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Statoilstjóri aftaná Hessboring:

Eitt stórt arbeiði liggur fyri framman
-Eg hevði verið kløkkur, um teir eftir bara
ein avmarkingarbrunn høvdu kunnað
svarað spurninginum, um Marjunfundið í fjør er rakstrarverdugt. Tað hevði
verið sera bjartskygt
sigur Statoilstjórin,
sum viðgongur, at tað
liggur eitt stórt arbeiði fyri framman
fyri at skilja jarðfrøðina í øllum økinum
OLJULEITING
Jan Müller

- Enn hava vit fáar upplýsingar at halda okkum til.
Vit hava bara tíðindaskrivið, sum ikki sigur so nógv.
Men vit fara at royna at útvega okkum data um
brunnin og úrslitið av boringini og brúka tað í okkara
framtíðar kanningum og
samanbera við tilfar og data
vit longu hava. Hetta sigur
Rúni Hansen, stjóri í Statoil
og hann, sum stendur á
odda fyri oljuleitingini við
Føroyar í eini viðmerking
til úrslitið av tí seinastu
boringini hjá Amerda Hess

oø. á bretskum øki.
Hann vil sjálvandi ikki
og og kann heldur ikki gera
viðmerkingar til ein brunn,
sum onnur feløg hava borað, men staðfestir út frá
fleiri av boringunum, sum
hava verið gjørdar, at vit
hava eina virkna oljuskipan
í økinum men at tað krevur
meira arbeiði til at finna út
av, hvussu jarðfrøðin sær
út. Uppgávan hjá jarðfrøðingunum er so at finna tann
rætta samanhangin í hesi
skipanini, um og hvar oljan
er likin og hvussu stætt er
við reservoiri, lofti og øðrum týðandi fortreytum fyri
at kunna gera rakstrarverdug fund.
Fyri Statoilstjóran er tað
eingin ivi um, at tað liggur
eitt stórt arbeiði fyri
framman.
Um onkur fer at tveita
handklæðið í ringin, nú enn
ein boring ikki hevur staðfest lønandi fund, vil hann
ikki úttala seg um.
- Men eg hevði verið
kløkkur, um teir eftir bara
ein
avmarkingarbrunn
høvdu kunnað svarað
spurninginum um Marjunfundið í fjør er rakstrarverdugt. Tað hevði verið
sera bjartskygt.
Rúni Hansen vísir á, at
hevði brunnurin verið testaður, so vistu teir eisini
meira. Men feløgini hava

Rúni Hansen, stjóri hjá
Statoil heldur ikki, at feløg
fara at taka seg úr leitingini
við Føroyar eftir úrslitið frá
Hessboringini. Hinvegin
dugur hann ikki at meta um,
hvørjar psykologiskar
avleiðingar hetta kann fáa.

so tikið avgerðina um ikki
at testa brunnin, og hvat
liggur aftanfyri, hvussu
nógv olja var í osfr. tað vita
vit ikki. Men tað er so tað
sum Statoil fegið vil hava
meira at vita um og brúka í
kanningunum í framtíðini.
Statoilstjórin viðgongur,
at tá tað er talan um at leita
eftir olju og gassi í einum
nýggjum øki sum við Føroyar, so ræður um at vera
nokk so úthaldandi. Men
hetta er partur av oljuleitingingi, hvar tú enn er
stæddur í heiminum. Onkunstaðni er tú hepnari við at
finna rætta svarið skjótari
og øvugt. Hann loyvir sær
tó at ivast í, um nakað oljufelag út frá brunnunum,
sum higartil eru boraðir, fer
at royna at sleppa sær úr
aftur økinum.
- Men hvønn psykologiskan týdning hetta seinasta
úrslitið kann fáa veit eg
ikki. Vit fara sum sagt at
fáa hendur á tilfarinum at

brúka í okkara framtíðar
arbeiði við økinum.
Rúni Hansen sigur víðari,
at tað er ringt at siga, hvat
øll hini feløgini hugsa og
um tey taka hetta sum eitt
afturstig. Sjálvur heldur

hann tað vera alt ov tíðliga
at siga, at hetta er eitt afturstig. Til tess má man hava
meiri vitan um brunnin.
Statoil og Amerada Hess
hava skotið nýggjan 3D
seismikk í summar, og

tulkingin av hesum fer at
fáa stóran týdning fyri víðari gongdina. Brúk er sum
er fyri fleiri upplýsingum
um økið og tíð til at viðgera
og tulka hesar upplýsingar.

Eyðun Elttør,
landsstýrismaður í
oljumálum hevur stórar
vónir til teir fimm
brunnarnar, sum eru eftir at
bora á landgrunninum

fyri at kunna staðfesta olju
sigur hann. Oljumálaráðharrin hevur als ongan varhuga av, at feløg vilja
sleppa úr sínum boriforpliktilsum.
Eyðun Elttør sigur, at tey
høvdu vónað, at henda
seinasta boringin fór at
verða eitt sindur meira
positiv, men úrslitið vísir, at
tað er ikki so lætt at lesa
jarðfrøðina. Vit mugu
brynja okkum við toli og
vóna, at restin av boringunum fara at geva eitt gott
úrslit.
- Hevði tú roknað við, at
tað tók so drúgva tíð at
staðfesta oljufund?
- Eftir tí eg havi lært av
royndunum aðrastaðni, so
haldi eg ikki vit skulu
klaga. Tey hevði verið gott
at rakt við beinavnegin,
men tað er als einki løgið í
tí, at vit ikki gera tað. Tað
tekur so ikki mótið frá mær.
Bert fáir brunnar eru boraðir og fleiri koma. Vit hava
staðfest, at her er ein virkin
oljuskipan. So skulu vit
bara víðari og finna fram
til, hvar rætta staðið er at
sera framríðar borarnar í.
Ein og hvør boring, sum

verður gjørd, gevur okkum
eina betri fatan av jarðfrøðini og hvussu undirgrundin sær út.
Tá talan er um framtíðina, so verður eisini spurt í
oljuverðini, nær Oljumálaráðið fer at leggja til brots
við tí næstu útbjóðingini
Eyðun Elttør hyggur alla
tíðina eftir møguleikanum
fyri eini nýggjari útbjóðing
og er vitandi um, at feløgini
eru áhugað í eini slíkari.
Hann vil tó ikki siga nakað
við vissu, nær teir fara at
bjóða út aftur.
Men hann vísir á, at
brunnarnir, sum verða boraðir í bretskum øki tætt við
markið, kunnu allir geva
okkum týðandi upplýsingar, sum so aftur kunnu vera
brúktir sum grundarlag
undir eini komandi útbjóðing. Her vísir hann eisini til
tað áhugaverdu boring, sum
júst er farin í gongd norðari
á bretskum øki, skamt frá
markinum. Tað er Cambobrunnurin, sum Amerada
Hess og onnur feløg bora.
Oljufeløgini, sum hava
leitiloyvi á landgrunninum,
fylgja hesi boring við stórum áhuga.

Elttør ikki mist trúnna
-Vit høvdu vónað, at
henda seinasta boringin fór at verða eitt
sindur meira positiv,
men úrslitið vísir, at
tað er ikki so lætt at
lesa jarðfrøðina. Vit
mugu brynja okkum
við toli og vóna, at
restin av boringunum
fara at geva eitt gott
úrslit sigur Eyðun
Elttør, sum als ikki
hevur mist trúnna
uppá, at olja verður
funnin í rakstrarverdugum nøgdum
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-Vit skulu bora fimm
brunnar aftrat í okkara øki
og tann fyrsti av teimum
verður tann hjá Agip næsta
ár, so vónirnar um at finna
olju í rakstrarverdugum
nøgdum er á ongan hátt
burtur. Tað sigur ein fram-

haldandi bjartskygdur men
tó realistiskur Eyðun Elttør, landsstýrismaður í olju-

málum eftir seinastu boringina hjá The Faroes
Partnership í bretskum øki.

Tað hevur verið róð framundir, at oljufeløg møguliga vilja sleppa sær úr
bindingunum tey hava við
føroyskar myndugleikar um
at bora ávíst tal av brunnum, nú enn ein boring ikki
hevur víst rakstrarverdugar
nøgdir av olju. Fyri Eyðun
Elttør er hetta eingin trupulleiki. Hann sær onga orsøk til ikki at bora allar hesar brunnarnar, tí tað vit
hava áhuga í er at fáa betri
kunnleika til jarðfrøði Føroya og tað er út frá tí, at
loyvi eru givin oljufeløgunum. - Vit hava jú bjóðað út

