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Føroyska oljufelagið
Atlantic Petroleum er
við, tá BG og Dong í
august fara undir at
bora ein brunn hinumegin markið.
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ars verður sett á
skamt frá markinum í
hesi vikuni. Talan er
um lovandi Cambobrunnin
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Í hesi vikuni verður sett á
tann fyrsta av tilsamans
trimum nýggjum brunnum
skat frá føroyska markin-

um, á bretska landgrunninum. Talan er um Cambo
/Lindisfarne prospektini.
Ein brunnur varð boraður
her fyri árum síðani og vísti
seg at vera eitt fund. Nú
skal so kannast, um talan er

Á kortinum síggja vit (pílarnir) teir tríggjar brunnarnar, sum
verða boraðir í summar.

um lønandi fund. Keldur
vilja vera við, at góðir
møguleikar eru fyri, at
henda boringin verður væleydnað. Tað eru Amerada
Hess,
ChevronTexaco,
Dong og OMV, sum eru við
í boringini. Borað verður
við tí sera framkomna West
Navigator boriskipinum.
Eftir hesa boringina verður
farið nakað longur norður
at bora Rosebank/Lochnagar, prospektið. Tað er
eisini lovandi, og har eru
ChevronTexaco, Statoil,
Dong og OMV við.
Triði brunnurin, sum
helst verður boraður í
summar er Bedlington prospektið, ið liggur longu
syðri. Har er tað BG, sum

er fyristøðufelag, umframt
at Dong og Atlantic Petroleum eru við. Parturin hjá
føroyska felagnum er 1%,
meðan BG og Dong hava
ávikavist 82 og 17%. Upprunaliga átti Amerada Hess
ein stórar part av loyvinum,
men seldi herfyri sín part til
BG. Ein "letter of intent"
sáttmáli er gjørdu við
Ocean Rig um at Eirik
Raude, boripallurin skal
bora í august.
Í løtuni verður borað
nærhendis Laggan, ið er
eitt gamalt gassfund. Vísir
tað seg, at fundið er lønandi, so kann tað eisini fáa
stóran týdning fyri menning av Atlantsmótinum.

Boripallurin Eirik Raude, sum skal bora ein brunn hinumegin
markið í august. Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum er við

Hundar og postboð hittast
Hundar og postboð plaga
ikki at vera bestu vinir,
men nú gera Post Danmark
og felagsskapurin Dyrens
Beskyttelse eitt átak fyri at
broyta hetta.
Í Gilleleje og Helsinge
verða tað í dag tiltøk, har
postboð sleppa at hitta

nakrar av sínum kundum,
sum eiga hundar, og hetta
skal verða við til at broyta
um støðuna.
Í fjør vóru 38 postboð í
Danmark bitin av hundi, og
fyri tveimum árum síðani
var talið 46.

Skeiv lýsing
Í leygardagsblaðnum var av
misgáum ein lýsing frá
Mentmálaráðnum komin
við, sum ikki átti at verið í
blaðnum. Talan var um
eina lýsing, ið fyrr hevur

verið í blaðnum, sum av
einhvørji orsøk var komin
umaftur. Rætta lýsingin var
av somu orsøk ikki við.
Vit umbera mistakið.
Blstj.
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Stórar avbjóðingar
við markið

C
M
Y
K

