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Herálvur Joensen, aðalstjóri í Oljumálaráðnum um boring við markið:

Ómetaliga positivt fyri okkum
– Tað er ómetaliga
postivt fyri okkum, at
tveir brunnar verða
boraðir hinumegin
markið í summar, nú
tað hava verið útlit til,
at als eingin boring
fór at vera á øllum Atlantsmótinum í 2004
sigur Herálvur Joensen, aðalstjóri í Oljumálaráðnum, nú tíðindini herfyri bórust
um, at ChevronTexaco
og Amerada Hess fara
at bora tveir brunnar í
summar beint hinumegin markið

Bjarni Djurholm, nýggjur
landsstýrismaður í oljumálum vitjar í Oljumálaráðnum. Herálvur Joensen
tók ímóti
Mynd Jens K. Vang

Sambart altjóða oljublaðnum "Uppstream" eru bretar
við at leggja síðstu hond á
22. útbjóðing í teirra øki,
ein útbjóðing, sum fer at
fevna um øki nær við føroyska markinum eisini.
Sambart blaðnum verða
krøvini linari enn fyrr, hetta
fyri at fáa fleiri feløg at vísa
áhuga. Herálvur Joensen
vil ikki gera viðmerkingar
til hetta málið í løtuni men
staðfestir, at neyðugt verður at hyggja at reglunum
eisini við kappingini við
onnur øki fyri eygað.

OLJULEITING
Jan Müller
– Tvær boringar aftrat er so
tekin um, at tað er lív í, og
uttan mun til úrslitið, so fer
tað at geva eina ella aðra
vitan, sum kann brúkast í
víðari tilrættaleggingini.
Og skuldi tað góða hent, at
tað spurdist nakað veruligt
positivt burtur úr, so hevur
tað sjálvandi týdning fyri
føroyska økið, bæði fyri
almenna áhugan, fyri loyvini, sum eru nú, men ikki
minst fyri eitt komandi útbjóðingarumfar, sum er í

Órímulig skatting
gongd, tá brunnarnir verða
boraðir sigur Herálvur
Joensen við Sosialin.

2. útbjóðing
Sosialurin skilur, at fólkini
í Oljumálaráðnum av álvara
eru farin í gongd við at
fyrireika 2. útbjóðing á
landgrunninum.
Bjarni
Djurholm, landsstýrismaður í Vinnumálum hevur
vitjað í Oljumálaráðnum og

har mælt starvsfólkunum til
at halda fram við fyrireikingunum av nýggjari útbjóðing. Sum skilst er ætlanin at fáa eitt uppskot liðugt umleið hálvan mars.
Jarðfrøðissavnið er við at
leggja sína seinastu hond á
nominatiónina tvs. hvørji
øki skulu vera við í eini
nýggjari útbjóðing. Hetta
fer so alt í tingið í vár. Tá
tað so verður samtykt koyrir málið av sær sjálvum tvs.

at útbjóðing fer fram og
loyvi verða latin síðst í hesum árinum ella fyrst í komandi ári. Tað veldst so um,
hvussu stór undirtøkan
verður.

Bretar linari treytir
Nú 2. útbjóðing verður á
skránni verður uttan iva
eisini neyðugt at endurskoða reglarnar, sum vórðu
samtyktar við 1. útbjóðing.

Eitt mál, sum roknast kann
við fer at verða lagt fyri
nýggja
landsstýrið, er
spurningurin, sum felagið
hjá oljufeløgunum, FOÍB,
reisti á oljuráðstevnuni í
desember mánað. Har varð
tað víst á tað óhepna í, at útlendsk oljufólk, sum koma
til Føroya í ørindum, skulu
gjalda skatt her frá fyrsta
degi. Táverandi landsstýrismaður, Karsten Hansen svaraði tá oljufeløg-

unum, at eingin broyting fór
at verða gjørd, soleingi tað
ikki finst ein dupult skattaavtala millum Føroyar og
Bretland. Tað skilst, at
FOÍB longu hevur sett seg í
samband við myndugleikarnar við sama málinum.

Lagna óviss
Nýggja samgongan, sum
setti sær fyri at minka um
talið á aðalráðum, arbeiðir í
løtuni við at finna eina
loysn, nú fleiri aðalstjórar
eru til avlops. Tað hevur
ljóðað, at Løgmansskrivstovan tekur sær av málinum og fer at taka eina avgerð ein av fyrstu døgunum. Enn er ógreitt, hvussu
verður við aðalstjóranum í
Oljumálaráðnum. Í dag eru
15 fólk í Oljumálaráðnum.
Trý ella fýra av teimum
flyta til Innlendismálaráðið, har tey skulu arbeiða við
økismenning, umhvørvismálum og náttúrumálum.
Hesi flyta helst út í Tinganes. Hini 11 fólkini koma
so at arbeiða undir Vinnumálaráðnum, sum skal umsita oljuna, Jarðfrøðissavnið og orkumál. Helst verða
tey verandi í bygninginum,
har Oljumálaráðið og Jarðfrøðissavnið í dag húsast.

Bjarni Djurholm, oljumálaráðharri góðar vónir:

Finna olju innan tvey ár

Nýggi landsstýrismaðurin í oljumálum er longu farin at fyrireika seg til spennandi avbjóðingarmar, sum liggja í at umsita hetta
hansara nýggja málsøki. Føroyakortið er vorðið ov lítil, so nú hevur hann eisini allan landgrunnin og alt Atlantsmótið á vegginum
í skrivstovuni í Tinganesi

trupulleika. Tað vil so altíð
vera ein spurningur um at
finna eina javnvág, har tað
verður tikin hædd fyri

okkara egnu ynskjum samtíðis, sum hugt verður at
ynskjunum hjá oljufeløgunum. Man skal heldur ikki

vera so restriktivur, at tað
skapar minni møguleikar
hjá øðrum at etablera seg
her. Um oljufeløgini halda

tað vera gott at gera íløgur
her, so fer tað vónandi eisini at vera gott fyri okkum
og øvugt.
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Nýggi landsstýrismaðurin í
oljumálum, Bjarni Djurholm, vitjaði í farnu viku í
Oljumáráðnum, har hann
prátaði við starvsfólkini. –
Fyri meg er tað mest umráðandi, at arbeiðið uppá at
fyrireika 2. útbjóðing heldur fram, og at øll orka verður løgd í at fáa eitt uppskot,
sum eg kann leggja fyri
tingið sum skjótast sigur
Bjarni Djurholm. Hann vísir á, at fer tað út um tíðarfreistina fyri at leggja uppskot fyri tingið, so fer hann
at fáa neyðuga stuðulin til
at víkja frá freistini.
Landsstýrismaðurin
heldur tað annars vera sera
avgerandi hjá føroyskum
myndugleikum at fáa oljufeløgini at varðveita áhugan fyri økinum, og sær
hann eisini tíðindini um, at
tveir brunnar verða boraðir
hinumegin markið í summar sum eina greiða ábending um, at altjóða oljuvinnan hevur ikki slept Atlantsmótinum, tó at úrslitini
hava verið í lækara lagi í
eina tíð.
Bjarni Djurholm, sum
roynir at seta seg væl og

virðiliga inn í sítt nýggja
málsøki, oljuleiting við
Føroyar, sigur seg hava
vónir um, at kolvetni verða
funnin á landgrunninum
innan fyri tvey ár, og at
hetta fer at gera, at áhugin
fer at vaksa fyri økinum
sum heild og soleiðis, at vit
kunnu fáa eina framleiðslu
um ikki so mong ár.
Uppá fyrispurning hvat
hann heldur um reglurnar,
sum skulu galda fyri 2. útbjóðingarumfar
sigur
landsstýrismaðurin, at vit
eiga at skipa reglurnar soleiðis, at vit halda fast um
tann áhugan, sum var. –Er
tað so, at viðurskifti tala
fyri, at man skal gera reglurnar meira smidligar, so
vil eg taka undir við tí. Men
hetta er nakað, sum umsitingin má ráðgeva mær í.
Bjarni Djurholm hevur
eisini kunnað seg um aktuella skattamálið, sum
FOÍB, felagið hjá oljufeløgum, hevur reist. Hann
ætlar sær ein av døgunum
at taka ein fund við Bárð
Nielsen, landsstýrismann í
fíggjarmálum. –Tað ræður
um at skipa viðurskiftini
soleiðis, at fólk og feløg
síggja okkum sum ein
møguleika heldur enn ein
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NÝGGJ ÚTBJÓÐING
Jan Müller

