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Útbjóðingin
væ l m óttikin
í Ting anesi
J an M ú u .er
Jens K Vang
Landsstýrismaðurin í oljunialum. Eyðun Elttør miðjar
framvegis eftir at leggja
fyrstu útbjtíðing til oljuleiting við Føroyar fyri løgtingið íhesum mánaðinum.
Hetta visti útvarpið at siga
frátýsdagin. Oljumálaráðharrin. sum legði málið fyri
hinar landsstýrismenninar á
vanliga landsstýrisfundinum mánadagin, sigur við
útvarpið. at málið var væl
móttikið í Tinganesi. Eftir
landsstýrisfundin
vórðu
landsstýrisfólkini á fundi
saman við umboðum fyri
Oljumálastýrið,
sum
greiddu teimum frá útbjóðingini.
Ótkastið til útbjóðingina
byggir í høvuðsheitum á
oljulógina. sum løgtingið
samtykti í tjør. 1 útbjóðingini verða eitt nú teigarnir
útpeikaðir til leiting. og har
er eisini ásett ta avgjald,
sum oljufeløgini skulu lata
fyri at kunna bora á føroyskum øki. Spurningurin
um serskattir og skatt er
nakað, sum Fíggjarmálastýrið leggur til rættis.
Nú landsstýrið hevur
viðgjørt rnálið fer tað víðari
til limirnar f samgonguflokkunum. Seinni verður
tað so lagt fyri tingið.
R á ð s t e v n a í A b e rd e e n

Úti í tí stóru oljuverð verður
við spenningi bíðað eftir. at
treytir í sambandi við 1.
útbjóðing verða almannakunngjørdar. Keldur. sum
Sosialurin hevur tosað við.
siga seg vóna. at útbjóðingin er klár. tá skipað verður fyri eini ráðstevnu í Aberdeen seinast í mánaðinum
um nettupp Føroyaøkið.
Tað er fyritøkan Euroforum, sum skipar fyri hesum
tiltakinum. ið burturav fer
at snúgva seg um framtíðar
møguleikarnar á føroyska
landgrunninum í sambandi
við olju- og gassleiting og
framleiðslu.
Nógvir av høvuðsaktørunum í føroysku oljudebattini verða við sum fyrilestrarhaldarar. Har verða m.a.
stjórin í Vinnumálastýrinum
Herálvur Joensen, leiðarin
á Jarðfrøðissavninum, Martin Heinesen og fyrrv. formaðurin íOljuráðleggingarnevndini og samráðingarnevndini um markið. Ami
Olafsson.Harumframt verða
umboð fyri tær tríggjar
útgerðarhavnimar.
sum
bjóða seg fram. nevniliga
Asco Føroyar og útgerðarhavnina í Runavík og
hana á Drelnesi. Eitt nú
skulu Gunnbvør Balle og
Graham Steward halda
fyrilestrar. Eisini aðrir føroyingar fara at halda fyrilestrar, eitt nú Peter Even
Djurhuus, advokatur.

Millum útlendsku fyrilestrarhaldarar verða Alex
Kemp. ið starvast suin búskaparf røðingur í oljuvinnu
við lærda háskúlan í
Aberdeen og Peter Rattey
frá BP Amoco.
Sosialurin skilur. at undirtøkan er stór fyri ráðstevnuni, sum er tann fyrsta av
sínurn slag. Roknað verður
við, at umbtHÍ fyri mong
oljufeløg og ikki minst fyri
contractorfeløg fara at
luttaka. Hetta eru veitararnir, sum oljufeløgini brúka,
tá farið verður undir leiting,
framleiðslu og annað virksemi í einum øki.
Um boð fy ri P h illip s
vitja ð u

Tríggir avgerandi persónar íframtíðar føwryska oljupolitikkinum jegruist um, at taó nú loksins er km ið hartil, at
ein útbjóðing kann Ifggjast Jxri logtingið. Her etu teir á fúndi saman við Oljumálastxrinum. Fv. Karsten
Hansen, fíggjarmálaráðharri, Anfinn Kallsberg. logmaður ag Exðun Eittøc oljumálaráðharri

Mánadagin vitjaðu tríggir
av oddamonnunum í amerikanska oljufelagnum Phillips í Føroyum. Talan var
m.a. um varaforsetan fyri
altjóða leiting, Mike Coffelt. Hann kom beinleiðis úr
Kina til Føroya at kunna
Oljumálastýrið um ynskið
hjá Phillips at vera við í eini
útbjóðing og annars at
frætta um komandi útbjóðing.
Landsstýrismaðu rin Signar
á Brúnni heilsar uppá
stjóran í
Oljumálastxrinum Herálv
Joensen. Tilsteóar eu eisini
Peter Joensen frá
Oljumálastxrinum og
Martin Heinesen. leiðari á
Ja rójrøóisscrn inum.

B e sta b retska oljukeldan
nær við fø ro yska m arkið
J an M ú ller

Um somu tíð sum føroyingar fyrireika seg uppá I .
útbjóðing, verður arbeitt
miðvíst hinumegin markið
við at betra um framleiðsluna á verandi oljufeltunum
Foinaven og Schiehallion
umframt at tað nú verða
gjørdar fyrireikingar til
nýggjar oljuboringar tíðliga
næsta ár. Sambært útlendskum oljubløðum. sum fylgja
væl við gongdini á Atlantsmótinum, hava fleiri oljufeløg í hyggju at bora
nýggjar brunnar í teigum,
sum liggja heilt tætt uppat
føroyska markinum. Talan
erbæði um Phillips. Mobil,
Texaco. Conoco og Enterprise. M.a. hevur Conoco í
hyggju at bora teir nýggjar
brunnar seint í I. ella tíðliga

í 2. árstjórðingi ár 2000 og
eru hesir sera tætt við markið. í blokki 213.
Skotska blaðið Press &
Joumal skrivar mánadagin,
at BP Amoco, sum er operatørur á báðum framleiðandi
oljufeltunum vestan fyri
Hetland. hevur gjørt fleiri
framkomnar
seismiskar
kanningar í seinastuni kring
tey trý feltini Foinaven.
Loyal og Schiehallion. Her
er talan um bæði 4D og 3D
seismikk. Endamálið er
m.a. at gera tað lættari at
fáa ta tungu oljuna upp úr
goymslunum. Til arbeiðið
hevur nýggja og sera framkomna seismikkskipið hjá
PGS. Ramform Vanguard
verið nýtt. Foinaven hevur
nú framleitt olju í tvey ár
og 19. oktober vóru framleiddar 50 mill. tunnur av

olju, svarandi til 25% av
teimum 2(K) mill. tunnunum, sum fyribiis eru mettar
at liggja í goymslunum.
Bretsk oljubløð sela tó
serliga kikaran á Schiehallion oljufeltið, sum herfyri
setti eitt nýtt dagsmet við
eini framleiðslu uppá meira
enn 180.000 tunnur av olju.
Umboð fyri BP Amoco sigur. at við hesi framleiðsluni
er Schiehallion oljufeltið í
løtuni tað oljufeltið á bretskum øki. sum framieiðir
mest olju.
Hetta hevur kanska ikki
so lítlan týdning fyri nettup
Føroyaøkið, tí Schiehallion
oljufeltið liggur stutt frá
teimum leiðum. sum í næstum verða bodnar út til oljuleiting á føroyska øki.
Nú oljuprísimir eru vomir
so høgir eru menn aftur

famir at tosa um at fáa lív í
aftur ætlaninar at framleiða
olju frá tí risastóra Clair-

feltinum vestan fyri Het
land. Hetta feltið \arð funniðí 1978, men er tað trupult
at fáa oljuna upp.

