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Føroyskir oljumenn fegnast um risa oljufund
Fyri nøkrum vikum síðani kunngjørdu norðmenn, at teir høvdu funnið eina
risastóra oljuleið, sum helst kundi geva millum 0,5 og 1,2 milliard tunnur av
olju. Nú vísir tað seg, at Avaldsnes-leiðin saman við Aldous fundinum i
grannalagnum er nógv størri, og at har eru helst millum 1,2 og 2,6 milliardir
tunnur av olju. "Hetta fer heilt einfalt at leingja ta norku oljuøldina, sigur
Thina M. Saltvedt, sum er oljugreinari hjá Nordea Markerts, við Aftenposten.
Hon sigur, at tað er torført at seta nakað neyvt krónutal á tað nýggja fundið,
men siga vit, at oljuprísurin verður 100 dollarar í meðal og dollarin er 5,84
norskar krónur sum nú, faa vit tað til 1.168.000.000.000 krónur. Tað er
søluvirðið, um fundið fer at geva mitt ímillum 1,2 og 2,6 milliardir tunnur. Í
olju- og orkumálaráðnum eru tey sum rímiligt er fegin um, at serfrøðingarnir
nú meta Avaldsnes-fundið at vera uppaftur størri enn upprunaliga hildið. Per
Rune Henriksen í olju- og orkumálaráðnum sigur við Aftenposten, at tað
nýggja fundið vísir, at tað eru framvegis nógvir møguleikar í Norðsjónum, og
at tað var rætt av myndugleikunum at lata fleiri oljufeløg sleppa inn á
landgrunnin. So mikið stórt er Avaldsnes/Aldous fundið, at tað kann vera tað
3. ella 4. størsta fundið norskari oljusøgu. Bara Statfjord og Ekofisk eru størri
og møguliga eisini Oseberg. Oljan.fo hevur fyrr umrøtt hesi risa oljufundini, ta
vit settu trimum føroyskum oljumonnum stevnu Olso. Teir eru allir við í stóru
fundunum, Rúni Hansen fra Statoil, Tummas Pauli Mýri fra Lundin og Teitur
Poulsen fra Det Norkse Oljeselskab. Feløgini hava ymiskar lutir í teimum
baðum fundunum, Lundin er operatørur i Avaldsnes, meðan Statoil er
operatørur i Aldous og stendur fyri størsta ognarpartinum. Nu tað er vorðið
greitt, at Avaldsnesfundið er nógv størri enn upprunaliga hildið hevur oljan.fo
biðið teir tríggjar føroyingarnar um eina viðmerking. Teir siga við ein munn, at
hetta er einki minni enn ein sólskinssøga fyri tey trý feløgini og fyri norska
oljuleiting sum heild. "Vit eru einki minni enn ovurfegnir, tí hetta vísir, at
nógv meira olja er til enn hildið og tað vísir eisini, hvussu sunt tað er hjá
lítlum og stórum oljufeløgum at samarbeiða og taka váðar á seg siga teir

operatørur i Aldous og stendur fyri størsta ognarpartinum. Nu tað er vorðið
greitt, at Avaldsnesfundið er nógv størri enn upprunaliga hildið hevur oljan.fo
biðið teir tríggjar føroyingarnar um eina viðmerking. Teir siga við ein munn, at
hetta er einki minni enn ein sólskinssøga fyri tey trý feløgini og fyri norska
oljuleiting sum heild. "Vit eru einki minni enn ovurfegnir, tí hetta vísir, at
nógv meira olja er til enn hildið og tað vísir eisini, hvussu sunt tað er hjá
lítlum og stórum oljufeløgum at samarbeiða og taka váðar á seg siga teir
tríggir føroysku oljumenninir. Mynd - Tummas Pauli Mýri fra Lundin, Rúni M.
Hansen fra Statoil og Teitur Poulsen fra Det Norske Oljeselskab. Mynd
oljan.fo/Jan Müller

