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Nýggjar kanningar kunnu birta nýtt lív í Marjun
oljufundið
Seinnapartin í dag fer Heri Ziska frá Jarðfeingi at leggja fram nýggjar
kanningar, sum eru gjørdar av tí einasta fundinum, sum er gjørt á føroyska
landgrunninum, men sum higartil hevur verið mett ikki at vera lønandi. Nú
vísa kanningar, at tað kundi verið áhugavert hjá onkrum at hugt nærri at
Marjunfundinum. Tá Marjun varð borað varð staðfest, at hon var eitt
oljufund, men mett varð ikki, at talan varð um eitt lønandi fund. Nú meira
enn 10 ár seinni hava tey hjá Jarðfeingi saman við útlendskum serfrøðingum
hugt eftir upplýsingunum og tilfarinum frá boringini av nýggjum, og líkt er til,
at m.a. reservoirmøguleikarnir eru kanska ikki so ringir, sum higartil hildið. Og
hetta kann birta nýtt lív í einasta fundið, sum er gjørt í Føroyum. Uppá
fyrispurning um hesar kanningarnar kunnu fáa oljufeløg at fara niður aftur í
Marjunbrunnin sigur Heri Ziska, at neyvan fara tey frá degi til dags at binda
seg til nakra nýggja boring, men vónandi verður tað onkur, sum fer at hyggja
at aftur Marjun leitimiðinum og boringini har við nýggjum brillum. Eisini
spennandi Brugdan 2 boringin stendur á skránni á FIEC ráðstevnuni í
Norðurlandahúsinum seinnapartin. Hvat sigur Heri Ziska til komandi
boringina hjá Statoil á landgrunninum! Øll eru vit spent um hesa boringina.
Teir eru kompetentir til at bora. Men hetta er ein sokallaður Wildcat, eitt øki,
har man veit millum lítið og als einki. Hvat heldur Heri Ziska annars um sjálva
ráðstevnuna? Henda ráðstevnan hevur stóran týdning fyri leitingina eftir
kolvetnum í Føroyum. Tað er her,at granskarar og serfrøðingar á økinum býta
vitanina millum sín og man fær framlagt nakað av tí nýggjastu granskingini.
Okkurt er so nýtt, at úrslitini eru ikki klár enn av tí, sum er lagt fram. Hetta er
tann fjórða ráðstevnan av sínum slag og eitt avúrslitunum av tí fyrstu
ráðstevnuni var, at ein nýggjur brunnur varð borðaður, nevniliga Anne Marie
brunnurin. Eni hevur staðfest tað seinni, at tað var serstakliga ein av
greinunum og framløgunum, sum Heri Ziska og Claus Andersen høvdu
skrivað, sum gjørdi, at ENI hugdi at leitimiðinum enn einaferð og tók avgerð
at bora ein brunn. Tað verður so spennandi, at síggja um søgan fer at
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ráðstevnuni var, at ein nýggjur brunnur varð borðaður, nevniliga Anne Marie
brunnurin. Eni hevur staðfest tað seinni, at tað var serstakliga ein av
greinunum og framløgunum, sum Heri Ziska og Claus Andersen høvdu
skrivað, sum gjørdi, at ENI hugdi at leitimiðinum enn einaferð og tók avgerð
at bora ein brunn. Tað verður so spennandi, at síggja um søgan fer at
endurtaka seg, og um framløgan í dag um nýggjastu kanningarnar av
Marjunbrunninum, fara at gera, at okkurt oljufelag fer undir aftur at kanna og
møguliga bora Marjunleitimiðið av nýggjum. So tað koma beinleiðis úrslit
burtur úr tí granskingararbeiði, ið verður gjørt á føroyaøkinum og lagt fram á
hesum ráðstevunum. Tað er Sindri, sum fíggjar nógvar av
granskingarætlanunum, ið hava til endamál at skaffa nýggja vitan um
føroysku undirgrundina, sum so aftur kann skunda undir leitingina. Sindri er
partur av loyvunum, sum verða latin oljufeløgunum. Hesi binda seg til at lata
eina fasta upphædd á hvørjum ári, sum so fer til at fíggja
granskingarverkætlanir, sum hava til endamál at økja um vitanina um
Føroyarøkið. Sindri pengarnir verða umsitnir av FOIB, ið er
áhugafelagskapurin hjá oljufeløgunum, sum hava leitiloyvi. Umleið 100 fólk
eru við til ráðstevnuna, harav flestu koma úr útlandinum. Mynd - Heri Ziska
frá Jarðfeingi og Dave Ellis frá Statoil.Myndatøka oljan.fo/Jan Müller

