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Týdningarmikið at halda fram at bora við Føroyar
Skal tað blíva til eina oljuvinnu í Føroyum, er týdningarmikið, at tað verður
hildið fram at bora brunnar, sjálvt um tað vísir seg, at nakrir teirra eru turrir.
Bara tað ikki kemur steðgur í boringina. Tí er tað gott at vita, at tveir brunnar
verða boraðir í næstu framtíð segði fíggjarleiðarin hjá Atlantic Petroleum á
fundi í Klaksvík. (Sí eisini aðrastaðni myndarøð frá tiltakinum). AP gott
fótafesti í Norðoyggjum Ikki var heilt so lætt hjá føroyska oljufelagnum
Atlantic Petroleum at skula kappast um áhoyrarar til áhugaverdu tiltøkini á
Torradøgunum í Klaksvík í vikuni. Týskvøldið var nevniliga fullsett í hugnaligu
fundarhøllini í Skúlanum við Ósánna, har ein partur av Norðoyar søgu var á
skránni. Fleiri hundrað fólk høvdu leitað sær heimanífrá at hoyra Páll Kunoy
greiða frá um bygdina Skarð. Hóskvøldið stendur so eitt av heitastu málunum
í nýggjari tíð Makrelmálið á skránni. Tað var millum hesi bæði tiltøkini, at
pláss varð sett av til eitt heldur óvanligt fyrilestrarkvøld við tí føroyska
oljufelagnum Atlantic Petroleum. Ikki tí felagið eigur millum 250 og 300
partaeigarar í Klaksvík. Umleið 40 fólk høvdu leitað sær í vátveðrinum til
tiltakið og vóru bæði fyrireikarar og fyrilestrarhaldari væl nøgdir aftaná
tiltakið. Viðrák Tað var fíggjarleiðarin hjá felagnum, Mourits Joensen, sum á
sera spennandi og pedagogiskan hátt greiddi frá áhugaverdu søguni hjá
hesum heldur forkunnuga føroyska felagnum, sum varð sett á stovn fyri
umleið 12 árum síðani, og sum í dag av álvara hevur fingið vind í seglini við
bæði leiting og framleiðslu. Mourits Joensen hevur annars drúgvar royndir á
umsitingarøkinum og hevur arbeitt sum fíggjarleiðari hjá ALS, á Hagstovuni og
EIK, áðrenn hann fekk litið uppgávuna í hendi at taka sær av fíggjarpartinum
hjá hesum føroyska oljurisanum Atlantic Petroleum. Fyrsta stóra hendingin
hjá felagnum var tá tað gjørdist partur av einum samtaki av oljufeløgum í
umleið ár 2000, Faroese Partnership við amerikanska oljufelagnum Amerada
Hess sum fyristøðufelag. Samtakið fekk tá leitiloyvi í Føroyum og var tað
nakað heilt serligt fyri føroyingar sjálvar at vera partur av spildurnýggju
leitingini á okkara egna landgrunni. Seinni varð dótturfelag stovnað í
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Bretlandi, sum kom at gerast partur av fleiri loyvum og seinni framleiðslum
har. Skjótt hevur gingið og er felagið í dag partur av 30 loyvum, harav tey trý
eru í Føroyum. Øll hini eru í bretskum og írskum øki. Fyrsta framleiðslan
byrjaði í 2008, og í 2011 hevði felagið eina meðal framleiðslu uppá 2025
tunnur um dagin ella um árið 737.000 tunnur. Virðismikið samstarv Í dag
hevur AP samstarv við 24 altjóða oljufeløg, eitt nú norðurlendsku feløgini,
Mærsk, Dong og Statoil. Haraftrat koma stór feløg sum ExxonMobil, Nexen og
Centrica. AP hevur skrivstovur í Havn og í London við tilsamans 18 fólkum í
føstum starvi. Haraftrat koma nógvir ráðgevar. Ì hesum døgum hava AP
fólkini úr at gera við at fyrireika luttøku í nýggja 27. útbjóðingarumfarinum í
Bretlandi. AP hevur keypt seg inn í øll tey loyvi, har tað er partur av eini
oljuframleiðslu. Fyri at kunna vera við í hesi bransjuni er ómetaliga
týdningarmikið at hava dugnalig starvsfólk, ikki minst á tí tøkniliga økinum.
Vit leggja okkum eftir at keypa upp smærri felt, sum tey stóru feløgini meta
vera ov smá til teirra at fáast við. Har kanst tú oftani gera góðar handlar.
Dømi um hetta eru felt, sum AP keypti seg inn í í 2003 og sum nú eru komin í
framleiðslu segði oljustjórin og vísti á, at tey nú hava eina leypandi inntøku og
hava fólk, sum hava drúgvar royndir í vinnuni. AP hevur bygt uppá eina røð av
loyvum, sum eru áhugaverd og eisini hjá øðrum feløgum at vera við í. Støddin
ger at vit mugu luttaka saman við øðrum feløgum í loyvum, og vit halda
okkum eisini at hava fingið sera góðar samstarvspartnarar. So vit standa nógv
sterkari, tá vit luttaka saman við størri oljufeløgum. Eitt av málunum hjá AP er
at framleiða 10.000 tunnur um dagin í 2013 tvs. einar tríggjar til fýra ferðir so
nógv sum í dag. Stórur eftirspurningur Eftirspurningurin eftir orku komandi
árini, her serstakliga olju og gassi fer at vera stórur serliga í londum í Asia. So
sjálvt um tú mennir varandi orkukeldurnar, fer at verða tørvur á olju og gassi
langt inn í framtíðina, og her sær AP tað so sum sína uppgávu at vera partur
av hesi menning. Hóast oljan hevur verið framleidd í Norðsjónum í skjótt fimti
ár, so er framvegis nógv til. Infrastruktururin er eisini sera væl útbygdur, og tí
er tað skilagott at vera partur av virkseminum har greiddi fíggjarleiðarin í AP
norðingum frá. Hann legði aftrat, at tað er ikki óhugsandi, at AP fer inn í
norskt øki eisini í framtíðini. Har eru tað løgfrøðiliga tryggir karmar og góðar
umstøður serstakliga fyri smærri feløg. Føroyaøkið Hann nevndi eisini loyvini
hjá felagnum í Føroyum. Brugdan 2 brunnurin í summar er sjálvandi mest
áhugaverdur. Men eisini Kúlubøkan í loyvi 16, har norðuri og eystari á
landgrunninum, har Statoil og Dong eisini eru við. er eitt spennandi leitimið.
Her er talan um eitt felt, sum kann goyma sera stórar nøgdir av kolvetni, men
váðin í Føroyum er stórur. Ein orsøk er tann, at her eru boraðir so fáir
brunnar. Tess fleiri brunnar verða boraðir í einum nýggjum øki, tess betur
kennir tú økið. Tí er sera týdningarmikið fyri leitingina við Føroyar, at tað
verða boraðir nógvir brunnar, soleiðis at tað ikki steðgar upp. Hóast tú ikki
finnur olju beinanvegin so vil tú við tíðini koma at kenna økið so mikið væl, at
sannlíkið fyri at finna olju veksur. Hvørja ferð tú borar kemur tú at kenna økið
betri. Í Norðsjónum, í Barentshavinum og vestan fyri Hetland vóru heilt
nógvir brunnar boraðir, áðrenn tú rakti við. AP hevur sum er eitt stórt
arbeiðsprogramm í Føroyum í ár. Tað verður við í boring saman við Statoil og
ExxonMobil, tað fer at skjóta 2 D seismikk í loyvi 14, og helst eisini 3D
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seismikk á loyvi 16. Í Norðsjónum verða borðair leitibrunnar á Orchid og
Spaniards leitimiðjunum umframt fleiri avmarkingarbrunnar. Felagið hevur
latið inn eina útbyggingarætlan fyri Perth feltið og vónar at fáa játtandi svar
frá bretsku myndugleikunum skjótt, soleiðis at her kann koma nýggj
framleiðsla. Fleiri brunnar eru á skránni fyri 2013 eisini. Felagið hevur sum
mál at bora 10 leiti- og metingarbrunnar tey næstu árini. Í sambandi við
roknskapin brúka oljufeløg uttanhýsis grannskoðarar og meta um
goymslurnar hjá einum felag, tvs. hvussu nógv halda teir vera av kolvetnum í
loyvunum. Hesir hava mett, segði Mourtis Joensen, at struktururin, sum
verður boraður í summar kann geva AP 9, 2 mió tunnur. Samlaði struktururin
er mettur til at vera uppá 920 mió. tunnur. Men av tí at man ikki kennir økið
so væl er váðin sera stórur og metir grannskoðarafyritøkan tí eisini, at tað eru
bara 15% sannlíki fyri at gera eitt slíkt fund. Henda analysan varð gjørd við
ársenda 2010. Nú fríggjadagin kemur ein nýggj analysa í sambandi við
roknskapin. 8500 partaeigarar AP hevur í dag umleið 8500 partaeigarar. 3500
eru í Føroyum og av teimum eru 250 til 300 í Klaksvík. Tað er hugaligt at
síggja, at so nógvir norðingar hava sett sínar sparipengar í felagið, og tað
hevur tí eisini stóran týdning fyri Føroyar, at tað gongur væl hjá felagnum,
segði fíggjarleiðarin. Tað hevur so eisini gingið væl við partabrævinum seinnu
helvt av 2011. Fíggjarliga er felagið eisini væl fyri. Við endan av 3. ársfjórðingi
var eginognin uppá góðar 400 mill. kr. Umsetningurin í 2010 var uppá 422
mió. Talan er um stór tøl. Felagið hevði yvirskot í 2010 og tey trý fyrstu
kvartalini í 2011. Fríggjadagin fæst nærri at vita, hvussu 2011 hilnaðist.
Moruits Joensen endaði við hesum orðum - Sumt av hesum kann virka eitt
sindur fjart fyri føroyingar, tí oljuvinna er nakað nýtt fyri okkum. Eitt er so
givið - skal tað blíva til eina oljuvinnu í Føroyum, so er týdningarmikið, at tað
verður hildið fram at bora brunnar, sjálvt um tað vísir seg, at nakrir teirra eru
turrir. Bara tað ikki kemur steðgur í boringina. Myndir - Oljan.fo/Jan Müller

