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Rúni Hansen, Statoil um Føroyaøkið:

Fyrrverandi nevndarformaðurin í norsku
oljufyritøkuni Statoil,
Olav Fjell kemur nú á
sína fyrstu vitjan í Føroyum. Hann er boðin
hendavegin av Oljutinginum og skal halda
fyrilestur á Oljutinginum, sum verður hósdagin í næstu viku á
Hotel Føroyum. Tá fer
hann at umrøða vinnu
sum heild og her við
serligum atliti til altjóða oljuvinnu.
Olav Fjell var í síni
tíð sum oddamaður í
Statoil ein av teimum
ítarstu talsmonnunum
fyri at felagið skuldi
varðveita og menna
sítt leitivirksemi við
Føroyar. Sjálvur varð
hann noyddur at fara
frá sum nevndarformaður í Statoil eftir at
tað kom fram, at felagið hevði ikki borið
seg rætt at í sínum
virksemi í Iran.

ChevronTexaco
og OMV síggja
møguleikar her
OLJULEITING
Jan Müller
Jan@sosialurin.fo
Tvey av teimum
nýggju feløgunum í 2.
útbjóðing
eru
CHevron Texaco og
OMV. Umboð fyri
feløgini vitjaðu í
Føroyum mikudagin,
tá umsóknirnar vórðu
latnar inn. Dave Lewis
frá
ChevronTexaco
sigur, at teir síggja
møguleikar í føroyaøkinum, sum ein part av
øllum Atlantsmótinum. Hetta er ein partur
av teirra langtíðarstrategi fyri alt økið.
Wayne Kirk frá OMV
sigur, at teir hava verið
við leingi á Atlantsmótinum, og tað er tí
náttúrligt fyri teir eisini at vera við í 2.
rundu við Føroyar,
saman við feløgum,
sum teir eru við á
bretskum øki eisini.
OMV sær eisini góðar
møguleikar á landgrunninum. Sosialurin
hevur prátað við teir
báðar og koma samrøðurnar í Oljublaðið,
sum kemur út sum
innlegg í Sosialinum
leygardagin 27. november.

2. ÚTBJÓÐING
Jan Müller
jan@sosialurin.fo
– Vit síggja framvegis
møguleikar á Føroyaøkinum, og tí fara vit framvegis
at nýta orku og pening uppá
fyri at klárleggja, hvar kolvetni kann vera sigur Rúni
Hansen, føroyski stjórin í
Statoil Exploration, nú
Statoil sum einasta fyristøðufelag frá 1. útbjóðing,
hevur boðið í 2. rundu á
landgrunninum.
Hann sigur víðari, at teir
eru væl vitandi um, at váðin og harvið avbjóðingarnar
eru stórar á økinum, men
tað hevur ikki hildið teir
burtur frá at síggja møguleikarnar, sum kunnu finnast. – Vit skulu bora ein
brunn afturat, sum vit
bundu okkum til í fyrstu
útbjóðingarrundu, og vit
halda, at hann kemur at
geva okkum, um ikki annað, so virðismiklar upplýsingar um basaltøkið longur
norði. Vit hava sum nú er
ov lítla vitan um tað øki.
Hinvegin kanst tú so eisini
siga, at ivin kemur Føroyaøkinum til góðar - tað
veldst alt um hvat fyri
brillur tú hevur.
Rúni Hansen vísir á, at
Statoil er virkið bæði á
enskum og norskum øki,
og hevur sum kunnugt,
nógva framleiðslu her, so
teir eru ikki heilt ókunnugir við økir av líknandi
slagi. Tað hevur eydnast hjá
teirra jarðfrøðingum at víst
á, hvar oljan er á teimum
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økinum, og vónandi verður
tað sama galdandi á Føroyaøkinum um nøkur ár.
Tað er í øllum førum tað
teir arbeiða fram ímóti
sigur hann.
Uppá fyrispurning um
teir hava umhugsað at
kanna møguleikan fyri at
flyta brunnin úr sokallaða
"Gullhorninum" og longur
norður til teirra 9 ára loyvi,
sigur Rúni Hansen, at hetta
er sjálvandi ein møguleiki
og eisini nakað, sum teir
hava umhugsað. Tað vil so
eisini vera ein samráðing-

arspurningur við Uppá
fyrispurning um ikki eisini
feløg sum BP og Amerada
Hess, sum hava tveir
brunnar eftir at bora í 1.
útbjóðing, hava møguleika
at bora hesar í eitt nú 9 ára
loyvinum hjá Statoil og
øðrum feløgum sigur Rúni
Hansen, at hetta er ikki
nakað, sum hann kann
svara. Tað má vera ein
spurningur, sum ídnaðurin
samlaður finnur út av og
eisini Oljufyrisitingina.
Annars er Statoil sum
skilst við í fleiri av um-

sóknunum,sum eru latnir
inn til Oljufyristingina í
sambandi við nýggju útbjóðingina, bæði sum
partur av øðrum samtaki
við ChevronTexcaco sum
fyristøðufelag og sjálvt
sum fyristøðufelag.
Vit hava spurt Statoilstjóran, hvussu tað ber til,
at teir eru einasta fyristøðufelag frá 1. rundu, sum
hevur søkt um teigar í
nýggju útbjóðingini! Til tað
sigur Rúni Hansen, at teir á
sínum níggju ára loyvi
síggja møguleikar at finna

olju og gass undir basaltinum, og tí er tað náttúrligt,
at teir eru við nú eisini.
Hann vil tó hvørki gera
viðmerkingar til brunnin,
sum varð boraður beint
hinumegin
markið
í
summar, og sum í altjóða
oljupressuni verður sagdur
at vera eitt sera stórt og
áhugavert fund – og um
hann kanska eisini er ein
av orsøkunum til, at Statoil
eftir øllum at døma ynskir
at fáa lut í fleiri teigum við
markið.
Um vit nú ímynda okkum, at tað er rætt, at Statoil
hevur verið við at gera eitt
stórt fund beint hinumegin
markið (Rosebank/Lochnagar) og vitandi, at felagið
hevur fatur á sera áhugaverdur strukturum inni á
føroyskum øki í sínum 9ára loyvi, so er eisini
náttúrligt at gita, hví felagið nú eisini er so áhugað í 2.
útbjóðing, sum nettupp
umfatar øki, sum liggja
millum fundið hinumegin
markið og teirra egna 9 ára
loyvi. Hesar okkara metingar hevur Statoilstjórin
heldur onga viðmerking til.
Tað skilst annars, at
oljufólk eru rættiliga kløkk
av, at Anadarko, sum var
við í 1. rundu, ikki hevur
boðið í hesum umfarinum,
nú felagið hevur brúkt
nógva orku at loysa basaltgátuna. Tað hevur ikki
eydnast okkum at fáa viðmerking frá Anadarko.

Hess ikki við í 2. rundu:

Nógv jørn í eldinum aðrastaðni
Hóast Amerada Hess
ikki vildi vera við í 2.
útbjóðing, so metir
stjorin kortini, at
felagið framfegis er
eitt týðandi fyristøðufelag á føroyska
landgrunninum
OLJULEITING
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At man ikki luttekur í eini
útbjóðing útilokar ikki, at
man ikki er við í seinni
rundum. Hetta sigur Ben
Arabo, stjóri í Amerada
Hess, nú felagið gjørdi av
ikki at søkja um teigar í 2.
útbjóðing. Amerada Hess
var annars ein av stóru
operatørunum í 1. útbjóð-

Ben Arabo

ing. Felagið stendur til at
skula bora ein brunn aftrat
áðrenn endan av 2006. Ben
Arabo vísir annars á, at tað
hava verið útbjóðingar í
bæði Bretlandi og Noregi,
har Amerda Hess ikki hevur verið við, og kortini vóru
teir við í tveimum teimum
seinastu útbjóðingunum í
hesum báðum londunum.
Føroyski stjórin í Amerada Hess vísir á, at talan er
um eina raðfesting, tá avgerð verður tikin um olju-

leiting. Tað er eisini ein
spurningur, um hvussu
man ynskir at arbeiða kring
heimin. Hevur tú nógv jørn
í eldinum aðrastaðni, vil
tað altíð vera ein yvirornað
raðfesting. –Ikki tí, vit eru
framvegis ein sera framstandandi operatørur í føroyskum sjógvi og vestan
fyri Hetland. Ben Arabo
vísir á, at tað framvegis er
nógv arbeiði eftir at gera
frá 1. Rundu og á Atlantsmótinum sum heild. Hann
leggur aftrat, at tað er bert
eitt av fyrsitøðufeløgunum
við boriskyldum frá føroysku 1. Runduni, sum er
við í 2 útbjóðing. Tað er
Statoil. Øll hini fyristøðufeløgini, Amerada Hess,
BP og ENI eru ikki við.
Heldur ikki Anadarko, sum

tó ikki enn hevur bundið
seg til at bora, men sum
hevur stóran lut í 9 ára
loyvum.
Ben Arabo heldur ikki at
vit skulu leggja meira í
hetta enn, at tað er so ymiskt sum oljufeløgini raðfesta og arbeiða, og so veit
man eisini, hvussu skjótt
tað kann venda hvønn
vegin. Eitt nú er áhugin fyri
Norðsjónum ikki so stórur
sum hann hevur verið.
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– Vilja brúka meira orku
og pengar her

C
M
Y
K

19

Norsk oljukanón í
Oljutinginum

