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Bjóða oljufeløgum
nýggj øki
á landgrunninum
- Oljumálaráðið metir, at loyvihavararnir
arbeiða rættiliga miðvíst við føroyaøkinum í løtuni og hava
kanska vundið seg í
gongd aftur aftaná
vónbrotið í 2001 sigur
Herálvur Joensen,
aðalstjóri í Oljumálaráðnum, nú tey eru
farin at fyrireika eina
nýggja útbjóðing
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Í gjár fóru nøkur týdningarmikil brøv frá Jarðfrøðissavninum á posthúsið. Brøv
sum kunnu koma at geva
okkum svarið uppá, um olja
og gass er í undirgrundini.
Tað snýr seg um næsta
útbjóðingarumfar á føroyskum øki. Tað eru sjey
síðani, at myndugleikarnir
fyrstu ferð heittu á altjóða
oljufeløg um at nominera
tvs. at peika út, hvørji øki
tey kundu hugsað sær at
bjóða uppá á føroyska landgrunninum.
Herálvur Joensen, aðalstjóri sigur við Sosialin, at
tað sjálvandi er vónin, at so
nógv feløg sum gjørligt
fara at svara og ikki minst
svara positivt. Nomineringin er ein liður í at taka
avgerð um, antin vit skulu
hava eina útbjóðing nú ella
ikki.
Uppá fyrispurning um
ikki vandi er fyri, at undirtøkan verður lítil, nú einki
lønandi fund enn er gjørt,
at vit kunnu missa runduna
á gólvið, hvat ein hevur
dømi um aðrastaðni eitt nú

Kortið sínir útviklingin á Atlantsmótinum. Vit síggja (pílurin) áhugaverda Cambobrunnin 204/9 & 10 norðan fyri og beint
eystan fyri markið, sum helst er eitt lønandi fund

at summi feløg eru sinnað
at bjóða, meðan onnur eru
meira hugað fyri at fara
uppí onkran bólk. Uppaftur
onnur hava ikki hetta økið
við í teirra arbeiðsskráum.
Tvs. Atlantsmótið sum
heild er ikki partur av teirra
strategi. Møgulig boriforpliktilsi í 2. rundu verða so
ikki veruleiki fyrr enn í
2006.
Annars er annars aðalstjórin í Oljumálaráðnum
als ikki so svartskygdur,
sum kanska mongu eru tað
í dag. –Oljumálaráðið metir, at loyvihavararnir arbeiða rættiliga miðvíst við
føroyaøkinum í løtuni og
hava kanska vundið seg í
gongd aftur aftaná vónbrotið í 2001. Vit hava í tí
samanhanginum
heldur
ikki varhugan av, at turri
brunnurin hjá ENI hevur
verið nakað afturstig fyri
økið í hesum sambandi.
Hann vísir á, at sjálvandi
er tað stórt spell við einum
turrum brunni, men eingin
ella fáur hevði tær heilt
stóru vónirnar til henda
brunnin.
Longu fyri umleið 10 árum
síðani, tá fyrsta
seismikkskipið, nakrantíð
legði at í Føroyum, Patrick
Haggarty, vísti ein av
geofysikarunum umborð á
økini norðari á
landgrunninum sum tey
mest áhugaverdu. Nú kemur
ein nýggj útbjóðing so helst
at fevna um nettupp hesi
økini
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Grønlandi, sigur Herálvur
Joensen, at tað vónar hann
sjálvandi ikki verður støðan. Og trýr tað heldur ikki.
Hann sigur, at tey longu
vita, at tað er ein ávísur
áhugi millum feløg, sum
tað hevur eydnast teimum
at tosa við. Spurningurin er
so, hvat slag av skyldum
"commitment" kemur burtur úr tí.
Við hesum fyri eygað
hava tey eisini gjørt eina
tíðarætlan fyri víðari
gongdini. Jarðfrøðissavnið
heitir í brævinum á oljufeløg um at nominera øki á
føroyska landgrunninum.
Freistin fyri at svara er 15.
desember. Síðani verður
avgerð tikin um nýggjársleitið, um vit skulu gjøgnumføra eina rundu í 2004.
Er neyðugi áhugin til steðar verður ein útbjóðingarlóg gjørd í januar og koyrd
gjøgnum tingið næsta vár
við tí ætlan at fáa latið 2.
útbjóðingarumfar upp seint
komandi vár ella tíðliga
komandi summar. Umsóknarfreist verður so til út
á heystið 2004, soleiðis at
loyvini kunnu lutast út á
vetri 2004 ella tíðliga í
2005.
Uppá fyrispurning um
tað ikki er eitt sindur av
"gambling" at lata eina
rundu upp, nú vónbrotini
eru mong og einki lønandi
fund er gjørt í 1. rundu
sigur Herálvur Joensen, at
tað er altíð eitt sindur av
gambling. Men teirra varhugi er, at tað er ein ávísur
áhugi fyri økjunum uppat
verandi 9 ára loyvum og
norðureftir. Men vísir tað,
at áhugin ikki er nóg stórur,
so verður helst bíðað við
eini nýggjari rundu til tíðin
er meira hóskandi.
Sosialurin skilur annars,

Mynd Jan Müller

