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Tíggju ár til føroyska oljan rennur
Møguleikin at gera eitt lønandi fund á føroyska landgrunninum er framvegis
sera avmarkaður, tí vit vita enn so lítið um undirgrundina. Verður eitt stórt
fund kortini gjørt, so fara tað at ganga nógv ár, møguliga eini tíggju ár, áðrenn
framleiðsla gerst veruleiki. Hetta fingu vinnulívsfólk í Eysturoynni at vita, tá
Eysturoyar Vinnulívsfelag hevði boðið Rúna M. Hansen, stjóra í Statoil, at
halda fyrilestur mikukvøldið. Sera stór luttøka Hóast kavarok og ófantaligt
veður høvdu nærum 70 fólk úr Eysturoynni og aðrastaðni frá leitað sær til
aðalfundin hjá Eysturoyar Vinnulívsfelag í Sjókaféini í Runavík. Hetta er væl
meira enn vanligt, og tað hevði helst sína orsøk. Tí evnið, sum varð borðreitt
við, kundi ikki verið meira aktuelt, nú áttandi brunnurin verður boraður á
landgrunninum í summar. Umframt oljustjóran hevði felagið eisini boðið
stjóran í MEST og Pam Offshore, Mouritz Mohr at greiða frá tess virksemi.
Undir heitinum - Oljutilgongdin í Føroyum hvat hendir um vit finna olju?
greiddi Rúni M. Hansen frá komandi boringini hjá Statoil í summar og annars
frá oljuvirkseminum á Atlantsmótinum seinastu mongu árini. Hann umrøddi
avleidda virksemið, sum boringin í summar fer at hava við sær og eisini
framtíðar virksemið og inntøkurnar til føroyska samfelagið, um boringin í
summar verður væleydnað. Mugu vera realistisk Oljustjórin endurtók tað
hann hevur sagt við oljan.fo og útvarpið um, at føroyingar eiga at vera
realistiskir og ikki fyrigykla sær, at oljan verður funnin í ár. Tí føroyska økið,
sum er rættiliga stórt, er framvegis rættiliga lítið kannað. Higartil eru sjey
brunnar boraðir. Kolvetni eru funnin, men einki lønandi fund er gjørt.
Boringin í ár skal tí takast við størsta fyrivarni, tó at oljufeløgini, sum eru við í
verkætlanini, vóna tað besta. Tað kolveltandi við hesum brunninum, sum
verður nevndur Brugdan 2, er, at hann fer djúpri enn nakar av hinum
undanfarnu. Jarðfrøðingar eru sera spentir at vita, hvat er djúpri í
undirgrundini, men hava kortini onga trygd fyri, at olju- ella gasskeldur
finnast har niðri. Hinvegin geva kanningarnar, her serstakliga seismikkurin,
ábendingar um, at har kann vera okkurt áhugavert at fara eftir niðri í
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verður nevndur Brugdan 2, er, at hann fer djúpri enn nakar av hinum
undanfarnu. Jarðfrøðingar eru sera spentir at vita, hvat er djúpri í
undirgrundini, men hava kortini onga trygd fyri, at olju- ella gasskeldur
finnast har niðri. Hinvegin geva kanningarnar, her serstakliga seismikkurin,
ábendingar um, at har kann vera okkurt áhugavert at fara eftir niðri í
dýpinum. Føroyingar standa fyri oljumenning Men skuldi tað so hent, at
Brugdan 2 leitimiðið goymir eina risastóra olju- ella gasskeldu, so fara tað at
ganga eini 10 ár, áðrenn fyrsta oljan ella gassið kemur upp greiddi ein varin
Rúni M. Hansen fundarfólkunum frá. Hinvegin kundi hann siga teimum, at
langa tíðin við fyrst metingar- og avmarkingarbrunnum og siðani eini
útbygging fer at skapa nógv virksemi í føroyska samfelagnum, bæði til havs og
á landi og harvið nýggjar inntøkur til landskassan. Og her metti hann tað vera
umráðandi, at tað fyrst og fremst verða føroyingar sjálvir, sum koma at
standa fyri og stýra menningini. Stórur áhugi Eftir uppmøtingini og mongu
spurningunum at døma eru vinnulívsfólk í Eysturoynni sera áhugað í at fylgja
oljutilgongdini og vóna eisini, at tann spíri, sum longu er lagdur eitt nú í
oljuútgerðarhavnini í Runavík, vónandi fer at bera ávøkstur. Millum
áhoyrararnar hetta kvøldið vòru eisini fleiri av mest framstandandi
vinnulívsfólkunum í landinum og politikarar. Olaf Olsen, sum var ein av
teimum, ið stovnaði fyrsta føroyska oljufelagið, Kolan, varð eisini hjástæddur
og fer Oljan.fo í komandi grein at práta við hann um oljutilgongdina. Trygdin
má vera í hásæti Eysturoyar Vinnulívsfelag, sum stóð fyri áhugaverda
tiltakinum í Runavík mikukvøldið, má sigast at vera eitt av teimum mest
virknu av sínum slag í landinum. Felagið hevur ikki færri enn 99 limir,
serstakliga vinnufyritøkur og virki men eisini kommunur oo. Formaður í
felagnum er Rodmund Nielsen, fyrrverandi borgarstjóri og nú løgtingsmaður.
Hann sigur í stuttari viðmerking, at tey eru sera nøgd við undirtøkuna og
heldur seg ikki taka munnin ov fullan, tá hann sigur, at oljuvirksemið í oynni
longu hevur prógvað, at vit føroyingar megna at taka á okkum uppgávur, sum
ein nýggj vinna av hesum slag krevur av okkum. Skoðsmálini, sum oljufeløg
o.a. hava givið fyritøkunum, tala fyri seg og verður tað ein av mest týðandi
uppgávunum í oynni og her ikki minst við Skálafjørðin at kunna veita
professionellar og dygdargóðar tænastur, har trygdin og umhvørvisverja altíð
mugu vera í hásæti, sigur hann. Mynd - Rúni M. Hansen, stjóri peikar á kort
yvir Atlantsmótið, har nógv olja er funnin og har oljufeløg hava vónir um at
finna meira. Mynd - oljan.fo/Jan Müller

