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Statoil og Dong
við í boring
í summar
LEITING
Jan Müller
Tvey av oljufeløgunum,
sum eru við í leitingini á
landgrunninum, tað norska
Statoil og tað danska Dong
eru farin uppí eitt samtak,
sum skal bora ein brunn
beint hinumegin markið í
summar. Tað snýr seg um
eitt samtak, har ChevronTexaco og OMV hava
eitt loyvi norðaliga á

bretskum øki, skamt frá
okkara marki, í teigunum
213/26 og 213/27, har talan
er um tvey prospekt, tvs.
mál í undirgrundini við serligum áhuga, nevnd Rosebank og Locknagar. ChevronTexaco átti 80% í hesum
loyvinum men hevur nú selt
30% til Statoil og 10% til
Dong, meðan OMV hevur
20%.
ChevronTexaco sigur í
tíðindaskrivi, at ætlanin er

at bora ein brunn í summar
við boriskipinum West
Navigator. Boristaðið er
umleið 9 fjórðingar frá føroyska markinum.
Rúni Hansen, stjóri í
Statoil segði við útvarpið
mikudagin, at teir hava
gjørt av at fara við í hesa
boringina, tí hon sær
áhugaverd út. – Okkara primera mál er at finna olju,
har vit nú fara at bora.
Haraftrat liggur boristaðið

Ovari pílurin vísir teigin, har Statoil og DONG nú verða við í einari boring. Niðari pílurin
vísir ein annan teig, har eisini verður borað í summar. Har er Amerada Hess fyristøðufelag,
men bæði DONG og ChevronTexaco eru við har eisini

so nær føroyska markinum,
at vit kunnu fáa nakað av
vitan frá hesi boringini,
sum vit kunnu brúka í Føroyum. Statoil vónar, at teir
koma at kenna jarðfrøðina í
Føroyum nakað betri við at
bora ein brunn so tætt

ÁRSAÐALFUNDUR
Boðað verður við hesum til ársaðalfundar
í Føroya Sparikassa P/F

Dagsskrá
1. Frágreiðing frá nevndini um virki Sparikassans í farna ári
2. Framløga av grannskoðaðum roknskapi til góðkenningar
3. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli
sambært góðkenda roknskapinum
4. Heimila nevnd at lata Sparikassanum ognast egin
partabrøv í tíðini fram til næsta ársaðalfund
5. Val av nevndarlimum
6. Val av grannskoðara
7. Ymiskt
Grannskoðaði ársroknskapurin og ársfrágreiðingin liggja
frammi á stjórnarskrivstovuni, Yviri við Strond 2 frá 4. mars
2004.
Partaeigarar hava við at vísa atgongdarkort atgongd til
aðalfundin, har teir hava talurætt, men ikki atkvøðurætt.
Atgongdarkort verða á deildum Sparikassans útflýggjað teimum
partaeigarum, sum í seinasta lagi mánadagin 8. mars 2004 hava
biðið um hetta.
Tórshavn, hin 23. februar 2004.
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Nevndin

reproz

fríggjadagin 12. mars 2004, kl. 17:00
í B36-húsinum, Gundadalur, Tórshavn.

uppat markinum, soleiðis at
tað kann vera ein gevinstur
fyri Føroyaøkið eisini í
framtíðini.
Rúni Hansen vísti eisini
á, at ein og hvør brunnur í
økinum kann geva eina
týðandi vitan, og Statoil

metir, at vitanin frá boringini hinumegin markið kann
vera við til at loysa upp fyri
nøkrum í Føroyum eisini,
soleiðis at man eisini kann
gerast betur til at tulka seismikkin í Føroyum her.

