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Tvær boringar við markið í summar

Norska felagið Smedvig,
sum saman við Statoil eigur
boriskipið West Navigator,
(fyrr West Navion) hevur
skrivað undir fyribils avtalu
um at bora tveir brunnar
skamt frá føroyska markinum. Annar brunnurin er fyri
risastóra oljufelagið ChevronTexaco og hin er fyri eitt
samtak, har Amerada Hess
er fyristøðufelag. Undirskrivað er "Letter of intent", har feløgini hava
bundið seg til at leiga hetta
heimsins best útgjørda
boriskip í 70 dagar frá fyrst
í juni í ár fyri 15 mill. dollarar. Hetta kunnu vit m.a.
lesa á heimasíðuni hjá
Smedvig.

Tað er greitt, at hesar
báðar boringarnar koma
sera sera væl við hjá øllum
teimum, ið vilja síggja
framstig í leitingini eftir
olju á Atlantsmótinum, sum
Føroyar eru ein týðandi
partur av. Uttan hesar báðar
boringarnar hevði als eingin boring verið á øllum
Atlantsmótinum í ár. Nú
fáa vit tveir brunnar, sum
báðir liggja heilt tætt upp at

føroyska markinum. Annar
brunnurin er longur norðuri
og har er tað ChevronTexaco, sum er fyristøðufelag.
Stjórin fyri leitingini hjá
felagnum segði við Sosialin
herfyri, at teir sóu fram til
at fara undir at bora og vóru
í samráðingum við eitt stórt
oljufelag, sum arbeiðir á
føroyaøkinum eisini. Nú er
helst líkt til, at hetta felagið
er farið saman við ChevronTexcao og OMV um at
bora henda brunnin. Hin
brunnurin er tann sokallaði
Cambobrunnurin. Hesin
var boraður fyri eini tíð
síðani og vísir seg at vera
eitt fund. Nú verður so ein
avmarkingarbrunnur boraður fyri at vita, um fundið
er lønandi. Tað er Amerada
Hess, sum er fyristøðufelag, men eisini feløg sum
Dong eru við í brunninum
umframt ChevronTexaco.
Tað er greitt, at hesi báðir
brunnarnir kunnu koma at
hava sera stóra ávirkan á alt
økið. Hóast teir verða
boraðir í brestkum øki, so
liggja teir beint uppat føroyska markinum og nettup í
einum øki, sum føroyingar
ætla at bjóða út í 2. rundu
seinni í ár. Tvs. at um úrslitið av boringunum verður positivt kann tað fáa sera
stóran týdning fyri áhugan
fyri 2. rundu á landgrunninum. Og tann sannroynd at
teigarnir, sum verða bodnir
út í 2. Rundu, liggja nærhendis boringunum í
summar á bretskum øki, er
tí eisini av alstórum týdn-

ingi fyri framtíðar leiting
við Føroyar. Stjórin í ChevronTexaco segði við Sosialin í januar mánað, at teirra
boring í bretskum øki nær
markinum kundi fáa stóran
týdning fyri ætlan teirra at
vera við í eini nýggjari
rundu við Føroyar. Teir
síggja nevniliga økini
báðumegin markið sum
áhugaverd og vilja gera
íløgur her.
Nú naggatódn hevur
verið í oljuleitingini við
Føroyar leingi kunnu hesi
tíðindini av álvara fara at
seta ljóskastaran aftur á alt
økið og geva bæði oljufeløgum og myndugleikum ta
neyðugu optimismuna, sum
kanska hevur manglað í
eina tíð. Eitt ella tvey fund
við markið í summar vilja
heilt givið virka sum ein
katalysator fyri alla oljuleiting á Atlantsmótinum.

Fund ella ikki – so vilja
upplýsingarnar frá tveimum brunnum so tætt upp at
markinum og nærhendis
komandi útbjóðing á
okkara landgrunni, verða
sera týðandi sum referanca
tvs. at vitanin frá hesum
brunnum kann koma væl
við, tá farið verður eftir at
fyrireika okkara egnu útbjóðing nærhendsi.
Vit skulu eisini minnast
til, at onnur av boringunum
í summar snýr seg um at
staðfesta, um eitt longu
gjørt fund er lønandi.
Í august ella september í
ár fáa vit so at vita, hvat
flaggskipið í boriflotanum,
West Navigator hevur funnið fram til. Verður eitt
lønandi oljufund staðfest so
tætt við føroyska markið tá,
so fer tað uttan iva av álvara
at seta Atlantsmótið aftur á
altjóða oljukortið.

West Navigator, sum skal til at bora tveir brunnar skamt frá
føroyska markinum í summar
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OLJULEITING
Jan Müller

Pílarnir á kortinum vísa,
hvar teir báðir brunnarnir
skulu borast í summar.
Annar er í í loyvi 204/9 &
10, har feløgini Amerada
Hess, ChevronTexaco, Dong
og OMV raktu við olju í
boring (Cambobrunnurin)
nakað herfyri. Talan verður
helst um ein avmarkingarbrunn ella møguliga ein
nýggjan leitingarbrunn. Hin
brunnurin skal borast longur
norðari, beint norðan fyri 61
stig, í loyvinum 213/26& 27
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Nú meðan stórir
partar av vinnulívinum liggja í andaleypi
kunnu tvær nýggjar
boringar við markið
koma at skapa nýggja
optimismu fyri framtíðar oljuvinnu á
Atlantsmóti og harvið
eisini Føroyum

