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Føroyar og olja fylla nógv í norskum miðlum
Statoil og stjóri tess í Føroyum, Rúni M. Hansen hava verið rættiliga í
miðdeplinum, síðani norski forsætisráðharrin Jens Stoltenberg herfyri vitjaði í
Føroyum. Fleiri norskir fjølmiðlar fylgdu forsætisráðharranum undir hansara
vitjan og vakti vitjanin á skrivstovuni hjá Statoil serstakan áhuga. Har tók
stjórin Rúni M. Hansen ímóti. Millum gestirnar henda morgunin i mai var
eisini løgmaður, Kaj Holm Johannessen. Statoilstjórin hevði fyrireikað seg væl
til hesa stóru løtu, tí tað verður helst seinur dagur, at norskur
forsætisráðharri, ið kann sigast at vera høvuðseigari av Statoil, vitjar aftur. Tó
so áhugin hjá bæði forsætisráðharranum og norskari pressu fyri komandi
boringini hjá Statoil á føroyska landgrunninum er sera stórur. Eitt fund fer
sjálvandi at fáa stóran týdning fyri Statoil og eigara tess, norska statin og helst
eisini norskan oljuídnað. Tað kom tí heldur ikki óvart á, tá norskir fjølmiðlar
dagarnar eftir vitjanina ruddaðu forsíðurnar og góvu pláss fyri einum
møguligum Statoilfundi í Føroyum ovast á breddunum. Umframt stóru
útvarps- og sjónvarpsstøðirnar gjørdi eitt nú stóra norska oljublaðið
Stavanger Aftenblad nógv burtur úr vitjanini og harvið eisini boringini á
landgrunninum, sum nú er fráboðað at fara í gongd um fjúrtan dagar. Ein av
høvuðssøgunum har var ein samrøða við Rúna M. Hansen, ið umframt at
standa fyri Statoil í Føroyum eisini er partur av ovastu leiðsluni hjá Statoil.
Hann var herfyri settur at standa á odda fyri nýggju arktisku eindini hjá
felagnum, ein risastór avbjóðing og harvið eisini eitt stórt álit at vísa unga
føroyska stjóranum. Samrøðan snýr seg í stóran mun um, hvussu Statoil
arbeiðir á altjóða marknaðinum, men Rúni greiðir eisini frá boringini við
Føroyar í summar, og hví Statoil heldur áfram við at bora her. Seinasta árið
hevur Statoil selt part av ognarlutinum í trimum loyvum í Føroyum til
ExxonMobil. Samstundis tilrættaleggur stóra oljufelagið kostnaðarmiklar
boringar á føroyska landgrunninum fyrsta boringin verður nú í summar, og so
verður borað aftur um tvey ár. Føroyar týdning Tað kann tykjast ørkymlandi,
skrivar norska blaðið, at Statoil selur loyvi í Føroyum samstundis sum felagið
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fyrireikar boringar, men í Stavanger Aftenblad vissar Rúni M. Hansen um, at
Statoil á ongan hátt er við at rigga av í føroyska økinum, tá selt verður
burturav loyvunum. Tvørturímóti. Vit arbeiða javnt og samt við okkara
ognum. At ExxonMobil hevur keypt seg inn og eigur 50 prosent merkir, at
váðin soleiðis er spjaddur. Umframt tað fáa vit eisini tøkniligan íblástur á
einum krevjandi øki, greiðir Rúni M. Hansen frá um nýggja samstarvið. Tá
Statoil fer í gongd við sítt virksemi í Føroyum í summar, verður helst
royndarborað í fýra mánaðir. Sambært Aftenbladet fer kostnaðurin av hesum
at liggja um eina milliard krónur. Tað er nærum tríggjar ferðir so dýrt, sum
tað kostar at bora ein brunn í Norðsjónum. Vit gera hetta, tí vit hava vónir um
at fáa okkurt aftur, sigur Rúni M. Hansen, sum í Aftenbladet kallar virksemið í
Føroyum fyri »ren business«. Tá vit fara inn á øki eins og í Føroyum er tað við
stórum váða, men eisini møguleika fyri at stórum vinningi, vísir Rúni M.
Hansen á. Mynd - Jens Stoltenberg, forsætisráðharri Noregs, Rúni M.
Hansen, stjóri í Statoil og Kaj Leo Johannessen, løgmaður undir vitjan hjá
Statoil í Føroyum. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller

