C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
172275 \
faroe-islands-and-west-of-shetland-map.jpg

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\172275\faroe-islands-and-west-of-shetland-map.jpg
www.oljan.fo
Jan Müller

05 - 04 - 2012

Aftur ein leitibrunnur við føroyska markið
Bretska oljufelagið, Valiant Petroleum, sum er sera virkið á føroyska
landgrunninum, boðar nú frá, at tað hevur gjørt avtalu um leigu av
boriskipinum Stena Carron til at bora ein leitibrunn á Handcross leitimiðinum
skamt frá føroyska markinum. Talan er um loyvi 204/18b og liggur vestan fyri
Schiehallion og Foinaven oljukeldurnar millum Hetland og føroyska markið.
Valiant er fyristøðufelag og eigur 90% av loyvinum. Ætlanin er at seta borin í
undirgrundina í fyrsta ársfjórðingini í 2013. Handcross leitimiðið er ein stór
sokallað stratografisk fella, ið líkist Foinaven og Schiehallion keldunum.
Serfrøðingarnir hjá Valiant meta, at Handcross keldan kann goyma 180 mill.
tunnur av olju. Stjórin hjá Valiant, Peter Buchanan sigur í eini viðmerking til,
at tað hevur eydnast at fáa sáttmála um boriskip, at felagið er sera fegið um
at hava fingið hendur á eitt boriskip í eini tíð, har tað er sera torført at fáa
boriskip/pallar til djúpt vatn. Handcross hevur stóran týdning fyri Valiant, tí
her er møguleiki at gera eitt stórt fund. Vit síggja fram til at arbeiða saman
við okkara partnara komandi mánaðirnar fyri at tryggja, at øll verkætlanin
lýkur øll tey strangastu trygdar- og umhvørviskrøvini. Fyri føroyska økið fer
hesin brunnurin eisini at hava týdning, tí hann liggur so tætt upp at markinum
og somuleiðis tætt upp av verandi framleiðandi keldum og fundum,sum helst
verða bygd út komandi árini. Áhugavert er eisini at leggja til merkis, at enn
ein brunnur tætt markinum verður boraður júst í hesum døgum. Tað er North
Uist, sum liggur nakað norðari, men eisini ein týðandi brunnur fyri framtíðar
virksemið í hesum økinum millum Hetland og Føroyar. Har er tað eingin minni
enn BP, sum er fyristøðufelag. Kort - Handcross leitimiðið liggur millum
oljukeldurnar Foinaven, Schiehallion, Suilven og Tornado skamt frá føroyska
markinum. Valiant, sum við keypinum av Sagex Petroleum í fjør og nú við
uppkeypi av fleiri týðandi leitiloyvum frá enn einum oljufelag, er vorðið eitt
av teimum týðandi oljufeløgunum á Atlantsmótinum. Umframt at vera virkið í
Norðsjónum, vestan fyri Hetland og Føroyar, telist felagið eisini millum
feløgini, sum vilja vera við í oljuleitingini í Íslandi. Ein av høvuðspersónunum í
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