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Statoil funnið gass í Afrika nú mangla Føroyar og
Grønland
Norska Statoil, sum er í fremstu røð, tá tað snýr seg um at halda lív í
vónunum at finna føroysku oljuna, hevur nú um dagarnar rakt við gass út fyri
Tanzania í Eysturafrika. Hetta eru sum vera man sera góð tíðindi fyri norska
oljufelagið og ein staðfesting av røttu strategiini hjá felagnum at gera íløgur í
leiting í ókendum og váðafullum økjum kring heimin. Hetta seinasta fundið er
bara eitt í eini røð av fundum felagið hevur gjørt í seinastuni. Her ikki at
gloyma Avaldsnes oljukelduna í Norðsjónum, sum var størsta fundinum í
heiminum í fjør. Haraftrat hevði felagið eisini eydnuna við sær í
Barentshavinum tá tað fann kolvetni fyrst á Skrugaard leiðini og seinni á
Havisleiðini - fund, sum veruliga hava latið dyrnar upp fyri Statoil í tí heldur
ókenda Barentshavinum. Fyri okkum í Føroyum, sum fylgja komandi boringini
á føroyska landgrunninum, er eisini forvitnisligt at býta merki í, at tað eru júst
somu feløg, ið skulu bora her, sum nú hava funnið gass í Eysturafrika,
nevniliga Statoil og ExxonMobil. Upprunaliga var Statoil einsamalt um loyvið í
Tanzania, men fyri tveimum árum síðani keypti amerikanski oljurisin
ExxonMobil seg inn í loyvið og hevur samstarvið millum hesi bæði stóru
altjóða oljufeløgini nú givið úrslit. Enn verður borað, og hóast fyrstu úrslitini
síggja góð úr er kortini ikki enn heilt greitt, um talan er um eitt lønandi fund.
Men tað lovar væl skilst. Onnur altjóða oljufeløg, Total, Eni og Anadarko, hava
gjørt fleiri stór gassfund í grannalandinum Mozambique og meta serfrøðingar
hjá Statoil, at teirra fund kann vera við til at menna grundarlagið fyri eini
stórari gassútbygging, sum kann útvega vaksandi marknaðunum í fjareysturi,
ikki minst India gass. Statoil/ExxonMobil og Føroyar Halda vit nú fram at
hyggja við føroyskum eygum, so er vert at geva gætur, at sama mynstur við
samstarvi í Eysturafrika eisini ger seg galdandi um okkara leiðir. Tað er
nevniliga bert eitt ár síðani, at ExxonMobil keypti seg inn í fleiri loyvi hjá
Statoil í Føroyum. Tað, sum eyðkennir feløgini, er sjálvandi, at tey fyrst og
fremst eru fíggjarliga sterk, men tey eru eisini sera væl fyri tøkniliga, tá talan
er um leiting á djúpum vatni. Og haraftat eyðkennir tað feløgini, at tey ikki
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nevniliga bert eitt ár síðani, at ExxonMobil keypti seg inn í fleiri loyvi hjá
Statoil í Føroyum. Tað, sum eyðkennir feløgini, er sjálvandi, at tey fyrst og
fremst eru fíggjarliga sterk, men tey eru eisini sera væl fyri tøkniliga, tá talan
er um leiting á djúpum vatni. Og haraftat eyðkennir tað feløgini, at tey ikki
halda seg aftur at royna nýggjar leitileiðir, har møguleikin er at gera stór fund,
sum liggjar omanfyri 250 mill. tunnur av olju, men har váðin eisini er stórur.
Hetta er nettupp tað senario hesi oljufeløgini saman við Atlantic Petroleum
síggja fyri sær í Brugdan 2 brunninum, ið skal borast á landgrunninum í
summar. Statoil hevur við síni ekspansivu altjóða strategi seinastu árini fingið
nógv nýggj leitiloyvi í økjum sum Kanada, Vesturafrika, Brasilia og Indonesia.
Tað er her eisini her rætt at nevna, at Føroyar og Grønland eru partur av hesi
altjóða strategiini hjá Statoil . Vit í Føroyum kunnu so bara seta okkara álit á,
at royndirnar, dugnaskapurin, viljin og hepni hjá Statoil á øðrum fjarskotnum
leiðum fer at endurtaka seg her heima. Ein kann loyva sær at siga, at nú
mangla bara Føroyar og Grønland í leitistrategiini hjá Statoil at verða
uppdagaðar sum oljutjóðir. Við Statoil sum fyristøðufelag og ExxoMobil sum
partnara hava vit í veruleikanum eina samanseting, sum vil gera nógv fyri at
finna tí Norðuratlantisku oljuna eisini. Livst so spyrst.

