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Oljuleiting í Føroyum stendur og fellur ikki við Brugduni
Øll vóna vit, at boringin í summar fer at geva eitt gott úrslit. Men tað verður
tó eingin vanlukka fyri Føroyar, um talan ikki verður um eitt lønandi fund
hesaferð heldur. Brugdan 2 fer uttan iva at geva nógvar áhugaverdar
upplýsingar, og tí eiga vit ikki at síggja henda brunnin sum knald eller fald fyri
oljuleiting við Føroyar sigur royndi norski jarðfrøðingurin Terje Hagevang við
oljan.fo. Hann var við til ráðstevnuna, sum Jarðfeingi skipaði fyri í
Norðurlandahúsinum nú um dagarnar og heldur fyri, at hon var sera
áhugaverd og upplýsandi. Hann er sera spentur uppá komandi boring í
Føroyum og vónar, at Statoil og hini feløgini hesaferð fara at raka við. Men
hann leggur aftrat, at vit øll eiga at ansa eftir ikki at umrøða hesa boring sum
hana, ið antin fær gongd á oljuvirksemið ella steðgar tí med alla. Vit hoyra ov
mong umrøða Brugdan 2 brunnin, sum at øll framtíðar oljuleiting við Føroyar
verður endaliga avgjørd við úrslitinum av honum. Soleiðis arbeiðir oljuvinnan
ikki. Í útgangstøðinum eru møguleikarnir fyri einki at finna nógv størri enn at
gera eitt fund. Og verður ikki gjørt eitt lønandi fund hesaferð heldur, so vilja
upplýsingarnir, sum fáast frá brunninum uttan iva verða av stórum týdningi
fyri víðari leitingina", sigur Terje Hagevang og heldur fram - Sjálvandi vóna
vit, at eitt lønandi fund verður gjørt I summar, men tað er als eingin vanlukka,
um Brugdan 2 ikki verður eitt lønandi fund, tí ein slíkur brunnur fer uttan iva
at geva oljufeløgunum nógvar týðandi upplýsingar. Ein brunnur verður so
boraður aftur um tvey ár og hvør veit um ikki eisini enn fleiri brunnar fara at
síggja dagsins ljós í framtíðini sigur norski jarðfrøðingurin, sum man vera ein
tann útlendski jarðfrøðingurin, ið longst hevur fylgt leitingini við Føroyar,
heilt afturi frá miðskeiðis í 90unum, tá hann kom til Føroya við Saga
Petroleum. Í dag er hann leitistjóri hjá bretska oljufelagnum Valiant. Skjóta
seismikk Valiant er eitt av oljufeløgunum, sum hevur tvey leitiloyvi í Føroyum
og er fyristøðufelag í báðum loyvum. Felagið hevði upprunaliga trý loyvi men
lat nakað herfyri inn aftur eitt av loyvunum. Felagið skjýtur í løtuni 2D
seismikk á landgrunninum. Tað er felagið TGS, sum stendur fyri arbeiðinum
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heilt afturi frá miðskeiðis í 90unum, tá hann kom til Føroya við Saga
Petroleum. Í dag er hann leitistjóri hjá bretska oljufelagnum Valiant. Skjóta
seismikk Valiant er eitt av oljufeløgunum, sum hevur tvey leitiloyvi í Føroyum
og er fyristøðufelag í báðum loyvum. Felagið hevði upprunaliga trý loyvi men
lat nakað herfyri inn aftur eitt av loyvunum. Felagið skjýtur í løtuni 2D
seismikk á landgrunninum. Tað er felagið TGS, sum stendur fyri arbeiðinum
og hevur leigað skip til uppgávuna. TGS stendur annars fyri eini rættiliga
stórari arbeiðsuppgávu á føroyskum øki í løtuni, har tað skal skjóta seismikk
komandi tveir mánaðirnar. Ein umboð fyri TGS sigur við oljan.fo, at henda
stóra verkætlan er bæði fyri egna rokning og fyri ymisk oljufeløg. Eitt teirra er
so Valiant. Mynd Terje Hagevang, royndur jarðfrøðingur, sum stendur á odda
fyri leitinini við Føroyar hjá Valiant Petroleum, og við góðum innliti um
Føroyaøkið roynir hann her at sannføra umboð fyri Jarðfeingi um, at tað
finnast nógvir spennandi møguleikar á føroyska landgrunninum, og tí eigur
úrslitið av komandi boringini i summar, verður tað ikki eitt lønandi fund, ikki
at fáa føroyingar ella oljufeløg at fella í fátt.

