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Framtíðar søluvøra:

Oljufeløg áhugað í stórum parti
av landgrunninum
– Vit hava góðar vónir
um 2. útbjóðing og
halda, at her fara at
liggja nógvir spennandi møguleikar hjá
altjóða oljuvinnuni at
leita eftir og finna
kolvetni, ja entá at
finna risastórar keldur

undir basaltinum.
Hetta sigur ein bjartskygdur Sigurd í
Jákupsstovu, stjóri á
Føroya Jarðfrøðissavni, nú tað av álvara
verður lagt til brots
við nýggjari rundu á
landgrunninum.

Kortið, sum Føroya Jarðfrøðissavn hevur gjørt, vísir økini á landgrunninum, sum altjóða oljufeløg hava peikað út sum áhugverd
leitiøki í eini nýggjari útbjóðing. Hesi økini ella teigarnir eru í oranguliti. Tey liggja rundan um 6 og 9 ára loyvini, sum vórðu
latin í 2000 umframt nakrir einsamallir teigar fyri sunnan og vestan

ÚTKALL TIL NÝGGJA
OLJULEITING
Jan Müller
Sosialurin kann í dag almannakunngera eitt spildurnýtt og spennandi kort av
landgrunninum ella neyvari, av teimum økjunum,
sum oljufeløg hava nominerað te. valt út til at vera
við í eini nýggjari útbjóðing. Hesi økini ella teigarnir fevna um ein stóran
part av landgrunninum, teir
flestu frá verandi loyvisøkinum nevnt "Gullhornið"
og væl norður um 62.
breiddarstig. Teir liggja
framvið øllum markinum
og so nakað langt inn á
landgrunnin. Haraftrat eru
teigar uppaftur longur inni
á landgrunninum eystan
fyri Suðuroynna og síðani í
trimum ymsum støðum
heilt suðuri móti markinum.
Sigurd í Jákupsstovu er
nøgdur við nominatiónina
oljufeløgini hava gjørt og
ásannar, at hon líkist rættiliga nógv tí útveljing, sum
tey á Jarðfrøðissavninum
eisini hava gjørt út frá síni
vitan. – Tað vil so altíð
vera okkurt, sum vit ikki
høvdu roknað við sigur
hann og sipar til økini
oljufeløg hava peikað á
heilt har suðuri móti
bretska markinum -Vit
halda tað vera sera áhugavert, at feløg eisini peika á

Pílurin vísir tað sera spennandi økið á landgrunninum, ein jarðfrøðiligan rygg " East Faroe
High", sum gongur paralelt við markið og liggur sum framhald frá 9-áraloyvinum hjá Statoil,
6104/17 og norðureftir. Hetta er inni á basaltinum. Reyðu teigarnir a rygginum eru 6 og 9 ára
loyvi

slík øki. Orsøkin til at vit
ikki hava peikað á tey, er
tann, at tey eru trupul, har
er nógv basalt, og tað er
ringt at síggja gjøgnum
basaltið.
Stjórin á Jarðfrøðissavninum vil ikki siga, hvussu
endaliga útbjóðingin fer at
síggja út tvs. um allir
teigarnir, sum oljufeløgini
hava víst á, fara at vera við
í 2. rundu. Men hann útilokar tað ikki. Tilsamans 7
feløg komu við skrivligum

og munligum nominatiónum.
- Vit hava góðar vónir, tí
vit meta okkum at hava
nakað áhugavert at bjóða
fram. Vit síggja stórar
strukturar (heyggjar) undir
basaltinum, ið vit hava
kortlagt og sum vit vita, at
eisini oljufeløgini hava
áhuga fyri sigur stjórin á
Jarðfrøðissavninum
og
vísir á, at tað er sjálvandi
upp til feløgini at koma og
siga, hvat tey vilja gera í

hesum økinum. Váðin er
kanska nakað høgur, men
her er eisini møguleiki fyri
einum høgum vinningi.
Hann vísir á, at tað eru
nógv øki vestan fyri Hetland, sum ikki eru kannað
nógv væl. Og tí er eyðsæð,
at tað er framvegis ein
framtíð her. – Eg haldi
sjálvur, at vit hava eina
góða vøru at selja.
Heri Ziska, jarðalisfrøðingur hevur arbeitt við
føroysku undirgrundini í

