Johan Mortensen: “Eitt stórt oljufund fer at hava risastórar møguleikar fyri Føroyar og føroyskt vinnulív, og eg
vænti, at 2014 verður árið, tá vit av álvara koma inn í oljuheimin\\\"
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“Eitt stórt oljufund fer at hava risastórar møguleikar fyri Føroyar og føroyskt vinnulív, og
eg vænti, at 2014 verður árið, tá vit av álvara koma inn í oljuheimin. Vit mugu heldur ikki
gloyma, hvussu nógvir føroyingar og feløg longu liva av oljuvinnuni kring okkum, so vit eru
tilreiðar, og eg gevi litið fyri alt hetta depressiva tosið um, at vit ikki fara at klára at
umsita eitt oljuævintýr - sanniliga fara vit at megna tað,” sigur Johan Mortensen, sum
hevur umboðað fleiri av oljufeløgunum, ið hava verið partur av leitingini.
Eitt boð uppá oljuframtíðina
Nú tveir týðandi brunnar verða boraðir á føroyska landgrunninum í ár, er stórur
spenningur millum flestu føroyingar og ikki minst millum teir, sum leingi hava verið partur

av oljuleitingini. Ein teirra er Johan Mortensen, sum hevur verið umboðsmaður og ráðgevi
hjá ikki færri enn trimum oljufeløgum, sum hava arbeitt í Føroyum, nevniliga Amerada
Hess, Dong og Anadarko. Oljuportalurin hevur tosað við Johan Mortensen, sum heldur enn
fegin vil koma við sínum boð uppá komandi boringar og føroysku oljuframtíðina.
Hann hevur fyrst hug til at tengja tvær stórar hendingar í ár saman, nevniliga boringarnar
og landsdystirnar í fótbólti.
“Nú verður sett á aftur at bora eftir olju á landgrunninum og júst sum tá okkara landslið í
fótbólti fer at spæla, eru stórar vónir um eitt gott úrslit, hesaferð verður tað!”
Marjun fundið
Johan Mortesen, sum sjálvur var partur av tí fyrsta fundinum fyri umleið 13 árum síðani,
fegnast um, at Dong er farið at hyggja at hesum fundinum aftur.
“Vit hava staðfest, at tað er ein virkin olju- og gasframleiðandi skipan í okkara
undirgrund, og Marjun (2001 Amerada Hess/Dong/Atlantic Petroleum) økið var eitt
“discovery” við munandi oljugoymslum, tøl sum 80 milliónir/plus “recoverable” tunnur
hava verið nevnd. Tá hetta økið varð funnið varð mett, at tað fór at at verða heldur dýrt
at fara eftir oljuni og valdi fyristøðufelagið at bíða. Tað er tí sera hugaligt, at DONG nú
aftur hevur ognað sær Marjun brunnin og kunnu vit kanska vænta eina boring har í
2015/16, um væl veit við. Marjun brunnurin saman við møguligum fundum í grannalagnum
gera, at hetta økið aftur hevur stóran áhuga,” heldur Johan Mortensen fyri, men nú henda
verkætlanin liggur eitt sindur longur frammi, heldur hann tað vera meira áhugavert her og
nú at hyggja nærri eftir komandi boringum hjá Statoil og partnarum.
Brugdan og Súlan/Stelkur
“Statoil fer nú fyrst eftir Brugdan 2 brunninum og bora hann lidnan. Stóri trupulleikin við
hesari boring er sera tjúkka basaltlagið í økinum og hevur Statoil ikki greitt sagt, um teir
komu gjøgnum basaltið við fyrstu boringini, hvat vit mugu vóna, tí seismikkurin her sýnir
sera áhugaverdar strukturar í økinum. Kanska er Brugdan eitt stórt gassfelt heldur enn
nógv olja, ymiskt bendir á tað. Tá Brugdan 2 er liðug, verður sett á Súlan/Stelkur økið
beint við markið og sær her nógv meira áhugavert og spennandi út. Hetta økið liggur
skamt frá stóra Rosebank oljufeltinum og er fjarstøðan frá Súlan/Stelkur til Rosebank sum
frá Molanum í Havn suður á Skálhøvda, so her eru góðir møguleikar fyri eitt “cross border”
felt. Basaltið er rættuliga tunt í økinum og er sum kunnugt fyrrnevnda Marjun feltið ikki
langt burtur heldur. Sum í fótbólti hevur ein loyvi at gita um úrslitið, og mítt boð er, at
Brugan 2 verður eitt gass fund, meðan Súlan/Stelkur verður eitt olju-discovery!”
Fundsannlíkindini og infrastrukturur
Johan Mortensen heldur tað hevði verið sera hugaligt og gott, um Statoil á hesum sinni
finnur oljuna og gass sjálvandi, men leggur aftrat, at vit mugu ikki gloyma ta sannroynd,
at tað skulu borast nógvir brunnar, áðrenn tú finnur nóg nógv av olju og kennir
jarðfrøðisliga økið til fulnar.

Vestan fyri Shetland vórðu boraðir umleið 70 brunnar, áðrenn fyrsta stóra fundið varð
gjørt.
“Sigast skal tó, at tøknin í dag er munandi betri og framkomnari og er vestan fyri Shetland
í dag ein “success” rata uppá sløk 25 % fyri at finna olju. Hópurin av teimum minni og
størri olju- og gasfeltum, harav fleiri i kommerciellum nøgdum, sum eru funnin seinni
árini á hesum øki, relativt stutt frá okkara marki, eru til okkara stóra fyrimun bæði við
jarðfrøðisligari vitan men eisni við útbygging av infrastrukturi fyri eygað. Eitt gassfelt á
Brugduni kann knýtast í gassstrukturin sunnan fyri markið og koma á land í Hetlandi td.”
Oljuaktiv vinnulívsfólk
Og hví verða so ikki boraðir fleiri brunnar hjá okkum,” spyr Johan Mortensen og svarar:
"Vit hava gjørt/gera alt ov lítið fyri at fáa oljufeløgini hendavegin. Tað mugu verða
kommerciel incentiv hjá oljufeløgnum at arbeiða her. Tað er gamaní, at okkara
oljulóggava fyri skatting av oljuframleiðsu kanska ikki er so galin, men eg haldi tað er líka
týdningarmikið at fáa feløgini hendanvegin í leitingarfasuni og eisini, at føroysku
umboðini fyri oljufeløgini eru oljuaktiv vinnulívsfólk, sum kunnu fremja áhugamálini hjá
vinnuni.”
Gerið SEV til alment oljufelag
Johan Mortensen er eisini forsprákari fyri einum almennum føroyskum oljufelag.
“Tørvur er á einum føroyskum almennum oljufelag. T.d. kundi SEV fingið 2 % í hvørjum
loyvi, sum “carried partner” so, at hesin felagsskapur aktivt kundi farið inn í hesa vinnu.
Norðan/eystan fyri Føroyar eru øki, sum oljufeløg meta eru sannlík gassfelt, men av tí at
vit ongan gass-infrastruktur hava enn roynir man fyrst at finna olju, sum er lættari at fáa
upp við FPSO arum. Eitt gassfelt norðan fyri uppá eini 10 tcf, ella kanska av Snøhvit
stødd, sum ikki er heilt óhugsandi, og har gassið varð tikið til lands, kann nøkta allan
føroyska orkutørvin á landi í 100 ár við reinari og bíligari orku!”
Megna at umsita oljuna
Johan Mortensen er ikki samdur við tey, sum siga, at vit eru als ikki fyrireikað til eina
oljuvinnu.
“Sum so ofta sagt áður so vil eitt stórt oljufund hava risastórar møguleikar fyri Føroyar og
føroyskt vinnulív, og eg vænti, at 2014 verður árið, tá vit av álvara koma inn í oljuheimin.
Vit mugu heldur ikki gloyma, hvussu nogvir føroyingar og feløg longu liva av oljuvinnuni
kring okkum, so vit eru tilreiðar, og eg gevi litið fyri alt hetta depressiva tosið um, at vit
ikki fara at klára at umsita eitt oljuævintýr, sanniliga fara vit at megna tí.”
Johan Mortensen ynskir Statoil og partnarum tess góða eydnu.
Um Johan Mortensen

Johan Mortensen var ein hin fyrsti føroyski umboðsmaðurin fyri útlendsk oljufeløg
(Amerada Hess, DONG) og umboðaði hann síðani Anadarko, til hetta felagið fór úr
Føroyum. Johan Mortensen arbeiðir í dag sum konsulentur hjá føroyskum feløgum í
samstarvi við oljufeløg. Eitt nú hevur hann gingið Føroya Tele til handa, tá fyritøkan
hevur fingið samstarv við oljufeløg sum BP, Total, Maersk og Hess

