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Amerada Hess gjørt eitt nýtt oljufund
beint við markið

Á kortinum síggja vit Cambobrunnin fyri norðan. Kelda Dong

Oljufelagið Amerada Hess
hevur rakt við olju og gass í
seinastu boring síni skamt
frá føroyska markinum.
Hetta veit Sosialurin frá
vælvitandi keldum. Talan
er um Cambobrunnin, sum
Amerada Hess, Dong,
Texaco og OMV júst hava
borað við boriskipinum
West Navion. Brunnurin er
nakað norðanfyri verandi
oljufeltini Schiehallion og
Foinaven og umleið 25
kilometrar frá markinum.
– Orsøk er til bjartskygni
eftir at kolvetni er staðfest í
brunninum sigur ein kelda
við blaðið og leggur hon
aftrat, at tað sær gott út. Tað
hevur tikið 25 dagar at bora
brunnin. Oljan er staðfest á
umleið 2800 metrar dýpi.
Talan er um eitt sokallað
»tight hole« tvs. at ongir
upplýsingar verða latnir almenninginum. Tað skilst, at
feløgini nú fara at kanna

úrslitið nærri fyri at vita,
um talan kann verða um at
fara undir fleiri boringar til
tess at kunna staðfesta um
fundin kann verða lønandi.
Cambobrunnurin liggur
umleið 30 kilometrar norðan fyri Suilvenfundið, sum
varð gjørt fyri nøkrum
árum síðani.
Tað kemur væl við hjá
oljuvinnuni, at kolvetni nú
aftur er staðfest á Atlantsmótinum. Serstakliga aftaná heldur laka úrslitið í
avmarkingar- og metingarbrunninum hjá Amerada
Hess stutt frá markinum
herfyri.
Um talan er um eitt veruligt oljufund kann hetta fáa

stóran týdning fyri komandi boringina hjá Agip í
føroyskum øki næsta ár.
Hóast Cambobrunnurin
liggur nakað væl norðan
fyri økið, har Agip fer at
bora, so kann úrslitið tó
gera, at áhugin fyri Agipboringini verður nógv
størri. Cambobrunnurin
kann so eisini fáa týdning
fyri oljufeløg, sum hava 9
ára loyvi. Føroyku megin
markið, har Cambobrunnurin er, hevur eitt nú Agip
eitt 9-ára loyvi. Tvs. at felagið innan eitt ávíst áramál
skal taka støðu til, um tað
fer undir at bora har.
Úrslitið av Camboboringini kann eisini fáa týdn-

West Navion, sum hevur funnið olju nær markinum.

ing fyri eina komandi útbjóðing á føroyskum øki.
Tað kann t.d. hugsast, at
føroykir myndugleikar vilja
hyggja eftir økjunum á
landgrunninum nær hesum

brunninum og taka tey við í
eina komandi útbjóðing.
Sosialurin hevur roynt at
fáa viðmerking frá Amerada Hess í Havn og í London. Men har er púra tætt.

Einki skal út um boringina
sum nú er.
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