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Kringvarpið visti í gjár at siga, at Statoil hevur minkað um virksemi sítt í Føroyum og sagt
starvsfólkum úr starvi. Vit hava biðið stjóran fyri Føroya-økinum hjá Statoil, Rúni M.
Hansen, um eina viðmerking til støðuna:
“Hetta er ikki nøkur óvanliga støða hjá okkum, har vit leita eftir olju. Vit vistu, áðrenn vit
boraðu, at tað var óvist, um vit raktu við olju ella gass. Hetta er ikki ókunnugt fyri
starvsfólkini hjá okkum heldur. Tí valdu nøkur av teimum at royna annað arbeiði, tá
virksemi minkaði í Føroyum. Onkur av teimum kundu halda áfram í samtakinum
aðrastaðni, men valdu heldur at finna annað arbeiði í Føroyum.

Vit vænta ikki, at vit koma at hava stórvegis virksemi komandi tíðina í Føroyum. Hetta
hava vit eisini sæð fyrr, har virksemið onkuntíð hevur verið sera lítið. Tað er heldur ikki
óvanligt í okkara vinnu, at vit fara inn í øki og síðani út aftur, alt eftir úrslitinum. Millum
annað hava vit síðsta árið fingið leitiøki í New Zealandi, Australia og Kolombia og eru so
eisini farin út úr nøkrum økjum."
Rúni M. Hansen leggur aftrat, at Statoil fer kortini fyribils at hava eina minni skrivstovu í
Havn við nøkrum fáum starvsfólkum. Enn umsitur felagið sum fyristøðufelag eitt loyvi í
Føroyum. Tað er 008, har seinasti brunnurin, Súla Stelkur, varð boraður. Nakað av
eftirmetingararbeiði er enn eftir at gera og hevur felagið søkt myndugleikarnar um loyvi
at longja freistina fyri loyvinum til í summar, soleiðis at alt arbeiðið har kann gerast
liðugt. DONG og OMV eru partnarar í hesum loyvinum.
Oljan.fo skilur, at Johan Dahl, landsstýrismaður, fer at geva feløgunum loyvi til at longja
freistina í eitt hálvt ár ella so.
Hvat Føroya-økinum annars viðvíkur, so stendur DONG einsamalt fyri tveimum loyvum á
landgrunninum. Tað er í sokallaða “Gullhorninum” í ein landssynning úr Føroyum, har
Marjun-fundið varð gjørt í 2001. Felagið hevur boðað frá, at tað seinni í ár ella tíðliga í
næsta ár fer at svara Jarðfeingi, antin tað fer at átaka sær at bora ein brunn ella lata
loyvini innaftur.

