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Nýggj oljufeløg áhuga fyri

Fleiri oljufeløg, sum
ikki eru við í oljuleit
ing við Føroyar í dag,
vísa nú áhuga fyri at
vera við í leitingini
komandi árini. Jarð
feingi hevur fingið
fleiri fyrispurningar
um komandi triðju
útbjóðing og hetta
heldur stjórin har
vera eitt gott tekin
OljutilgOngdin
Jan Müller
jan@sosialurin.fo

Tað sær ikki mætari út enn,
at fleiri altjóða oljufeløg,
sum ikki í løtuni eru virkin
í oljuleitingini við Føroyar,
nú standa og banka uppá
dyrnar hjá okkara oljuumsit
ing, Jarðfeingi. Sigurð í
Jákupsstovu, stjóri sær hesa
positivu gongd sum eitt tek
in um, at áhugi framvegis
er fyri at gera íløgur í olju
leiting við Føroyar. Hann
sigur, at tey hava fingið

fleiri fyrispurningar frá olju
feløgum og her eisini feløg
um, sum ikki hava loyvi
her, um komandi 3. útbjóð
ing. Her er talan um áhuga
verd feløg váttar hann. Tó
vil hann ikki upplýsa nøvn.
3. útbjóðing er sett til at
vera í byrjanini av seinasta
ársfjórðingi í ár. Men innan
ta tíð skal uppskot til eina
nýggja útbjóðing leggjast
fyri tingið. Hetta verður
væntandi í ólavsøkuting
setuni. Men frammanundan
skal fyrisitingin taka upp
dialog við ymsar felags
skapir og stovnar, sum vara
av fiskivinnu, umhvørvi,
náttúru annars oø. Soleiðis
at ein komandi útbjóðing
ikki fer at nerva aðra vinnu
og umhvørvi.

Atgongd til data
At oljufeløg longu nú koma
við fyrispurningum um
komandi útbjóðing sær
stjórin á Jarðfeingi sum
sera positivt. Tey eru sera
áhugað í at fáa data og upp
lýsingar frá seismiskum og

Altíð óheppið at útseta boring
 Tað er altíð óheppið
fyri eitt øki sum
okkara, at brunnar
verða útsettir, tí vit
hava áhuga í at fáa so
nógva vitan um
undirgrundina sum
til ber og so skjótt
sum gjørligt
Oljuleiting
Jan Müller
jan@sosialurin.fo

Hetta sigur stjórin í Jarð
feingi, Sigurð í Jákupsstovu,
nú tað hevur verið gitt, at
boringin hjá BP í summar,
møguliga fór at verða útsett
til seinni í ár ella til í næsta
ár, nú boripallurin helst
verður seinkaður. Sigurð í
Jákupsstovu sigur seg einki
hava hoyrt um, at boringin
verður útsett, men hetta er
so ein spurningur millum
fyristøðufelag og felagið,
sum eigur boripallin og ikki
nakað, sum føroyskir mynd

ugleikar leggja seg út í.
Tað, sum annars liggur
fast við boring á landgrunn
inum, er Williambrunnurin,
sum BP ætlar at bora í ár.
Síðani hevur ENI sagt seg
vilja bora Anne Marie
brunnin í 2008 ella 2009.
Higartil hevur verið mett,
at hann fór at verða boraður
í 2008, men sum skilst, so
er rásarúmið kortini longri,
soleiðis at hann kann eisini
verða boraður í 2009.
Oljufelagið Chevron hev

ur fyrr sagt frá, at tað um
hugsar at bora ein brunn í
sínum 008 loyvi beint við
markið í 2008 ella 2009.
Sosialurin skilur, at felagið
helst fer at skjóta seismikk
í økinum longu í summar.
So okkurt kundi bent á, at
felagið er við til at rigga
seg til sína fyrstu boring á
føroyska landgrunninum.
Tað áliggur so feløgunum,
sum fingu loyvi í 2. út
bjóðing, at gera seismiskar
kanningar, sum so aftur

skulu vera grundarlag und
ir støðutakan til, um tey
vilja bora ella ikki. Sum
skilst eru tað eisini seis
mikkfeløg, sum eru sinnað
til at gera kanningar í
summar fyri egna rokning
– við vón um at kunna selja
upplýsingarnar víðari til
oljufeløg, sum hava fingið
leitiloyvi.

Sær gott út
Hóast tað eru gingin meira

enn 10 ár síðani, at føroysk
ir myndugleikar fóru undir
fyrireikingar til at leita eftir
olju og gassi á landgrunn
inum, og vit framvegis ikki
hava gjørt nakað lønandi
oljufund, so heldur stjórin
á Jarðfeingi, Sigurð í
Jákupsstovu ikki, at nøkur
orsøk er til stúran. Hann
vísir á, at neyðugt er at
brynja seg við toli í hesi
bransjuni. – Tað er við at
ganga rætta vegin aftur við
áhuganum, hóast hetta ikki
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nýggjari útbjóðing
Sigurð í Jákupsstovu, stjóri á
Jarðfeingi hevur vónir um, at fleiri
nýggj oljufeløg kunnu koma uppí
leitingina á landgrunninum, tá enn
ein útbjóðing letur upp í heyst.

øðrum kanningum, sum eru
gjørd í 90unum og fyrst í
ár 2000 – data, sum ikki
longur eru fevnd av lógini
um tagnaðarskyldu. Talan
er nevniliga um stórar
mongdir av data, sum nú
eru frítt tilgongilig hjá
øðrum. Sosialurin skilur frá
keldum í oljuídnaðinum, at
feløg, sum møguliga liggja
framvið og hava áhuga fyri
eini komandi útbjóðing
kunnu vera onkur av teim
um heilt stóru so sum
ExxonMobile og Total.
Bæði hesi feløgini eru virk
in eystan fyri markið, og
tað hevur eisini ljóðað, at
tey hava víst áhuga fyri at
keypa seg inn í nøkur av
verandi loyvum á landgrunn
inum.

at broyta treytirnar, sum
fylgja við loyvunum, stór
vegis, tí tær eru góðar sum
er. Tær broytingar, sum ætl
anin er at gera, eru meira
praktiskar fyri at gera
arbeiðið hjá oljufeløgunum
meira smidligt. Onkrar
justeringar verða so gjørd
ar.

Ikki stórar broytingar
í loyvistreytum

Nú nýggj útbjóðing stendur
fyri framman er kortini ikki
ætlanin at gera stórvegis
broytingar í sjálvum loyvis
treytunum. Sigurð í Jákups
stovu sigur, at tey fara ikki

kann sammetast við tann
áhuga, sum var undan 1. út
bjóðing. Men eftir tað, sum
er hent frá 2001 til 2003, so
haldi eg tað gongur tann
rætta vegin aftur, eisini um
vit taka Brugdubrunnin hjá
Statoil við. Tað vistu vit øll
var ein sera váðilig boring,
men hóast vit ikki gjørdu
eitt oljufund, so fingu vit
sera týðandi upplýsingar og
vitan frá tí boringini, sum
kann koma at stuðla upp
undir framtíðar leiting sigur

Sigurð í Jákupsstovu.
Samanumtikið er hann
bjartskygdur. Nú ræður um
at fáa so nógva nýggja vitan
sum gjørligt um okkara und
irgrund, samtíðis sum vit
øll seta okkara álit á tað
góða arbeiðið, sum verður
gjørt eystan fyri markið.

Fylgja gongdini eystan fyri markið
– Vit fylgja sjálvandi við,
hvat hendir hinumegin
markið, og tað er greitt, at
spurningarnir, sum hava
verið frammi í miðlunum í
seinastuni, har ein infra
strukturur til gassútbygg
ingar er eitt av uppskotunum,
hava okkara stóra áhuga
sigur Sigurð í Jákupsstovu,
í eini viðmerking til tíðind
ini um, at bretska stjórnin
saman við fleiri stórum
oljufeløgum, er í ferð við at

leggja eina ætlan fyri fram
tíðar útbyggingar.
Sigurð í Jákupsstovu vísir
á, at fyri framtíðar olju og
gassfund í Føroyum, er tað
av alstórum týdningi, at tað
longu finst ein útflutnings
leið til gass. Hóast vit gera
oljufund, so vil tað altíð
vera gass til steðar eisini,
og kunnu vit ikki sleppa av
við gassið gjøgnum eina
gassleiðingsskipan, so eru
vit noydd til at spræna gass

ið niður aftur í undirgrund
ina, og tað kann hava nógv
ar útreiðslur við sær sigur
Jarðfeingisstjórin og vísir
á, at tað er ikki loyvt at
koyra gassið út í luftina.
Samanumtikið heldur Sig
urð í Jákupsstovu, at ein
útbygging í bretskum øki
av infrakervi til m.a. gass
bøtir um støðuna hjá okkum
hyggja vit longur fram í tíð
ina.

