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Máttu gevast at bora á Butch leitimiði
Faroe Petroleum boðar frá, at felagið er nú givið við at bora síðusporsbrunnin
á Butch South West leitimiðinum. Vegna tekniskar trupulleikar varð ikki
møguligt at náa fram til ætlaða leitimiðið. Síðusporsbrunnurin er nú tiptur og
fráfarin. Eftir at Butch fundið var staðfest, og tann fyrsti síðusporsbrunnurin
boraður, sum boðað varð frá 7. desembur 2011, avgjørdu loyvishavararnir at
bora ein síðusporsbrunn afturat frá sama staði. Endamálið við nýggja
síðusporsbrunninum var at leita eftir olju á einum nýggjum miði í somu
jarðgoymslu, sum liggur sunnanfyri Butch fundið. Trupulleikar við
stabilitetinum á boriholinum gjørdi tað ov torført at koma á mál, og feløgini
hava avgjørt at steðga síðusporsboringini og brunnurin er nú tiptur. Butch
fundið, sum varð fráboðað 18. oktobur 2011, hevur skapt møguleikar fyri
einum nýggjum leitiøki, og fyrri síðusporsbrunnurin eydnaðist sera væl, har
olja av sera góðari góðsku varð staðfest. Fyribils útrokningarnar hjá
fyristøðufelaginum Centrica vísa, at tað eru umleið 30 til 60 mió tunnur av
olju, sum kunnu vinnast í jarðgoymsluni. Fundið liggur á 66 metra havdýpi í
norska partinum av Norðsjónum, nær við týðandi undirstøðukervi, 7 km
eystanfyri stóru Ula framleiðslueindina, 10 km í ein landnyðring úr Tambar
framleiðslueindini og 20 km norðanfyri Gyda framleiðslueindina. Butch South
West leitimiðið er framvegis sera áhugavert, saman við fleiri øðrum
leitimiðum á PL405 og PL405B loyvunum. Farið er undir eina nýggja metingarog leitiætlan fyri at kanna fleiri møguleikar á hesum nýggja øki. Oljufeløgini á
loyvinum eru Faroe Petroleum (15%), Centrica (40% og fyristøðufelag),
Suncor ASA (30%) og Spring Energy Norway AS (15%). Graham Stewart,
forstjóri, viðmerkti - At bora síðusporsbrunnin Butch South West var ein
skjótur møguleiki fyri at kanna góð leitimið sunnanfyri Butch fundið, væl
vitandi, at hetta var ein stór avbjóðing. Sjálvt um vit eru vónsviknir av, at tað
ikki varð gjørligt at náa á mál vegna tekniskar trupulleikar, so er tað
spennandi, at tað finnast møguleikar á økinum, og tá ein nøktandi boripallur
er tøkur, vóna vit at bora aftur á loyvi PL405 í 2012 ella 2013. Butch fundið er
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ikki varð gjørligt at náa á mál vegna tekniskar trupulleikar, so er tað
spennandi, at tað finnast møguleikar á økinum, og tá ein nøktandi boripallur
er tøkur, vóna vit at bora aftur á loyvi PL405 í 2012 ella 2013. Butch fundið er
áhugavert í sær sjálvum og hevur minkað um váðan á fleiri týðandi
leitimiðum runt um fundið. Í løtuni borar Faroe Petroleum á T-Rex
brunninum, og dagføringar verða givnar tá hesar eru tøkar. Felagið ger eisini
klárt til eina sera virknað 2012 leitiverkætlan, sum fevnir um North Uist á
Atlantsmótinum, og Kalvklumpen, Clapton, Cooper og Santana í Noregi.

