Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum heldur, at leitiloyvi og oljuboringar geva so nógvar pengar til
landskassan, at fleiri pengar mugu setast av til marknaðarføring av landgrunninum á sjálvari fíggjarlógini
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“Tað er ongin orsøk til at fella i fátt, hóast Brugdan var úrslitaleys. Nú seta vit okkara álit
á Súla Stelkur boringina. Men eg viðgangi, at vit mugu seta meira pening av til
marknaðarføring av landgrunninum og fari tí at skjóta hetta upp í sambandi við komandi
fíggjarlóg,” sigur Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum við oljan.fo

Tøkniligir trupulleikar
“Okkum varð greitt síðani seinastu boring av Brudguni, at hetta var ein sera teknisk trupul
boring, og tað var eisini orsøkin til at steðgað varð fyrru ferðina, saman við komandi
vetrinum í 2012.
Væntað varð so, at hesaferð fór at ganga betur, men eisini hesaferð vóru stórar
avbjóðingar við boringini bæði tøkniliga og jarðfrøðisliga.
Hinvegin so vístu gjørdu kanningarnar, at hetta ikki var eitt øki við olju ella gassi, og tiskil
var ikki vert at fara longur niður,” sigur landsstýrismaðurin, sum heldur, at sjálvandi er
turri brunnurin eitt vónbrot, tí nýttar eru stórar upphæddir til hesa boringar, men kann
ein troysta seg við, at virðismikil vitan er fingin burtur úr fyri oljufeløgini og Jarðfeingi.
Johan Dahl heldur tað er skilagott at fara eftir Súla Stelkur leitimiðinum straks eftir,
meðan veðrið er við okkum og hevur hann eisini betri vónir fyri hesi boring enn Brugduni
2, so nú verður bíðað í spenningi eftir úrslitinum av hesi boring.
Marknaðarføring á fíggjarlógina
Landsstýrismaður tekur eisini í egnan barm og viðgongur, at tað hava verið settir ov lítið
av pengum av til at marknaðarføra landgrunnin, og tí fer hann eisini ítøkiliga at taka
málið upp í sambandi við komandi fíggjarlóg.
“Tað er ongin orsøk til at fella i fátt, hóast Brugdan var úrslitaleys - men vit mugu seta
meira pening av enn tær 1,5 mill. kr., sum eru settar av til marknaðarføring - tað meti eg
avgjørt neyðugt.
Vinnumálaráðið fer nú at royna at fáa hesa upphæddina hækkaða í sambandi við endaligu
figgjarlógarviðgerðina. Vit skulu ikki gloyma, at hvør einasta boring umframt loyvini sjálvi
geva munandi inntøkur til landskassan og verða eisini hópur av føroyskum tænastum og
arbeiðsmegi brúkt, tá borað verður, so tað er umráðandi at fáa áhaldandi áhuga fyri
okkara leitiøki.”
Oljuráðleggingarnevnd
-Hvussu verður við framtíðini, verður eisini komandi boring eisini úrslitaleys?
“Um tað so skuldi hent, hvat eg kortini ikki vænti ella vóni, at Súla Stelkur eisini er
úrslitaleys boring, ja so er væntandi, at áhugin fyri føroyska økinum ikki verður optimalur,
hóast eg ikki ivist í, at hann framhaldandi fer at verða har, og júst tí er so sera umráðandi
at hava eina aktiva marknaðarføring sum verður væl undirbygd og skipað og hevur
neyðugu figgjarligu orkuna eisini.
Uppá fyrispurning hvørt ein nýggj oljuráðleggingarnevnd, soleiðis sum Oljuvinnufelagið
hevur skotið upp, skal til eisini sum ein partur av hesum, svarar landsstýrismaðurin, at
kann tað verða eitt aktiv afturat, so er hann opin fyri at viðgera tað sum part av eini
proaktivari tilgongd.

