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Bjarni Djurholm við altjóða
oljuserfrøðingar:

Føroyar
raðfesta
oljuleitingina
sera høgt
OLJURÁÐSTEVNA
Jan Müller

Tað var Bjarni Djurholm,
landsstýrismaður í oljumálum, sum setti oljuráðstevnuna í Norðurlandahúsinum
týsdagin. Hann segði tað
var ein stórur heiður at
kunna seta hesa spennandi
og áhugaverdu ráðstevnu.
– Oljuleiting við Føroyar
eru framvegis sera ung og
traðkar enn sínar barnaskógvar. Og nettupp tí
hevur tað so stóran týdning
at kunna hava eitt forum,
har serfrøðingar á økinum
kunnu møtast og tosa um

Bjarni Djurholm setir stóru oljuráðstevnuna í Norðurlandahúsinum
Mynd Jensk Vang

úrslitini av teirra kanningum og gransking.
Landsstýrismaðurin helt
fyri, at føroyska undirgrundin er ein stór avbjóðing og nevndi her serstakliga basaltið. Nærum alt
økið er dekkað við basalti,
men kortini hevur leitingin
víst, at tað ber til at gera
kanningar undir basaltinum.

– Vit hava staðfest, at her
ein ein virkin kolvetnisskipan. Her eru stórir strukturar at síggja. Reservoir
frá ymsum tíðum eru í
Føroyar Hetlands rennunij.
Arbeiðsskráirnar fyri 2.
Rundu eru ætlaðar at kunna
koma longur við seismikki
og øðrum kanningum fyri
at fáa betri forstáilsi av tí,
sum er undir basaltinum,

2001 kann halda fram og
soleiðis at nýggj øki kunnu
verða boðin út, og har
ymisk arbeiðsmodell og
jarðfrøðilig hugskot kunnu
roynast – øll við tí eina
endamálinum: at finna
kolventi og fara undir framleiðslu.
2. útbjóðing er ein nátúrligur partur av hesi strategi.
Hon verður helst latin upp í
summar og loyvini latin
móti endanum á árinum.
– Tað er vón mín, at hesir
báðir dagar fara at kunna
løna tykkum aftur, bæði á
einum professionellum og
einum menniskjaligum-privatum støði. Serliga fyri
tykkum, sum vitja her fyri
fyrstu ferð og eg vóni, at
hetta bara er tann fyrsta av
nógvum líknandi oljuráðstevnum.
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soleiðis at tað seinni ber til
at fara undir at bora her.
Bjarni Djurholm vísti
eisini á broytingarnar sum
eru gjørdar av nýggja
landsstýrinum í sjálvandi
oljufyrisitingini.
Hesar
koma ikki at hava nakra
negativa ávirkan á framtíðar leitingina við Føroyar.
– Hóast vit hava lagt niður
upprunaliga oljumálaráðið
og seta á stovn eina nýggja
oljufyrisiting hevur tað
stóran týdning fyri meg
sum oljumálaráðharra at
kunna boða tykkum frá, at
hesar broytingar á ongan
hátt merkja, at vit raðfesta
oljuleiting
minni.
Tvørturímóti ynskja vit við
eini nýggjari útbjóðing at
vísa umheiminum, at vit
raðfestina leitingina sera
høgt.
Langtíðarætlanin er at
kunna staðfesta um her
finnast kolvetni í rakstarverdugum nøgdum. Tað
hevur stóran týdning, at
oljuleitingin, sum byrjaði í

hent síðani boðið varð uppá
fyrstu útbjóðing og tí heldur hon tað vera gott, at umboð fyri tey ymsu feløgini
kunnu hoyra, hvat hvør er
komin til og hvar leiðin
gongur.
Vit spurdu Sabine Rosemary Johnson, hvussu tað
ber til, at tveir brunnar,
sum verða boraðir í bretskum øki, kunnu fáa so stóran
týdning fyri, hvat ChevronTexaco ætlar sær á
føroyska landgrunninum.
Hon sigur, at tey við hesum
brunnum ætla sær at testa
nøkur jarðfrøðilig hugskot,
og um hesi geva eitt positivt
úrslit, so kunnu tey kanska

eisini brúkast í øðrum
økjum, t.d. í grannalagnum,
nevniliga á føroyska landgrunninum. Hetta er m.a.
orsøkin til, at hon er komin
á ráðstevnuna – fyri eisini
at fregnast um, hvat hini
feløgini halda um jarðfrøðina. – Tað er ikki bara
spurningurin um at vera í
grannalagnum, men tað
snýr seg eisini um at hava
rætta jarðfrøðiliga modellið
ella hugskot til at arbeiða út
frá.
Sabine Rosemary Johnson er annars rættiliga
bjartskygd um teir báðar
brunnarnar við markið.
Hon avdúkar fyri blaðnum,

at kjansirnir fyri at finna
olju og gass eru ein út av
trimum, og hetta má sigast
at vera rættiliga gott, tá
hugsað verður um, hvussu
ókent økið er og hvussu
stóru váðin er.
– Hvussu kunnu tit vera
so vís í, at møguleikin at
finna olju er ein út av trimum?
– Tað er rætt, at hetta er
gott. Vit hava góðar jarðfrøðingar og jarðalisfrøðingar, sum gera eitt sera
gott arbeiði, og teir eru so
eisini við á ráðstevnuni í
Føroyum.

Nógv fólk vóru komin til ráðstevnuna, bæði føroyingar og útlendingar
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um nakað longur eysturi og
harumframt í einum avmarkingarbrunni kring tað
risastóra Clairfeltið.

Hava áhuga
So felagið er rættiliga
virkið á Atlantsmótinum og
spurningurin er so, í hvønn
mun felagið eisini fer at
brúka orku til leiting við
Føroyar. Sabine Rosemary
Johnson sigur, at tey sum er
ikki hava nakað leitiloyvi
við Føroyar, men hon dylur
ikki fyri, at tey ætla at

liggja framvið til 2. rundu.
– Alt eftir hvussu úrslitið
verður av teimum báðum
brunnunum, sum vit fara at
bora við markið í summar,
so fara vit at taka støðu til í
hvussu stóran mun vit
skulu vera við í eini komandi føroyskari útbjóðing í
2005. Samantikið hevur tað
tí stóran týdning fyri meg,
hvat eg kann læra á hesi
ráðstevnuni og síðani, hvat
kemur burtur úr teimum
báðum brunnunum við
markið í summar.
Uppá fyrispurning um
nøkur vánalig úrslit frá boringunum við markið í
summar fara at gera, at

ChevronTexaco kanska als
ikki verður við í 2. útbjóðing við Føroyar sigur
Sabine Rosemary Johnson,
at felagið fer neyvanat hava
eins stóran áhuga tá. –Um
báðir hesir brunnar verða
sera negativir, so fer tað at
vera draga niðureftir hvat
okkara virksemi her viðvíkur. Men eg veit, at onnur
feløg hava aðrar metingar
og meiningar um jarðfrøðina, so tað fari eg at lurta
væl eftir.
Hon vísir á, at tey ymsu
feløgini, sum arbeiða við
Føroyaøkinum, hava ymsar
áskoðanir og hugskot um
jarðfrøðina her. Nógv er
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- og fara at gera alt
fyri at skapa góðar og
tryggar karmar rundan um komandi útbjóðingar á landgrunninum. Oljufeløg skulu vera vælkomin at luttaka í
leitingini við Føroyar
segði Bjarni Djurholm, landsstýrismaður, tá hann setti
oljuráðtevnuni í
Norðurlandahúsinum
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