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Skála fyri íslendsku oljuni
Hetta sær sera lovandi út. Møguleikar eru fyri at gera stór oljufund. Hetta er
Noreg í 1965, sigur norski jarðfrøðingurin og stjóri hjá Valiant Petroleum í
Norra, Terji Hagevang. Felagið er eitt av trimum oljufeløgunum í einum av
tveimum leitiloyvum í Íslandi. Hagevang er ikki ókendur í føroysku
oljuleitingini. Hann var ein av oddamonnunum í norska felagnum Saga
Petroleum, tá fyrireikingar vórðu gjørdar til føroysku oljuleitingina fyri meira
ennn 15 árum síðani. Í dag arbeiðir hann fyri Valiant Petroleum, sum eisini
hevur tvey leitiloyvi í Føroyum. FOTO - Anders Ming Terje Hagevang sigur við
norska Aftenbladet, at seismisku kanningarnar, sum longu eru gjørdar í
sokallaða Dreki-økinum eystan fyri Ísland, vísa, at møguleikar eru fyri at finna
nógva olju og gass í økinum. Nógv varð gjørt burtur úr, tá tey fyrstu tvey
leitiloyvini í Íslandi nakrantíð vórðu latin í gjár til seks oljufeløg, harav tað
føroyska Faroe Petroleum er eitt teirra. Ikki færri enn tríggir ráðharrar vóru til
steðar hesa hátíðarløtuna, nevniliga norski oljumálaráðharrin og íslendski
vinnumálaráðharrin og uttanríkisráðharrin. Vit vóna sjálvandi, at kolvetni finst
í økinum, og í løtuni arbeiða vit við at lata upp økið á norska partinum á Jan
Mayen umráðinum, sigur norski ráðharrin Ola Borten Moe, sum heldur, at
tað hevði verið hugaligt við einum íslendskum elefanti. Hóast útlitini yri
íslendskari olju liggja langt frammi í tíðini, so vónar íslendski
uttanríkisráðharrin Øssur Skarpheðinsson kortini, at tað ikki ganga ov mong
ár, tí hann ætlar sær at vera fyrsti oljumálaráðharri Íslands. Íslendingar hava
áður roynt seg við eini útbjóðing, sum kortini gjørdist einki minni enn ein
vanlukka, tí treytirnar, sum íslendingar settu til oljufeløgini vóru av slíkum
slag, at tey bæði feløgini, sum søktu, tóku sínar umsóknir aftur. Hesaferð ætla
íslendingar ikki, at tað skal ganga tann skeiva vegin. Skarpheðinsson er sera
fegin um, at norska Petoro er við, tí tað gevur leitingini eina størri styrki.
Hóast tað verður skálað á ráðharraskrivstovunum í Reykjavík, so eru
íslendingar sera varnir og halda seg frá sjampanjuni, fyri ikki at taka nakað
sum givið frammandan og leggja upp til eitt nýtt íløguævintýr við fuglum á
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íslendingar ikki, at tað skal ganga tann skeiva vegin. Skarpheðinsson er sera
fegin um, at norska Petoro er við, tí tað gevur leitingini eina størri styrki.
Hóast tað verður skálað á ráðharraskrivstovunum í Reykjavík, so eru
íslendingar sera varnir og halda seg frá sjampanjuni, fyri ikki at taka nakað
sum givið frammandan og leggja upp til eitt nýtt íløguævintýr við fuglum á
takinum. Oljan er ikki eitt quick fix fyri Ísland. Vit mugu ikki bara seta okkara
álit á møguliga komandi olju. Vit ynskja ikki at fara inn í eina nýggja boblu,
sigur Gunnlaugar Johnsson, nevndarformaður í íslendska oljufelagnum
Kolvetni. Íslendski vinnumálaráðharrin Steingrímur Sigfusson tekur undir við
hesum. Hetta er ein partur av eini spennandi framtíð. Men Ísland er eitt land
ríkt við tilfeingi. Tí er tað ikki so umráðandi fyri okkum, um vit finna olju ella
ikki. Vit klára okkum kortini. Vit mugu síggja, hvussu tað fer at ganga. Sum
jarðfrøðingur haldi eg tað er áhugavert, um vit finna nakað. Men tað skulu so
ikki tær stóru íløgurnar til í hesi fasuni, so meiri kunnleiki kann ikki skaða sigur
Sigfusson.

