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Bora spennandi leitimið hinumegin markið
Tað er ikki bara í Føroyum at bíðað verður í spenningi eftir, at borað verður
aftur í undirgrundini. Eisini hinumegin markið er stórur áhugi fyri at finna
nýggjar oljuleiðir. Ein teirra er Handcross leitimiðið, sum liggur tætt við
føroyska markið. Her fara trý oljufeløg at bora ein brunn í seinasta
ársfjóðringinum í ár. Tey eru Valiant (70%), sum eisini er við í leitingini á
føroyska landgrunninum, RWE Dea (20%) og Sussex Energy (10%). Higartil
hevur Valiant staðið fyri 90% av loyvinum men hevur nú selt 20% til RWE Dea,
sum heldur komandi brunnin vera sera áhugaverdan. Tað serstaka við hesum
leitimiðinum er, at tað liggur tætt við tvey longu gjørd oljufund, Suilven og
Tornado, sum so aftur liggja nær stóru oljukelduni Schiehallion. Sáttmáli er
gjørdur við borifelag og skal Stena Carron, sum í løtuni borar fyri BP vestan
fyri Hetland, bora henda fyri olufeløg og leitingina sum heild týðandi brunnin.
Tað er greitt, at ein brunnur, sum verður boraður so nær føroyska markinum,
hevur eisini stóran áhuga fyri føroyskar myndugleikar og oljufeløg, sum longu
hava loyvi í Føroyum og fyri feløg, sum fylgja við í tí, sum hendir á øllum
Atlantsmótinum, sum er økið millum Føroyar og Hetland. Eitt møguligt fund á
Handcross leitimiðinum kann bráddliga skapa grundarlag fyri einum nýggjum
framleiðandi oljuøki, sum tá eisini kann fevna um tey bæði verandi
grannafundini, Suilven og Tornado. Tað er ikki óvanligt, at fleiri smærri fund,
sum ikki einsamøll bera eina útbygging, kunnu í einum og sama øki gera eina
framleiðslu lønandi. Og útbygging av oljufundum á hesum leiðum, so tætt við
føroyskt øki, kann so eisini fáa stóran týdning, um tað verða gjørd fund
føroysku megin markið í framtíðini. Nettupp tí eru fund beint hinumegin
markið av so stórum týdningi fyri okkum eisini. Tey kunnu geva nýggjar
jarðfrøðiligar upplýsingar, sum kunnu brúkast í framtíðar leitiumførum her,
og tey kunnu vera við til at skapa eitt undirstøðukervi, sum møgulig føroysk
fund nærhendis kunnu gera brúk av. Eisini í aðrar mátar hevur leiting so nær
markið týdning fyri Føroyar. Um ein útbuygging skuldi verið gjørd her í
framtíðini, so er ikki óhugsandi, at hon kann bindast í Shefakaðalin hjá Føroya
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Tele og tá hugsað verður um, hvussu nær markinum borað verður, so kann
hetta eisini skapar møguleikar hjá føroyskari vinnu at veita vørur og tænastur,
her ikki minst í sambandi við eina útbygging. Alt hetta eru orsøkir til, at leiting
og útbygging hinumegin markið eisini eiga at hava okkara áhuga. Kort
Leitimiðið Handcross, ið skal borast seinni í ár, liggur nærhendis
oljufundunum Tornado og Suilven, sum øll liggja tætt við føroyska markið.

