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Eyðun Elttør, landsstýrismaður:

Statoil framvegis virkið á føroyaøkinum
- Eins og at øll hini
oljufeløgini framhaldandi sýna leitingini við Føroyar áhuga
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Jan Müller
jan@sosialurin.fo

dump the Faroes". Nakað
líknandi hevur eisini verið

frammi í bæði danskari og
norskari pressu.

Eitt nú ger útlendski oljufjølmiðilin "OKI News"

síðani givið okkum fatan
av, og tað er heldur einki
krav, at tey skulu bora í
2004, tí sambart loyvinum
kunnu tey bíða við at bora
til 2006 leggur hann aftrat.
Hann sigur annars, at tað
er sera óheppið, um misvísandi tíðindi koma út í útlendska oljupressu um tilgongdina í Føroyum, nú
Oljumálaráðið nettupp hevur lagt upp til eina nýggja
útbjóðing og hevur skrivað
til oljufeløgini um at fáa tey
at vera við í eini nýggjari
nominatiónsrundu
fyri
Føroyaøkið. – Eg vil tí gera
púra greitt, at vit í Oljumálaráðnum hava als ongan
varhuga av, at nakað av feløgunum er við at taka seg
úr økinum. Tvørturímóti
hava tey víst stóran áhuga
fyri at varðveita 9 ára loyvini, og tey, sum hava brunnar eftir at bora í 6 ára loyvunum hava sagt frá, at tey
vilja fyrireika seg meira,
áðrenn tey bora teir írestandi fýra brunnarnar. Eitt
nú við at gera fleiri seismiskar kanningar.
Rúni Hansen, stjóri í
Statoil váttar orðini hjá
landsstýrismanninum um,
at Statoil hevur ikki ætlanir
um at taka seg úr Føroyaøkinum.

Vika 42, 2003
www.kaupthing.fo

- Vit hava longt 9 ára loyvið
hjá Statoil og einum øðrum
felag og leggja nú seinastu
hond á at fáa tað triðja
níggju ára loyvið á føroyska økinum uppá pláss,
og tí er heldur einki, sum
bendir á, at Statoil ella nakað av hinum feløgunum,
sum hava leitiloyvi, hava í
umbúnað at taka seg úr økinum. Hetta sigur Eyðun
Elttør, landsstýrismaður, nú
tað hevur verið róð uppundir í útlendskari pressu,
at oljufeløgini, sum hava
leitiloyvi við Føroyar, eru
við at missa áhugan heilt.
Press and Journal í Skotlandi skrivaði í farnu við
við at vísa til "speculation
among Faroese media" , at
oljufeløg eru við at missa
áhugan, sjálvt um bara
nakrir fáir brunnar eru boraðir, og at eitt nú Statoil er
á veg út úr føroyaøkinum,
ella sum tað stendur orðað,
"Statoil apparently wants to

nógv burtur úr og skrivar
m.a., at úrslitini av leitingini hava ikki verið nøktandi
fyri partaeigararnar, og
fleiri av feløgunum umhugsa at taka seg úr økinum. Sagt verður m.a.:
"Results have not been
satisfactory to leaseholders
to date, however, and several of the companies that
have been exploring the
area are said to be considering withdrawing. Both BP
and Amerada Hess have
reportedly told Faroese
Radio they will not drill in
there in 2004, and Statoil is
reportedly ready to withdraw. It and Hess both are
bound by their licensing
agreements to drill one
more well each before
2006, and BP is required to
drill two more wells"
Eyðun Elttør, landsstýrismaður sigur, at hetta kemur
sera óvart á seg og kann
hann bara fáa hetta til at
vera eina mistulking og
misfatan av tíðindunum
um, at einki av feløgunum
fer at bora í næsta ár og í
fyrsta lagi í 2005. – Tað er
als einki nýtt fyri okkum í
Oljumálaráðnum, at feløgini, sum hava 6 ára loyvi,
ikki fara at bora í næsta ár.
Tað hava tey fyri langari tíð

Staðfest bjartskygni fekk rentur at hækka
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Eftir frágreiðingina um støðuna á
amerikanska arbeiðsmarknaðinum, ið varð kunngjørd 3. oktobur, vóru øll eygu vend kunngerðini av talinum á teimum, ið
fyrstu ferð søkja um arbeiðsloysisstuðul í USA. Hetta er týdningarmikil frágreiðing, ið stórur
áhugi er fyri. Kunngerðin vísti at
bert 382.000 umsøknir um arbeiðsloysisstuðul vóru, og hetta
er lægsta talið síðani februar í ár.
Er talið undir 400.000 gevur tað
eina ábending um, at arbeiðsloysið í USA fellur. Eins og frágreiðingin frá 3. oktobur, gjørdist
eisini hendan kunngerðin sostatt
bjørt. Bæði lánsbrævarenturnar
og partabrøv kvittaðu við hækkingum orsakað av góðu tíðindunum.
Orsakað av at trupult hevur
verið at veita arbeiði til allar
hendur í USA, vilja tøl, sum geva
ábending um arbeiðsmarknaðarstøðuna, hava stóra ávirkan á
virðisbrævamarknaðirnar í næst17
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um. Aftur hósdagin verða kunngjørd tøl fyri umsøknir av arbeiðsloysisstuðli. Mett verður, at
talið verður um 385.000. Um so
verður ella talið gerst lægri, vil
hetta sanlíkt føra við sær hækkandi lánsbrævarentur og partabrøv.
Sum kunnugt er tíðarskeiðið
við kunngerðum av roknskapum
fyri 3. ársfjórðing nú byrjað. Á
hesum økinum eru amerikumenn
fyrstir at byrja. Higartil hava m.a.
virkini PepsiCo, Yahoo!, Alcoa
og General Eletric øll kunngjørt
hægri inntøkur enn væntað og
verður hugt eftir amerikonsku
virkjunum, kann sum heild
staðfestast, at hesi higartil hava
kunngjørt bjørt tøl.
Hesa vikuna kunngerða millum annað virkini Apple, Intel,
Philips, Motorola, Ford, IBM og
Nokia roknskap. Hetta eru týdningarmikil virkir, og úrslitið og
ikki minst metingarnar um framtíðina hjá hesum virkjum, kunnu
ávirka bæði lánsbræva- og partabrævamarknaðirnar.

Sjálvandi er trupult at meta um
hvussu úrslitið hjá hesum virkjunum verður, men útlitini hjá
serliga amerikonsku virkjunum,
eru ikki vorðin verri enn seinasta
ársfjórðing. Tískil er grundaður
møguleiki fyri góðum úrslitum,
eins og tveir teir seinastu árs-

fjórðinginarnar. Um so verður, er
møguleiki fyri, at partabrøv
hækka meira.
Samanumtikið verður gongdin
hesa vikuna tengd at roknskapum og tølum fyri arbeiðsloysisstuðuli. Góð útlit eru fyri at hesi
gerast bjørt, men samstundis

kunnu hesi virka til, at vikan
gerst skiftandi.

