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N orsk Hydro í
to rfø rari telvin g
á Fø ro yaø ki
-Eftir cit vit yvirtóku Saga eru vit brádliga í tveimum
bólkum á Føroyaøkinum, og tað ber ikki til. Tí mugu vit
velja sigur A n iil Halvorsen, stjóri fy ri leiting hjá Hydro,
og blaðið skilur, at hetta er eitt torført val, tí báðir
b ó lk a m ir eru góðir.
J W M l 'LLER
T iÐ n d i o g a n

a l y s a

Mongu yvirtøkumar og
samanleggingamar í altjcxla
oljuheiminum hava eisini
sett síni spor í føroyskum
oljuhøpi. Eitt av felogunum.
sum er í eini rættiliga torforari telving. er norska
oljufelagid Norsk Hydro.
Felagid hevur í mong ár
verid partur av The Faræs
Partnership bólkinum saman við Amerada Hess.
Dong. Lasmo og Atlants
Kolvetni. Hertyri keypti felagið norska liltabeiggjan
Saga Petroleum. sum í føroyskum oljuhopt hevur verið partur av einum øðrum
oljubcvlki. nevniliga Total
Fina og Anadarco. Saga
hevur eisini verið mett at
vera eitt av teimum feløgunum. sum hevur havt besta
jarðtrøðiliga innlitið í føroyska okið og kanska var
komið longst við forkanningum sínum.
Nu 1. utbjoðing nærkast
skulu oljuteløgini eisini

gera upp við seg sjálvi.
hvøijar bolkar tey vilja vera
við í. Greitt er at tað fara at
henda fleiri broytingar í verandi bólkum orsakað av
yvirtøkum og samanleggingum og av øðrum orsøkum.
A v leið in g ar fyri
fe r o y in g a r ?

Ein spumingur. sum eisini
nógvir føroyingar spentir
bíða eftir svari uppá. er.
hvar Norsk Hydro endar, tá
avtomar. Tí fer Norsk
Hydro úr bolkinum. sum
føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum er í. má tað
sigast at vera eitt stórt
afturstig fyri føroyska felagið og bólkin. Tann kann
gera bólkin verri fyri til
eina komandi útbjóðing, og
onkur kann tá kanska
spyija. í hvussu goðum
hondum miiliónimar. sum
føroyingar hava sett í Atlants Kolvetni, tá eru!
Hetta nýtist tó ikki at vera
nakar trupulleiki Tí møguleíki er eisini fyri. at okkurt

stórt felag avloysir Norsk
Hydro. So enn er langtfrá
alt avgjort. Tað er tí rætt at
siga. at føroysku íleggjaramir hava ikki nakra orsøk
til at kenna seg ótryggar í
løtuni út frá tí stoðu bólkT ru p u lle ik i

Arvid Halvorsen. varaforseti fyri altjcxla leiting og
framleiðslu hjá Norsk
Hydro váttar fyri Sosialinum. at teir f lotuni hava ein
trupulleika at dragast við.
Sum støðan er nú eru teir
við í tveimum bólkum. tí
teir hava keypt Saga. og tað
ber sjálvandi ikki til. tá ein
útbjóðing letur upp. -Vit
mugu tí rætt og slætt til at
velja millum teir báðar
bólkamar, sum báðir eru
tveir góðir bólkar at vera í
sigur Arvid Halvorsen. sum
leggur aftrat. at avgerðin um
hetta verður ikki tikin her
og nú men einaferð í næstum. Tað er eisini greitt. at
hvørja avgerð felagið enn
tekur. so kann tað koma at

kosta pengar. Spumingurin
er. hvat er bíligari og hvar
Norsk Hydro heldur seg
vera best fyri í eíni komandi
útbjóðing.
Sum partnari í Total-bcSlkinum kann m.a. hugsast. at
norska felagið alt fyri eitt
fær operatørstatus. nakað.
sum hevur stóran týdning
fyri fleiri oljufeløg. Men
nakað annað er so. og hetta
hava fingið hvorki ftngið
váttað ella avsannað, at tað
offani er galdandi í sáttmálum millum oljufeløg í
bólkum. at tekur eitt felag
seg úr einum bólki og fer í
ein annan bólk. so noyðist
tacT at leypa eina útbjóðing
um fyri aftur at kunna vera
við í tí sama økinum. Um
hetta skuldi verið galdandi
fyri Norsk Hydro í The

Faroes Partnership. so kann
tað merkja. at felagið ikki
fær verið við í 1. útbjóðing
við Føroyar saman við Total
og Anadarco.
Uppá fyrispuming um
nevndu trupulleikar kunnu
vera orsøkin til. at Norsk
Hydro ger sum Sheli og
tekur seg úr føroyska økinum skilja vit norska stjóran soleiðis. at føroyingar
kunnu rokna við Norsk
Hydro, tá 1. útbjóðing letur
upp.
Hvat treytunum fyri útbjóðingina viðvíkur, so
hevði hann kanska roknað
við lutvíst lagaligari treytum. -Vit høvdu kanska ikki
roknað við einum royalty.
men 2°/c er lutvíst varisligt.
Hetta verður tó sagt við
fyrivami, tí eg kenni ikki

Arvid Halvorsen, stjóri í
Hydro tv. her saman við
Rasmussen. stjóra í Dont’
og Richard Harchnaim
stjóra í Amerada Hess

allar treytimar til fulnar.
í løtuni fer mesta orkan
hjá leiðsluni í Norsk Hydro
at leggja tey bæði norsku
feløgini saman.
O nnur fe lø g v ilja uppi

Jan Evensen frá Amerada
Hess sigur í eini viclmerking
til málið viðvíkjandi Norsk
Hydro. at teir fegnir síggja.
at felagið verður verandi í
bólkinum. tí Norsk Hydro
er eitt gott oljufelag. Teir
hava so eisini arbeitt saman
øll hesi seinastu árini og
havt eitt sera gott samarbeiði.
Um tað hendir, at norska
felagið tekur seg úr bólkinum. so em eisini ráð fyri
tí. Jan Evensen váttar. at tað
em onnur feløg, sum kundu
hugsað sær at verið við í
bólkinum. Og okkurt av
hesum
feløgunum
er
rættiliga stórt og áhugavert.
Hann vil bert siga. at tað er
eitt av feløgunum, sum
seinastu árini hevur fylgt
gongdini við Føroyar.
Skuldi talan verið um eitt
felag, sum ikki hevur verið
við í øðmm bólki. so er ikki
nógvir møguleikar. Tá er
bert talan um eitt feiag, og
tað er British Gas. Felagið
hevur alla tiðina arbeitt sum
ein einari á føroyska økinum. Tað hevur ikki eydnast okkum at fáa eina
viðmerking frá felagnum.
hvørjar samstarvspartnarar
tað kundi ynskt sær, nú I.
útbjóðing stendur fyri
durum.

Umhoð fyri Norsk Hydni
smaan við Eyðtm Elttor.
oljumálaráðharra í
Tinganesi.

