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Óvissa um grønlendska oljuframtíð
Skotska oljufelagið Cairn Energy, sum hevur borað fleiri brunnar í Grønlandi
seinastu tvey árini, roynir nú at selja part av sínum loyvum. Hetta uttan iva
fyri at spjaða váðan. Hetta veit tíðindastovan Reuters at siga frá og
endurgevur leitisjtóran hjá Cairn, Mike Watts fyri at hava sagt frá hesum á
eini ídnaðarráðstevnu, sum Macquarie bankin skipaði fyri herfyri. Ein
talsmaður fyri Cairn hevur síðani noktað fyri at gera viðmerkingar til málið
men vísir um somu tíð á, at felagið fyrr hevur sagt frá, at tað kundi ynskt sær
ein partnara í tess loyvum í Grønlandi. Tað kemur neyvan óvart á, at Cairn
kemur við hesum útmeldingum nú. Felagið hevur longu brúkt einar 6-7
milliardir krónur til leitingina í Grønlandi. Og hóast tað í byrjanini sá rættiliga
ljóst út, tá boringarnar staðfestu eina virkna kolvetnisskipan í undirgrundini,
so hava seinastu brunnarnir ikki givið tað úrslit, sum ein hevði væntað og
vónað. Hetta var eisini orsøkin til, at Cairn í fjør heyst, eftir at hava borað
fleiri brunnar í Grønlandi, boðaði frá, at tað nú for at taka time out í
Grønlandi í eitt ár ella so. Hetta fyri at kanna meira neyvt tað nógva tilfarið
frá ymsu boringunum. Onkur eygleiðari hevur so tulkað seinastu
útmeldingarnar frá felagnum meira sum eitt tekin um, at felagið er við at taka
seg úr Grønlandi. Tað er kortini onganstaðni váttað. Nú ljóðar, at tað kanska
er sannlíkt, at okkurt annað felag vil keypa part av loyvinum, men tað verður
so neyvan fyrr enn seinni í ár, tá tulking av nýggjum seismikki fyriliggur. Nógv
onnur stór altjóða oljufeløg so sum ExxonMobile, Shell, Statoil,
ConocoPhillips, Chevron og Total eru framvegis partur av grønlendska
oljuævintýrinum. Tey hava kortini enn ikki bundið seg til at bora. Um heldur
misjøvnu úrslitini hjá Cairn higartil fara at hava negativa ávirkan á hesi
feløgini kann so bert tíðin vísa. Tað vóru annars mangir eygleiðarar í altjóða
oljuvinnuni, sum gjørdust rættiliga bilsnir, tá skotska oljufelagið Cairn Energy
gjørdi av einsamalt at satsa milliardir av krónum í oljuleiting í Grønlandi við
eini røð av brunnum eftir stuttari tíð. Felagið fór undir eitt rættiliga óvanligt
og agressivt boriprogram. Til endamálið leigaði felagið bæði boripall og
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