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Faroe Petroleum rakt við gass nær markinum
Eftir at hava borað í meira enn eitt ár á North Uist leitimiðinum vestan fyri
Hetland, skamt frá føroyska markinum, boðar Faroe Petroleum í morgun frá,
at brunnurin við BP á odda, er liðugt boraður. Úrslitið av boringini skilst vera
misjavnt, tó at talan er um eitt gassfund, men fleiri kanningar skulu gerast fyri
at staðfesta, um fundið er burðardygt. Faroe Petroleum sigur m.a. í
tíðindaskrivi: Leitibrunnur 213/25c-1V kom fram á dropagass í leitimiðinum.
Nógv dáta er fingið til vega úr brunninum, og ein nágreinilig meting um skap
og nøgd av fundinum er ávegis. Fyribils úrslit benda á ymiskleika av góðsku í
fundinum, og tí skulu fleiri kanningar gerast fyri at staðfesta, um fundið er
burðardygt. Hetta er fyrsti brunnurin, sum er boraður á leitiloyvinum. Borað
varð niður á 4.700 metrar. Borað varð eisini ígjøgnum fleiri leitimið, har North
Uist var tað stórsta. Í Cardhu leitimiðinum vóru spor av kolvetni funnin. Hesin
djúphavsbrunnur liggur nær við Rosebank fundið, sum Chevron er
fyristøðufelag fyri. Leitimiðið liggur á Corona rygginum vestan fyri Hetland.
Fyri at minka um kostnaðin á einum øki, har leitikostnaðurin er høgur,
eydnaðist tað felagnum at fáa onnur oljufeløg at farma inn og bera ein part
av kostnaðinum hjá felagnum. BP var fyristøðufelag fyri boringini og Stena
Carron boriskipið varð brúkt. Brunnurin verður nú typtur og fráfarin. Felagið
fegnast um at hava gjørt eitt fund á North Uist, hóast vónað varð at finna
betri góðsku. Úrslitið prógvar, at enn ein virkin kolvetnisskipan er vestan fyri
Hetland, sum er enn eitt framstig fyri oljuleiting á økinum. Oljufeløgini í
samtakinum fara nú undir týðandi kanningar av dátum, áðrenn støða verður
tikin um, hvat meiri skal gerast. Parturin hjá Faroe Petroleum í brunninum er
6,25%.

