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Eyðun Elttør á oljuráðstevnu:

– Stóran týdning at vísa andlit
– Vit mugu gera alt
vit kunnu fyri, at altjóða oljufeløg varðveita áhugan fyri
Føroyaøkinum. Og
tað gera vit m.a. við at
vera við á oljumesuni
í Aberdeen sigur ein
varliga bjartskygdur
oljumálaráðharri

– Tað er avgjørt neyðugt
at vera við á slíkari oljumessu og vísa áhuga, peika
á Føroyar, hvat vit gera og
ætla, og gera vart við tí
næstu útbjóðingini.
– Men hvat sigur tú til
tey, sum siga, at her var
einki, og tí loysir tað seg
ikki at halda á?
– Tað er júst í slíkum
tíðum, tá mótið kanska ikki
er so høgt hjá nógvum, at
vit vísa okkum fram og tey
øki, sum kunnu goyma
bæði olju og gass, her m.a.
í einum nýggjum útbjóðingarumfari.
Eyðun Elttør vísir á, vit
mugu vísa andlit og lata
oljufeløgini vita, at vit
sjálvi trúgva uppá eina
framtíð við olju og gassi á
føroyska landgrunninum.
Landsstýrismaðurin
sigur, at hann hevur havt
samband við oljufeløg, sum
vísa eini 2. útbjóðing
áhuga.
Fríggjadagin
skuldu
landsstýrismaðurin og aðalstjórin í Oljumálaráðnum
Herálvur Joensen á fund
við umboð fyri BP at tosa
um framtíðina hjá tí bretska
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Hóast vónbrot og bakkøst í
oljuleitingini við Føroyar,
so helmar landsstýrismaðurin í oljumálum, Eyðun
Elttør, ikki í at vísa altjóða
oljuverðini, at føroyingar
trúgva uppá eina oljuframtíð, og at dyrnar standa
opnar fyri at gera íløgur
her.
Men hví er Eyðun Elttør,
landsstýrismaðurin við á
oljumessuni í Aberdeen, nú
vit hava borað fýra brunnar
og einki rakstrarverdugt
fund gjørt?

oljurisanum á føroyska
landgrunninum.
Hjarnar Djurhuus, stjóri
hjá BP í Føroyum, sum var
við á fundinum í Aberdeen
sigur, at BP ætlar sær at
halda síni forpliktilsi í
Føroyum men ynskir at
tosa við myndugleikarnar,
hvørjar broytingar kunnu
gerast í tí komandi virkseminum, sum kunnu halda
lív í leitivirkseminum og
harvið gagna bæði Føroyum og BP. (Sí eisini aðra
grein).

Hjarnar Djurhuus, BP-stjóri:

– Vit fara at halda okkara forpliktilsi í Føroyum
BP fer helst at bora
sín næsta brunn á
landgrunninum í
2005. Felagið fundast
við bæði myndugleikar og onnur fyristøðufeløg um,
hvussu best kann
farast fram
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– Tað er ósannlíkt, at vit
fara at bora á føroyskum
øki í 2004, og sum nú er
rokna vit við, at næsti
brunnur okkara á føroyskum øki verður boraður í
2005. Hetta sigur Hjarnar
Djurhuus, stjóri í BF, nú
helvtin av brunnunum er
borað. Um orsøkirnar til
hetta sigur hann:
– Sum er hava vit einki
eyðsæð boriøki á okkara
loyvisøki 004, og orsakað
av vónbrotinum í sambandi
við brunnin hjá ENI á loyvisøkinum við síðuna av
halda vit, at møguleikarnir
fyri góðum úrsliti á loyvisøki 004 ikki eru betri enn
frammanundan.
Hetta
merkir, at váðin framvegis
er rættiliga stórur.
Vit hava ikki gjørt nærri
kanningar av nøkrum serstøkum boriøki (»site
curvey«). Hetta skal gerast
í rættiliga góðari tíð

framman undan boringini,
og ætlanin er at gera hetta á
sumri 2004, sigur Hjarnar
Djurhuus og heldur fram.
– Vit halda, at tað hevur
áhuga hjá bæði okkum føroyskum myndugleikum, at
vit meta sum best um allar
møguleikar okkara viðvíkjandi boringum, so at vit, tá
borast skal, bora á einum
øki, har møguleikarnir fyri
góðum úrsliti eru teir bestu.
Tað er ikki vist, at frægast
er at bora á okkara egna
loyvisøki, og tí hava vit
tosað um aðrar møguligar
loysnir. Vit hava havt samrøður við øll hini fyristøðufeløgini á føroyskum
øki hetta seinasta árið.
Fyrimunir kunnu vera
við at bora sama ár, sum
onnur fyristøðufeløg, og
samstarva um at útvega
ávísar tænastur.
BP-stjórin sigur víðari, at
tey ynskja at meta um allar
upplýsingar, áðrenn avgerð
verður tikin um eitt boristað, og nýggjar upplýsingar eru fingnar til vega.
Seinast hevur ANI borað
ein brunn og í minsta lagi 2
aðrir brunnar eru boraðir
bretsku megin landgrundsmarkið, herundir Ben
Nevis brunnurin hjá Shell
og BP, sum verður boraður í
løtuni. Harumframt er
nýggjur seismikkur skotin
av øðrum fyristøðufeløgum, og BP/Shell gera kanningar av teirra 3D
seismikki, sum fer at hjálpa

teimum at síggja djúpari
fláir. Hesar upplýsingar
verða ikki tøkir fyrr enn
tíðliga í 2004, og neyðugt
verður, at mett verður um
hesar upplýsingar í komandi mánaðunum.
Hjarnar Djurhuus sigur,
at teirra ætlan er at
samkoyra upplýsingarnar
frá nýggju brunnunum við
seismisku tulkingar teirra
og ætlanin er at halda fram
við samrøðum við onnur
fyristøðufeløg og Oljumálaráðið um møguligar
aðrar loysnir í sambandi
við boringar á okkara loyvisøki 004. Teir rokna við, at
hesar samrøður verða lidnar móti endanum av 2003.
Hetta merkir, at tíðliga í
2004 fara teir at hava eina
betri hóming av møguligum boriøkjum fyri boringina í 2005.
– Tað er ikki óhugsandi,
at seinna boring okkara
verður á loyvisøki 004,
men sum nú er, er tað
ósannlíkt, at vit fara at bora
2 brunnar afturat á hesum
øki. Tí meta vit, at tað
hevði verið best, um í
minsta lagi annar av teimum báðum brunnunum,
sum vit hava eftir at bora á
føroyskum øki, verður
boraður uttan fyri okkara
loyvisøki.
Okkara samrøður við
onnur fyristøðufeløg hava
verið av meira almennum
slagi, og vit rokna við, at
hesar samrøður gerast

meira ítøkiligar seinni í ár
sigur Hjarnar Djurhuus.
Ben Nevis boringin í
bretskum øki, sum Shell og
BP eiga helvt um helvt, og

har Shell er fyristøðufelag,
byrjaðu tíðliga í august, og
verður roknað við, at boringin verður liðug móti
endanum av oktober mán-

aði. Boringin er komin
ígjøgnum basaltfláirnar uttan truulleikar, og tey økini,
sum størsti áhugin er fyri,
eru framvegis eftir at bora.

