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Føroyska oljan er funnin boring og tøkni nú lykilin
Tað var á FIEC (Faroe Islands Exploration Conference) fyrst í mai mánað, at
Heri Ziska frá Jarðfeingi legði fram nýggju kanningarnar av Marjun brunninum
og var eisini kunnað um hetta á oljan.fo 1. mai. (Sí grein á oljan.fo tá) Nú um
dagarnar var áhugaverd samrøða við Hera Ziska í sendingini Vitan í
útvarpinum. Í hesum prátinum kom fram, at sjálvt um óvissan er stór, so
verður mett, at í Marjun brunninum kunnu møguliga vera millum 100 og 600
milliónir tunnur av olju. Og Jarðfeingi er tí farið at marknaðarføra Marjun
brunnin aftur sigur Heri Ziska við útvarpið. Vit eru ikki vísir í, hvussu nógv olja
er í Marjun, tí man skilur ikki heilt, hvussu fellan riggar. Man hevur staðfest
neyvt, hvussu stór kolonna er oljuberandi í sjálvum brunninum. Men man
kann ikki við seismikkinum siga, hvussu stórt fundið er. Neyðugt er at bora
fyri at vita meira um nøgdirnar, men tað vit vita í løtuni er, at har eru millum
200 og 300 milliónir tunnur. Spurningurin er bara , nær man fer at taka oljuna
upp. Heri Ziska sigur víðari, at er Marjun uppá 100 milliónir tunnur, so er tað
ikki nógv at fara eftir, men vísir tað seg at vera upp til kanska 600 mill. tunnur
av olju í Marjun, so er tað bara ein spurningur um tøkni at fáa tað framleitt.
Teknologiin fer at vera til at gera Marjun rakstrarverduga. Marjun verður
framleitt fyrr ella seinni. Hann vónar bara, at tað verður fyrr. Nýggju
kanningarnar hjá amerikonkum felag vísa so, at oljan rennur betri enn hildið,
og tað sær tí út til, at Marjun er betri enn man trúði, men um tað er nóg gott
til, at man kann fara í gongd við at bora aftur ella bíða longur, tað vita vit ikki
enn. Eg rokni við, at man fer at finna olju og framleiða hana, sigur Heri Ziska
við útvarpið. Vinnumálaráð eggjar til at bora Marjun Eftir útvarpssendingina
hevur Vinnumálaráðið lagt skriv út á sína heimasíðu, har víst verður á, at
oljufeløg kunnu søkja um at bora á Marjunleiðini, hóast hetta økið varð latið
innaftur. Oljan í Marjun rennur betur enn higartil hildið. Hetta er jaligt fyri
møguleikan at útvinna olju úr brunninum, skrivar Vinnumálaráðið og heldur
fram - Í 2001 varð brunnurin 6004/16-1z boraður við Amerada Hess sum
fyristøðufelag. Borað varð gjøgnum 170 m av oljuberandi løgum við lættari
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fram - Í 2001 varð brunnurin 6004/16-1z boraður við Amerada Hess sum
fyristøðufelag. Borað varð gjøgnum 170 m av oljuberandi løgum við lættari
olju. Hetta var eitt spennandi úrslit, men eftir at hava borað ein
avmarkingarbrunn á enskum øki og gjørt nærri kanningar av mátingum og
kjarnum, gjørdu loyvishavararnir av ikki at halda fram við loyvinum og lótu
tað innaftur. Tøkni og kanningarmøguleikar eru síðani ment, og hevur eitt
amerikanskt ráðgevingarfelag, eftir áheitan frá Jarðfeingi, nú mett um
upplýsingarnar frá boringini. Úrslitið av hesum vísir m.a., at oljan rennur
betur gjøgnum goymsluna, enn higartil hildið. Hetta er í sjálvum sær jaligt fyri
møguleikan at útvinna oljuna. Tað eru tó enn fleiri viðurskifti at kanna,
áðrenn metast kann um, hvussu útlitini eru fyri at útvinna oljuna. Eftir
kolvetnislógini ber til hjá oljufeløgum at søkja um loyvi til hetta økið.
Kolvetnislógin ásetir, at feløg kunnu søkja um leitiloyvi á økjum, ið áður hava
verið útboðin í útbjóðingarumfari. Áðrenn loyvi eftir hesi mannagongd kann
verða latið, skal kunnast alment um, at umsókn um økið er komin til
landsstýrismannin, og hava onnur feløg tá 90 dagar til at søkja um sama økið,
sigur Vinnumálaráðið, hvørs landsstýrismaður, Johan Dahl, umsitur oljumál.
Mynd Tað var á FIEC ráðstevnuni í Norðurlandahúsinum fyrst í mai, at
Jarðfeingi kunngjørdi part av úrslitinum av nýggjari kanning av Marjun
brunninum. Nú er jarðfeingi sambært útvarpinum og heimasíðuni hjá
Vinnumálaráðnum farið at marknaðarføra Marjun brunnin aftur. Her Heri
Ziska frá Jarðfeingi og Dave Ellis frá Statoil. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller

