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Cairn lært av Grønlandi og gongdini í Føroyum
Skotska oljufelagið Cairn Energy er í ferð við at keypa upp norska oljufelagið
Agora fyri á tann hátt at fjøltátta sína íløgustrategi. Umframt at stíla høgt eitt
nú í Grønlandi nú eisini at kunna vinna pening uppá stytri sikt. Undran Tað
undraði mong oljufeløg, tá lutvíst ókenda skotska oljufelagið Cairn Energy
legði so harðliga út í Grønlandi í 2010 og setti sær fyri einsamalt at váða seks
milliardir krónur til at finna grønlendsku oljuna í altjóða oljuverðini ein
ovurstórur váði at taka av einum minni felag einsamalt. Men felagið hevði
spælt síni kort væl í India og brúkti peningin frá sølu av ognum har til
grønlendska ævintýrið. Við leigu av ikki minni enn einum boripalli og einum
boriskipi legði Cairn í vaðið og setti borin í grønlendsku undirgrundina nógvar
ferðir eftir bert tveimum árum. Hóast felagið sigur seg hava fingið týðandi
vitan um undirgrundina og staðfest, at kolvetni finnast, mátti felagið sanna,
at tað hevði ikki eydnast at gera nakað lønandi fund og gjørdi tí av at taka
time out. Síðani er tað hent, at norska Statoil hevur keypt seg inn í loyvið hjá
Cairn og skilst, at tey bæði feløgini fara at bora aftur í Grønlandi í 2013 ella
2014. Sostatt er núverandi grønlendska oljuævintýrið ikki slept - tað fer bara
at taka longri tíð - undangongufelagið býtir nú váðan og harvið møguligar
inntøkur við eitt annað oljufelag, sum eisini hevur stórar vónir til grønlendsku
undirgrundina. Tikið við læru Cairn hevur eftir øllum at døma tikið við læru av
sínum grønlendska ævintýri og lagað sína strategi eftir tí. Felagið hevur lagt
boð inn at keypa norska oljufelagið Agora Oil & Gas fyri góðar tvær milliardir
krónur. Hetta felagið hevur nógv leitiloyvi á norska og bretska
landgrunninum, og tað eru hesi, sum Cairn nú ger íløgu í. Felagið sannar, at
fyri at kunna halda fram við sínum virksemi men meira avmarkað enn
frammanundan í eitt nú Grønlandi og Meðalhavinum, er eisini neyðugt at
kunna vinna pening frá meira tryggum íløguognum og fáa eitt cash flow tann
vegin. Simon Thomson, stjóri í Cairn sigur, at felagið við tí seinasta
uppkeypinum roynir at fáa størri javnvág í tess arbeiðs- og íløguætlan við eitt
nú at kunna fáa inntøkur uppá stytri sikt, har váðin er minni og at menna
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longu gjørd fund. Talan verður tí um at bora níggju brunnar í nýggju
loyvunum í Norra og Bretlandi í ár. Gongdin í Føroyum og Grønlandi Hyggja
vit at gongdini í Grønlandi seinastu árini minnir hon ikki sørt um tað vit
upplivdu í Føroyum eftir fyrstu útbjóðingina, tá oljurisin BP tók tað nærum
sum givið, at tað fór at gera fund á føroyskum øki eins og tey, ið tað hevði
gjørt bretsku megin markið, Foinaven og Schiehallion. Eins og í Grønlandi
varð her staðfest ein virkin kolvetnisskipan, men einki lønandi fund var gjørt.
Sjálvt hetta stóra og roynda felag kundi mistaka seg, og nú góð 10 ár seinni er
framvegis einki lønandi fund gjørt á føroyska landgrunninum. Meðan BP
hevði eitt annað stórt oljufelag, Shell við sær í føroysku leitingini, hevur Cairn
gingið einagongd í Grønlandi. Stóru vónirnar hjá Cairn í Grønlandi og
ovurstóru íløgurnar eftir so stuttari tíð fingu grønlendingar, eins og føroyingar
tíggju ár frammanundan, at síggja svarta gullið glitra í havsbrúnni. Í báðum
førum vórðu tað tey í so bjartskygdu oljufeløgini, sum skundaðu undir
oljuvónirnar. Við sínum time out í Grønlandi tykist Cairn eisini hava tikið við
læru av hesum. At tað nú eisini er eitt meira varið Statoil, sum nú meira og
minni stendur á odda fyri gongdini í báðum londum, er so bert enn ein
staðfesting av meira varnum bjartskygni. Ein kann tí væl loyva sær at siga, at
gongdin í Føroyum og Grønlandi hevur verið ikki sørt meinlík, og at bæði
londini nú eru í sama báti. Bæði á einum spennandi vegamóti. Virknar
kolvetnisskipanir eru staðfestar. Í Føroyum eru boraðir sjey brunnar. Sett
verður á tann áttanda í summar. Í Grønlandi er talið av brunnum nakað tað
sama, og har verður borað aftur um eitt ella tvey ár. Hóast nógvar turrar
brunnar, so trúgva oljufeløg framvegis, at olja og gass verða funnin bæði í
Føroyum og Grønlandi. Havandi í huga, hvussu nógvir tíggjutals turrir brunnar
eru boraðir í Norðsjónum, vestan fyri Hetland og í Barentshavinum, áðrenn
lønandi fund vórðu gjørd, so er givið, at oljufeløgini hava veruligar vónir um,
at her fara at verða gjørd lønandi fund fyrr ella seinni. Ein tilgongd, sum
stjórnirnar í hesum oyggjalondum bara kunnu fegnast um. Vert er eisini at
hava í huga, at í báðum londum er tað nú norska oljufelagið Statoil, sum er
lokomotivið. Og sum enn eitt kuriosum fyri okkum í Føroyum, so er tað ein
føroyingur, sum stendur á odda fyri virkseminum hjá tí fyri mong vælumtókta
norska felagnum í Norðuratlantshavi og nú eisini enn longur norðuri, í Arktis.
Mynd - Stena Don her á Nólsoyarfirði í 2006, undan boringini hjá Statoil á
Brugduleiðini. Tað var eisini sama Stena Don, sum setti á undirgrundina í
Grønlandi í ár 2010 fyri Cairn. Myndatøka Jan Müller

