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Atlantic Petroleum leggur til brots
Við ikki færri enn 10 brunnum í síni arbeiðsskrá hevur føroyska oljufelagið
Atlantic Petroleum av álvara lagt til brots. Hol varð sett á fyrsta brunnin
herfyri, og síðani gongur tað slag í slag. Nevndarformaðurin, Birgir Durhuus
hevur alla orsøk til at vera nøgdur, tó at hann ikkii undirmettir stóru
avbjóðingarnar á eitt nú virðisbrævamarknaðinum, sum hevur verið rættiliga
óstøðugur í seinastuni. Tann føroyski oljuportalurin fekk orð á fyrikomandi
formannin eftir seinasta nevndarfundi á høvuðssætinum hjá felagnum
herfyri. Birgir Durhuus - Eftir at hava sett eina vakstrarkós í verk eftir truplu
tíðina fyri nøkrum árum síðani royna vit nú at hyggja eftir nýggjum
íløgumøguleikum og øðrum møguleikum, hvussu vit kunnu vaksa um felagið,
men samtíðis hava vit alla tíðina annað eygað á váðanum, hvat kann ganga
galið, serliga tá tíðirnar eru sum nú. Og tann turbulensurin, sum hevur verið á
marknaðinum seinastu tíðina ger, at vit hava meira fokus á downside váðan
enn vanligt. <strong>Støðan betri</strong> <em>-Hvussu er so støðan hjá
Atlantic Petroleum í dag?</em> Hon er munandi betri enn fyri tveimum árum
síðani. Nú hava vit havt eini tvey ár við framleiðslu, og serliga í ár hava vit
havt stórt gagn av einum høgum oljuprísi, og tað ger, at úrslitini síggja
hampulig út, og vit fáa pengar í kassan. Vit hava megnað at goldið skuldina
munandi niður í mun til útgangsstøðið, og vit eru samtíðis byrjaðir at gera
íløgur og hava keypt eitt bretskt gassfelag, sum var fyrsta stigið í royndunum
at vera meira ekspansivir. Vit eru so eisini farnir undir at bora, fyrstu ferð í trý
ár. Vit settu hol á Foxtrot leiðina í bretskum øki fyrst í mánaðinum og tann
næsta kemur beint í hølunum. Nevnd og leiðsla hava gjørt eina avtalu um, at
vit innan tey næstu trý árini skulu til at bora einar 10 brunnar. Tá byrjar
Atlantic Petroleum at líkjast einum røttum oljufelag, har vit vónandi kunnu
seta nýtt ístaðin fyri tað, sum vit hála upp úr undirgrundini. -Hvussu stórar
eru vónirnar til, at tit raka við í hesum báðum fyrstu brunnunum í heyst? Vit
hava teknisk starvsfólk, sum gera eina meting av sannlíkinum, at tað er okkurt
í undirgrundini. Sannlíkið fyri Foxtrotfundi var rættiliga høgt, men at bora
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hava teknisk starvsfólk, sum gera eina meting av sannlíkinum, at tað er okkurt
í undirgrundini. Sannlíkið fyri Foxtrotfundi var rættiliga høgt, men at bora
eftir olju er ótrygt, tú veit ongantíð nakað fyri vist fyrr enn tú kemur niður á
botn. Hinvegin er tað av týdningi fyri okkum, at vit ikki eru so bundnir bara at
eini boring, men at vit ístaðin hava fleiri brunnar. Um bara nakrir brunnar eru
ein fulltreffari, so eru vit glaðir. Hyggja frameftir Birgir Durhuus leggur tó
aftrat, at felagið hugsar eisini langsiktað. Keypið av Volantis var bara ein
byrjan, og við í tí keypinum fingu vit nógv loyvi. Vit hava eisini keypt okkurt
aðrastaðni. Vit hava sum er fýra brunnar, sum eru almannakunngjørdir, so
har er enn langt á mál. Vit hyggja bæði eftir brunnum vit koma inn í, eftir
framleiðslum og eisini eftir feløgum, sum vit antin kunnu leggja saman við
ella yvirtaka. -Bera tit ótta fyri, at okkurt størri oljufelag kann gloypa Atlantic
Petroleum? Tað er sjálvandi eisini nakað vit hyggja eftir, men tað er ikki
nakað galið í tí, tí er eitt tilboð gott nokk fyri eigararnar, so fara vit sum nevnd
og eg sum formaður sjálvandi at hyggja eftir tí. Higartil hevur tað so víst seg,
og tað eru vit sannførdir um, at vit megna at menna felagið væl sjálvi, men vit
eru opnir fyri øllum og hava eitt eygað á hvørjum finguri. Tann váðin er altíð
til steðar, eisini fyri feløg, sum eru størri enn vit. Útlendingar meirilutan -Nú
byrjaði Atlantic Petroleum burturav sum eitt føroyskt felag, tí at byrja við
kundu bara føroyingar seta pening í felagið, men gongdin hevur so verið
tann, at útlendingar hava fingið møguleika at seta pengar í felagið og er tað
mesta virksemið í dag mest uttan fyri landoddarnar. Hvussu føroyskt er
Atlantic Petroleum í dag? Tað er rætt, og tað sæst kanska best á
partabrævaeigarunum. Føroyski parturin er í dag minni enn 40%, og gongdin
hevur verið tann, at flestu av partaeigarum eru úr útlandinum. Eg trúgvi
sjálvur, at tað, sum verður sera avgerandi fyri Atlantic Petroleum í Føroyum,
er boringin næsta ár, Brugdan 2, tí hon fer at definera bæði fyri Atlantic
Petroleum men eisini fyri boring í Føroyum sum heild sera nógv, hvussu
framtíðin her verður. Verður hon ein success, so verður tann føroyski
parturin ein sera stórur partur av Atlantic Petroleum eisini, tí potentialið er
sera stórt, men vísir tað seg, at heldur ikki har er olja, so er ringt at síggja eina
ljósa framtíð fyri oljuvinnu í Føroyum í hvussu er tey fyrstu komandi árini. So
ein turrur brunnur fær eisini avleiðingar fyri Atlantic Petroleum í Føroyum. Hvussu ber tað til, at føroyski parturin av Atlantic Petroleum minkar? Hatta er
ein góður spurningur. Tá vit hava hugt eftir teimum stóru partaeigarunum, so
hevur tað verið lítil broyting í. Tað virkar sum at nógvir av teimum smáu
íleggjarunum í Føroyum hava selt partabrøv. Um tað er ein generellur
tendensur fyri partabrøv í Føroyum ella tað bara er galdandi fyri Atlantic
Petroleum veit eg ikki. Góð søga skal selja Birgir Durhuus heldur fyri, at tá eitt
felag sum Atlantic Petroleum fer á kapitalmarknaðin fyri at fáa pengar, er tað
týdningarmikið, at man hevur eina góða søgu. Søgan hjá Atlantic Petroleum
tey seinastu árini hevur ikki verið so góð, og tað er nakað av tí, sum tey royna
at broyta við at seta nýtt virksemi í gongd. Harvið hava tey eina søgu at
fortelja. Tað er tí eisini uppgávan at fáa hugin aftur hjá íleggjarum, so teir
kunnu identifisera við nakað, sum gongur framá og er positivt. -Tit hava
nøkur loyvi í Føroyum saman við Sagex Petroleum, sum nú er vorðið
uppkeypt av bretska felagnum Valiant. Hvussu fara tit at merkja hesa
broytingina? Vit vóru saman við Sagex í tveimum loyvum í Føroyum og hava
gjørt av at taka okkum úr einum av loyvunum, so har er bert eitt eftir. Nú
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hevur so verið eigaraskifti, og vit bíða eftir, at Valiant fer at hyggja eftir sínum
føroysku loyvum, men vit eru so tilreiðar at halda fram við tí eina loyvinum
saman við Valiant, men hetta er so eisini nær tengt at úrslitinum av komandi
Brugdu 2 boringini. Eg rokni við, at tað verður samband við Valiant í hesum
árinum. Birgir Durhuus heldur ikki, at tað er nakar bági fyri leitingina við
Føroyar, at Valiant yvirtekur Sagex, kanska er tað beint tvørturímóti, tí felagið
er betri fyri fíggjarliga. Fyrst Foxtrot síðani Brugdan -Hvat er tað so sum
nevndarformaðurin í Atlantic Petroleum er mest spentur uppá í framtíðini?
Uppá stutt sikt eri eg sera spentur um boringina av Foxtrot og Orkhid. Tí
verður bara annað av teimum feltunum væleydnað, so broytir tað so øgiliga
nógv, tí tað skal so lítið til, at virðini vaksa munandi hjá felagnum og ger
arbeiðið lættari. Hyggja vit eitt sindur longur fram, so er Brugdan sera
spennandi. Vit hava einki annað, sum er so stórt. -Nú støðan á
virðisbrævamarknaðinum er so óviss, er tað tá lættari at vera eitt oljufelag
heldur enn ein banki? Eg haldi vit eru øll í sama sekki. Í mongum førum eru
tað ikki fyritøkurnar, sum hava trupulleikarnar men heldur íleggjararnir. Og
íleggjarar, sum hava trupulleikar, hava tað við at selja alt, sum teir eiga. Tað
verður bara selt yvir ein breiðan kamb. Um nakrar bransjur eru verri raktar
enn aðrar veit eg ikki. Tað sær út til at vera væl fordeilt. Myndatekstir Nevndin í Atlantic Petdroleum Á skrivstovuni hjá Atlantic Petroleum Birgir
Durhuus, nevndarformaður og Ben Arabo, stjóri Starvsfólk hjá Atlantic
Petroleum ávegis til Norðlýsið

