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Richard Hardmann, Amerada Hess:

Treytirm ar eru
ikki ræðandi
Møguleiki er fyri, at onkurfeløg taka seg úr Føroyaøkimun, nú treytirnar erit kunngjørdar, men tad kann eisini
henda, at n ýggjfeløg leita henda vegin istaðin. Amerada
will go fo r it sigur stjórin í Amerda Hess.

nøkur av teimum stóm feltunum, sum vit høvdu vónað, so talan er um gambling.
og talan er um sera stóran
váða. Men vit halda. at har
em møguleikar og mugu so
bora nakrar bmnnar fyri at
fáa tneira at vita um hesar
møguleikar og at síggja.
hvat vit so gera.
-Amerada will go for it
leggur Jan Evensen aftrat.
J an M uller

P ra k t is k t u p p sk o t

Richard Hardmann ásannar,
Sum heild tykjast treytimar. at treytirnar em ikki eins
sum vórðu kunngjordar á attraktivar sum fyri bretska
oljuráðstevnu í Aberdeen økið. Hann ásannar eisini,
herfyri. ikki at koma illa við at her er talan um eitt sera
hjá flestu av oljufeløgunum. torført øki. -Oljumálastýrið
Sjálvandi hava verið giting- hevur gjørt eitt uppskot.
ar. og sum Sosialurin skil- sum er rættiliga praktiskt.
ur, liva treytimar til 1. út- Eg rokni ikki við, at treytbjóðing upp til hesar git- imar fara at ræða nógv oljuingar - at talan verða um feløg burtur, men møguliga
treytir, sum eru linari enn nøkur. Tað hevur eisini naktær norsku men harðari enn að við tað at gera, um tú
roknar við, at oljuprísimar
tær bretsku.
011 oljufeløgini, sunt hig- framhaldandi fara at vera
artil hava fylgt gongdini á høgir og hvat so hendir, um
Føroyaøkinum, vóru við á teir lækka aftur!
oljuráðstevnuni í Aberdeen.
Richard Hardmann sigur,
Eitt teirra er Amerada Hess, at teir ætla sær ikki at rýma
sum hevur verið í Føroyum úr Føroyum, hóast treytimar
síðani 1994. Eftir ráðstevn- kanska ikki gjørdust heilt
una tosaðu vit tveir av stjór- tað teir høvdu vónað.
unum í felagnum. Richard
-Veruligi spurningurin
Hardmann, stjóri fyri al- fyri okkum er. um vit fara
tjóða leiting og Jan Even- at finna hesi oljufeltini. Og
sen. sum stendur á odda fyri tú nýtist at finna vemliga
virkseminum á Atlantsmót- stór felt fyri at tað skal løna
inum.
seg.
Blaðið skilur á leimum
Jan Evensen, sum hevur
báðum. at treytimar em ikki staðið á odda fyri fyrireikræðandi, tó at teir aftur og ingunum til oljuleiting við
aftur undirstrika áivaran í, Føroyar, heldur talan verða
at umstøðumar við Føroyar um eina praktiska skattaem ómetaliga váðiligar, og loysn. Hann er ikki serliga
at møguleikamir fyri at gera ovfarin. men undirstrikar
stór fund, sum em neyðug eins og arbeiðsfelagin, at
fyri at viga upp ímóti stóm talan er uin fleiri torførari
íløgunum. enn em í óviss- treytir enn tær tú hevur í
uni. Hetta samanlagt ger, at Bretlandi.
tað er einki minni enn gamHann heldur. attaðverða
bling at fara undir leiting á nøkur feløg, sum sleppa
djúpum vatni við Føroyar. takinum og fara út á síðuMen Amerada Hess, sum linjuna, men tað vilja eisini
longu hevur brúkt nógvar vera feløg, sum halda fram,
pengar uppá Føroyaøkið og tí tey síggja møguleikar.
-Men vit hava enn ikki í
harvið hevur sagt A vil eisforkanningunum funnið
ini siga B.

millum 15-18feløgum, sum
fara at søkja.
Amerađa vónar at kunna
bora ein ella tveir brunnar í
2001. sjálvandi alt eftir
hvørjar lisensir teir fáa sigur
Jan Evensen.
Teirem annars nøgdir við
valið av blokkum. tí teir
umboða tey mest áhugaverdu økini. So hetta er eitt
skilagott val í eini fyrstu
útbjóðing.
Jan Evensen viðgongur
eisini, at hann er sera væl
nøgdur við karmamar kring
sjálvan lisensin eitt nú lisenstreytir fyri. hvussu nógvar bmnnar tú skal bora og
onnur praktisk viðurskifti.
Hann kallar skattakrøsáni

Læ ra av
Fa lk la n d so y g g ju n u m

-Vit mugu hyggja at Føroyaøkinum sum eitt jomfrúuligt øki. Tú kanst koma
út fyri bæði góðum og
minni góðum yvirraskilsum. Um eitt felag ikki vil
váða nakað, so hoyrir tað
ikki heima við Føroyar
sigur Richard Hardmann.
Hann vísir í hesum samhandi á. Shell hevur tikið
seg úr økinum m.a. av teirri
orsøk. Shell tykist vilja læra
av ringu royndunum aðrastaðni. men heldur halda
seg til tað trygga. Richard
Hardmann vísir á. at Shell
var saman við Amerada á
Falklandsoyggjunum. Allir
vóru sera vónsviknir av
royndunum har, tí har var
einki.
-Tekur tú ein váða á teg,
so roknar tú eisini við at fáa
eina munandi samsýning.
ella sum hann málber seg
..high risk should equal high
reward". Hann vísir á, at
landsstýríð ætlar at taka góð
51% í skatti, um talan er um
eitt sera lønandi felt.
Kanska er tað í lagi, men so
má tað vera eitt sera sera
lonandi felt, undirstrikar
Richard Hardmann.
í byrjan vóru eini 24
oljufeløg, sum høvdu áhuga
í Føroyaøkinum. Við samanleggingum og yvirtøkum
er hetta talið vorðið til eini
17. -Eg rokni við, at eini 34 feløg fara at taka seg úr
økinum, og kanska nøkur
onnur fara at koma inn í
økið sigur Jan Evensen. Tá
avtomar verður kanska talan um einar 4-5 bólkar við

Richard Hardmann. stjór
t Amerada Hess sigur. a
treytimar. sum føroyingat
fartt at sela oljufeløgunun
fyri al leita eftir olju. ikk
rteða teir. Kortini leggu
hann alstóran dent á. a
talan er um sera sen
váðiligar horingar. ti talat
er um djúpt og torføt
vatn. Heldur ikki hava tei
itakra vissu fyri at finm
stór felt. sum eru treytin
um íløgan skal lona seg. /
myndini er hann sanuti
við Tróndi Paturssvni
samhandi við at hølini hj,
The Fames Partnershit
vórðu tikin í hrúk

sera pragmatisk og er nøgdur við tað. Tvs. at verða
stórar oljukcldur funnar. so
fáa báðir partar ágoðan.
-Men eru nokk av góðum teigum til allar hólkar.
-Hatta er ein sera góður
spumingur. sum er ómøguligur at svara. tí tað vit vita
frá bretskum øki er, at feløgini hava sera ymiskar
metingar um økim.
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Fxrilesturin hjá Klaus
Rasmussen, f>rannsko<\ira
vakti stóran ans
áoljuráóstevnuni, sum
varð í AherJeen nú um
dagarnar
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