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Hvem kender grænserne for færøsk
højhedsret over undergrunden?
selmierne t disse omráder
I et inlerview t • Soci.ilurinkun angivet omtrentlig, selv
lordag den S maj I
gi
ver geolog Stetan Hultherg om den nordligste er den aller vigtigsle i forbindelse
udtrvk for, at min opldr
med udnyttelsen at den fær
o\ke
drir
digheder og tartojer til at oske undergrund.
Især
kiHirdinaterne
holde oje med. at de tre
(grad-angivelserne) for den
udenland\ke \ei\mi\ke \ki
he. der for tiden hetlnder \ig engelske grænse langs Shetunnddelhart uden for den landsrenden er meget vig•fa*ro\ke
tlskerí gr;en\e<< tig
Hvis man mdtegner de
ikke udforer >»uautori\eret
málinger.. pá det taroske grænser, som blev
omrádc. er total »spild af
\ Offcntliggjort i Statstitid«.
dende d. 30. upril I0H5
dei
Baggrunden f
som »>dansk inu færøsk)
forskel i opfaltelser er. at et
hojhedsret over kontilangt livs intemalionalt ar
nentalsoklen«
trem
hejde har lært mig. at »hlind
kommer der de tre om
tillid' er ikke en gml »maráder
<mærket
med
nagement style<<. og
at
»»A« ) der er beliggendc i
»\und skep\i\ « i alminde
den
overste
venstre
lighed ei nodvciulig for at
halvdel
torebygge
tihehagelighe
Indtegner man de grænse
der<<
kiuudinater. som Hngland
|-or mig er muhgheden
har opgivet i
for udstedeKen af »en e\H: "Slatutory
Instrument
klusiv-aftale om seismiskel*)»)S No 2308«. 10
málinger«. - \om det vil
deeember l*>8‘>
tremgá af denne artikel. \i
de 6 nederst, »>g af min t og en del af grænscrnc.
»»olie rapport- Afsnit l \ <v
der er angivet pá kort.
\ XV III
en \a hetvdelig
der viser i den nordmulighed for en hurtigsikvestlige del af de engelker og økonomisk start pa
ske -olieudforsknings
udnyttelsen af f æroernes
omráder- (denne del er
undergrund, at jeg ikke
ikke helt korrekt). frem
mener ntan kan tiilade \ig
kommer
omráderne
den luksus. at tage nogen
>»B« (se yderlig hilag
torm for ehaneer
VI).
Stefan Hultberg siger i
Ik t ses tvdeligt, af bilag
modsætning til mig at han
V, at der er et meget stort
kender alle lirmaerne. og omrade
dertor er han 100'í \ikker
I : Vest for Skotland og
pá, at ingen af dem vil fore2: Svd for hrcddegraden
tage »uautoriserede« seis»5*> grader 41) minutter
tniske málinger »inden for
nord« og
den færoske grænse*.
Nord for linien: »>57 gra
ders
nordlig
hredde

M en »hvilken grænse«
er def, de ikke vil
overskrid e?
Ved skibene »hvilke græn

der puklogcs af savel
Kngland som l>anmark Kæroerne.
(Omrádet er mærket

det stadig ikke ei oflleielt
bekendtgji»rt
vderligere
krævet grænse-linien flvtlet fra »no man’s water«omradet
ea. 100 kilomcter mod nord vest
til en
position ea 30 kiloinctcr fra
Akraherg pá Sudero
Den sidste grænsellytning omhandler nojagtig
den del, der bestár at et
"forhenværende sedimentshassin«. t»g derfor
i loige
eríarne
olie-udforsknings
folk s udlalelser
er det
omráde. hvor man har de
største ehaneer for at finde
el »»olie reservoir«
11v i\ del \id\te krav bliver
»tvunget igennem« er det
færøske »hojhedsoniráde«
hlevet yderligere indskræ’n
ket til næstcn kun at om
handle
»den
hasaltiske
del«, og i alt væsentligt kun
den del. der ligger nord vest
for den læroske hojdervg
Kt omráde. som man i
hcnhold
til
Stefan
Hultherg s udtalelser i ojehlikket tiverhovedel ikke
har nogen kendskah til. om
det kan indeholde olie og
eller gas forekomster.
Delte understreger igen:
»IK*n enorme hctvdning afgorelsen af grænse-striden
med Kngland har for ehaneerne for en »olie-industri
pa Kæroerne«.
Hvis den tabes. er der næsten kun omrádet fra den
nord-vestlige side af den
færøske hojdervg tilhage.
og det má vist nok kaldes et
»marginal-omráde«, d.v \
et omráde. hvor ehaneerne
for at fínde olie er stærkt he
grænsede. og hv is olien alligevel fíndes der, vil den
sandsynligvis være meget
dyr at udvindc Yderligere
med den >»globale mangel
pá inve\terings-kapital« \il

'

ser« der gælder” ' Jeg ved
det ikke, men jeg er selv
meget stærkt i tvivl.

K o rt, dt*r \ise r dt*
forsk tllig e »paklaj»t‘dt*
Kra*nst*r«
Sá v idt jeg ved. fíndcs der
ikke et oftieielt kort. der i
torhindelse rned udnvttel
sen af undergrunden viscr
linierne for henholdsvis
1

De
dunsk tæroske
grænse krav
2 De britiske grænse krav
Dertor har jeg provet at
frcmstille et kort ihilag V).
der viser háde de britiskc og
de dansk færoske grænselimer
Kortet er tegnet ved
hjælp af »cad-plotter«, og
det er optegnet som ct numerisk plan-kort, uden
hensyntagen til den geografíske krumning (d v \ læng
den af en længde grad. er
den samme \on» længden at
en hredde-grad (ea. I I I
km ). i uden anvendelse af
scalefactor i
Konturerne af landomráderne er kun angivet skematisk og meget groft
Jeg har ikke haft lejlighed
til at se kiK»rdinater for den
engelske grænse lime mi»d
nord og øst. derfdr er græn-

Dette "fælle\-omráde« af
\kærer yderligere det af
Danmark Kæ*roerne páklagede omráde (A 3). syd for
dette omráde
Dette vil
sandsynligvis bevirke. at det
svdlige omráde (A 3). ikkc
v il kunne kræves af l æroer
ne. hvis Kngland fár (ilkendt
fælles omrádet- (A 2 &
B2 i. idel det sydlige omráde
(A 3). afskæres fra Kæroer
ne. af denne engelske »kor
ridor«.
Dette omráde tilhorer i h
til den engelske bekendtgurelse af l*>8*> Irland. d v s
hvis Færøeme kan afvise
I nglands krav pá omráde
A 2 X B 3« skal de nøjagti
ge grænselimer aftales direkte med Irland
Ovenstaende
ofTieielt
fremsatte hrifiske krav fra
l*>8*> vil ea. -halvere det
færoske hojhedsomrade«.

K ngland yor
>dt*rlint*rt* kra\ pa
mt*re af Kæ røernes
u n d erg rim d
I hcnhold til bilag III ■min
rapport (der er »lánt« fra en
artikcl i »Dimmalættin
gen« i har Kngland. pá el senere tidspunkt
sá sent at

(D

tí
w
det al overordenthg okono
misk hctydning. at udtore
de sei\mi\ke undersogelser
ved hjælp af et »mímmum
al
\ei\mi\ke
málingeruden at torrmge kvahteten
af de indhentede «»plysmn-

\ ’dt*rlÍKt*rt* oplysnin^cr til I .andsstyret
t*r uhsolut iiod m ih I í ^

Detle kan iM'dst opnas
ve<l eii omhvggelig professionel planhfgning af monstret og linie-afstanden for
de seisiiiiske-iiialinger, »inden - de seismiske-undersogelser pabegvndes, saledes,
at man opnar den »optimale informations-m;engde«
om undergrunden og samtidig minimere antallet af
»skudte seismiske kilometer.
I visse omráder cr en afstand pá fá hundrede meter
nodvendig I andre omráder
kan en grid afstand pá een
kilometer være
alt for
tæt«. idet interferenee (\toj)
kan odelægge de \ei\mi\ke
mále resultaier
Den tckmsk optimale afstand niellem de seismiske
linier varierer stærkl. afhængig al de lokale torhold
Derfor et dt*n optiniale seismiske plaiilagiiing sá utro
lig hetvdningsfuld háde tek
nisk >>g okonomisk
"Knheds-priserne
for
seismiske iuálinger varierer utrolig meget. athængig

l'den ai kende den nojagtige placering al den al Hngland
senere
frenisatte
• hemmehge
grænseflytnmgvil Iaindwtvret ikke have et »realistisk Ih*slutningsgrundlag- til at
afgore fieroernes »langtids-politik for udnvtteKen
al’ undergrund-.
Den »-«>ptimale udnyttel
\es-metode« kan meget let
blive en andcn. hvis det ca.
lOO kilometer brede hælte
hvor sandsynligheden fí»r at
tinde olie er *>o *)*>f>f olie
ikke er mkluderet.
I lv a d k o ste r dt*l ut
ttdfort* dt* f;t*roskt*
s f i s m is k f
u n d f rso g f Ist* r ?

MS);

Havomrádcl. der ligger inden tor den l.eroske 200 \omile-græn\e er (i.h.t. lagmandens beretning 1*>*>2)
ea 8 0 0 0 0 k\ adrat somil eller mere end 200.000 kva
drat kilometer.
Hvis eksperter inden for
•»seismiskplanl.fgning«
tandt det nodvendigt at lægge de \ei\mi\ke málelinier
med een kilometcrs mellenirum (grul-afstand). ville
dei derfor kr;t*ve \kvdmng
at ea 4 00 0 0 0 kilometer
seismivke mále linier.
Da seismiske málmger
normalt betales un*<l en enhedspris pr. kilumeter. er

det hhve utrolig vanskcl
at tá olie-tlrmaer til at
vestere deres resourser i
••marginal-otnráde< .
i

l°M r

der er masser al mulighcd
fí»r at lá el \torre udbytle ud
at dere< nvesteringer i de
-nemme »mráder«. I ek\
<»1letelteri e i det gamle Sov
letumon
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** Expected Brítlah clnlm
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H ahlng llmlt. F aoroes
vvonld a ccop t ttds nq
mínornl llmlt

Orkney

Kirma
Organisationsstorrelse.
»overhead«
og heskæftigelsesgrad
Id styr
2-dimcnsionel
eller 3-dimensionel Sur
vey & Kvaliteten
lekmsk ophakning >>g
fírmaets ekspertise
Stedet tor undcrsogel
sen: I el vejrmæssigt roligt omráde I et oniráde
rned mange forhmdrin
ger I et omráde med
mange geografíske og
dy hde mæs\ige ændnn
ger
Stor\t indflydelse pá pnsen
har det naturligvis >
maet:
Blol -skvd tr ei
misk mallinii*« > : atleverer en »eopi«
Kller om fírmaet •udforer en hel seismisk pakkt*«, d.v.s udforer plan
hegningen.
forctager
inálingeme.
foretager
komputerberegnmger
ne. optegner de grafiske
3 D kort og foretager cn
-reservoir simulering«
Mhængig af ovenstáende
kan prisen variere
fra ca l'S dollar 200 pr
lin.er meters seismisk
máling
nl ea. I S dollar 800 pr
linær meters seismisk
máling
Det er en cnorm lorskel
Men det er ogsá vidt for
skellige »produkter« fimia
erne leverer. <»g i mange til
fælde er »de billigste tilhud« ofte de dyreste i længden pá grund af den nngere
kvahtet. den dárligere <»p

hakning, og den tidsmæssi
ge torlængelse. der skyldes
at den hilligere losning ikke
er et slut produkt, men et
produkt. der skal -færdig
gore\ at egne eller andre
speeial»ster«
Billigt',
ufuldstifndige
sfism iskf
undfrsogflst-r,
kan meget nemt resultere i
-forkerte plaeeringer at
provehoringer -. hvilket he
tyder »masst*r af ekstra udgiftcr. <»g store forsinkelst*r«.
Jeg har netop st»ni under
entreprenor været involveret i en »»forkert plaeeret
proveboring«, der kostede
ohe fírmaet masser at millioner kroneri ekstra udgit
ter og ea eet árs lorsinkelse.
lordi man henyttede \ig at
et >»for billigt \ei\mi\k til
hud«
Omsut tii Kæroerne vil
»en sfisniisk detail-uader*
sogt lst*« af -d f t totafí- færoskt» m nradf*. med t*n een
kilometer gnd afstand, der
fí»r koste i storrelsesorde
nen:
80 iiullioner dollar\ (
milliard kroner) til
320 millioner dollars (2
millarder kroner).
el enormt beloh Det er der
for en »profe\\ionel hfdommelse af intfnsitftfii af ifí
sfismiskt* malingt'r t*r \a
fiiorm
iH'tydningsfuld ••.
Jeg gor ogsá opniærksorn
pá, at tallene er prisen for
»en dftail-undersogflsf for
helt* omradt t-.
Undersogelseme hehov er
naturligvis ikke at hlive ud
fort pá een gang for hele
omrádet. og indlednmgwis
kan »>gridal\tanden gores
noget \torre« Men stadig
ville en sádan udgift virke
• voldsom- pá det færoske
national hudget Derfor er
det \tore sporgsmál-

k a n m an fa noglt*
andrt* intt*rt*sst‘rt*t i at
bt*talt* for dt* seismiskt*
tindt*rs«nt*lst*r i dt*t
»ubt*stridtt* dansk
f;t*r«skt* omradt*«?
\ Inlet oliffírm a \il het.de
penge til et seismisk fírma
for seismiske málinger. hvis
det ikke er i forbindclse
med muhgheden for at kun
ne opná en -konsessions
aftale lor en udforsknmgs
udnyltelses kontrakl••
Kn sádan mulighed kan
naturligvis ikke opnás i et
ontrádc. hvis tilhor\fí>rhold
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c*r »utffgjun<>, ulel oliellrl)en eneste belingelse ft»r
inaet ikke ved. hvilket llnna en \idan »no pa><< seiv
del \kal torhandle hctingcl
mi\k aftale. er at det pAgirl
serne med
dende tlrma I4r <en evklu
H Intet seismisk fírmu vil siv attale om rettighed til
udlore \ei\mi\ke málinj»er
mdsamling og \alg at seisi \torre omtang
hvi\ der miske data íor hele det f*rikke er oliefirmaer (cller m
o\ke omráde<
dehaveren af -retten til un
Det má da kaldes »en god
helheds losningdergrunden- i. der er inler
Den frygt for -uautorise
esseret i at betalc for dem
rede- scismiskc máhnger.
Seismi\ke fírmaer
De fár \om jeg gav udtryk lor i ind
ledningen af denne artikel
hlot andrt* end »under
\kylde\.
al muhghederne
grunds ejeren» nl al bctale
t Intet land <»g jeg tror for at opná en “fxklusn no
pu\ st’ismisk ajtalf', fomnselv ikke den mest utálmo
digc færoske »her og nu « ge\ \t.erki eller forhindres,
hvi\ andre tirmaer alleredc
olie-udvindings lilhænger
vil være villig til at hetale har indsamlet seisimske\tore million-heloh- for data. som dt* kan s.elge ttl de
interesserede
oliefirmaer.
udforelse al seismiske un
dersogelser i et omráde, hermed -trykke prisen« og
muhgheden tor. at indeha
som man máske senere skal
veren af exklusiv altalenafstá til Kngland
D Hvi\
gár med kan sæ*lge sme data til en
pris. der gor det muligt at fá
til at bctale for de scismiske
tirmaets udgiftcr dækket
undersøgelscr i de onistndte
Den alleredt* udstcdte
omráder, er det fortli K.ng
-seismiske salg\ tilladel
land har sá gode kort pá
\c«
nl det franske oliefimia
hánden. at
»Total«, vil givetvís redu
cere Færoemes positive ud
bytte af en eventuel »no
I dette tilfælde unsker
Kngland kun »fornielt«. at pay seismisk kontrakt-.og
Ka*rtH.*rnes eneste udhytte af
fá den invdvendige tæro
\ke tilladelse- til, a( starte tilladelsen var en kopi af de
de -seismiske aktiviteler i foretagne seisnuske bereg
ninger som man alhgevel
de omstridte omráder«. sá
ikke kunne udnytte positivt,
ledes at f’ngland -allerede
nu« kan >»planlæ*gge omráidet man ikke havde tildernes endelige udnyttel- strækkeligt
sammenhgse«. \á de helt naturligt kan ningsgrundlag
I Ht t*r mt*d andre ord
indgá i -det engelske pr<>
duktions nei -. nár Ka*roer
stort* pcngt* involveret i kun
ne pá et senere tidspunkt al
at udstede -t*en oj> kun een
seismisk nll.ufí lst ~
ligevel ni.1 afstá de omstrid(e omráder l’á denne máde
vil striden med I ærocrne
ikke \inke udviklingen eller liv e n i skal udstedt*
tilladclst-rnc i dt*
fordyre den -engelske udnytteKe at felterne« Man forskclli^ c typer
kan hlot arbejde videre indo m rad er?
nl
ma
Yderligere hvem skal give
tilladelsc til seismiske un
I ngland gor intet af
dersogelser i folgende for
•taknemmehghed •• eller
mer for omráder
»»medhdenhed« for Hæroer
I »\t> mans water er det
ne. kun af rene og skærc
\ Kæroerne B Kngland l
' forretmngsmæssige grun
de- . jævnfor alle de rustne Begge
og forældede trawlere. som II Det »tælles« t>mráde
Kngland hrugte til at til- ' A&Bi: A Báde Kæroeme
bagebetale deres »krig\
og Kngland B: Har hegge
g.eld til Kæroeme« med.
lande »veto-ret«
Derfor athænger de fleste III Nyd for -komdoren" A
■
seismiske undersogelserF» A Kæroerne B Irland
at. om ohe-tirmaeme er m
teresseret i at kohe resultaterne
A fslu tn in c:
I Vissestore "velkvahfiDet hliver interessant. at se
eerede \eismiske tirmaer
hvad -kulhrinte kommiskan arrangere »\eismisk
sionen« om vu 2 uger komundersogelser af hele det
mer op med i deres rapport.
færoske omráde« uden at
I .eroerne \kal hetale nogen
Bahrain 2n 5 I dl>3
tbmi for »ca\h« Kæroeme
\ 11 endda lohende niodtage
Med venhg hil\t*n
et vist proeentvis helob af
Nverrt* Dan .Itænsen
salgsprovenuet,
efterhánden som det seismiske tirma
har solgt de indsamlede oplysnmger til de forskellige
olie tirmaer

bfjder ikkt- gratis-.
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Kngland

de med sikkerhed »ved«. at de vil vinde
“grænse-stride n«.

»fær#erne
iifderlagft-.
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