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Keridur norskur oliurá()<;evi bióð- 
ar sær gt hjáljm forovinífum:

Føroyingar 
kunnu læra 
av royndum 
í norskari 
oljuvinnu
Tann 59 ára gamli Farouk Al-Kasim, føddur í Irak og 
búsitandi í Noregi seinastu 25 árini bjóðar siur nú at vera 
føroysku myndugleikunum til hjálpar í menningini av eini 
møguligari komandi oljuvinnu.

Hann hevur holla útbúgving innan oljujarðfrøði frá 
lcerda háskúlanum í Londum og hevur verið ráðgevi hjá bieði 
irakiskum og norskum myndugleikum í menningini av teirra 
oljuvinnum.

Hann heldur føroyingar eiga at vísa størsta varsemi í 
hesum stóra máli og fyrireika seg væl og virðiliga, soleiðis at 
sleppast kann undan at fremja mistøk, sum koma at avlaga 
allan útviklingin langt inn íframtíðina.

Al-Kasim vitjaði í Føroyum nú um dagarnar og kunnaði 
landsstýrið um ráðgevingarmøguleikarnar. Tíðindablaðið 
Sosialurin hevur tosað við hann.
Farouk Al-Kasim cr tødđ- 
ur í Irak og hcvur búð í 
Norcgi scinastu 25 árini. 
Hann kom lil Noregs í 
1968, tá norðmcnn fóru 
undir at fyrireika eina 
komandi oljuvinnu. Al- 
Kasim hevur útbúgving 
sum oljujarðfroðingur frá 
Universitetinum í Lonđon. 
í mong ár arbciddi hann 
við oljukanningum í Irak. 
Síðani hon kom úl Norcgs 
hevur hann havt nógv týð- 
andi stør\- citl nú sum ráð- 
gcvi hjá bæði Idnaðar- og 
oljumálai áðnum.

ViO frá byrjan
Hann hcvur verið við í 
øllum olju- og gassútviki- 
inginum í Norcgi hcilt frá 
tí, al tcir funnu tí fyrstu 
oljukelduna í Cod-okin 
um. Tað var ló ikki fyrr 
cnn árið eftir, at vcrulig 
gongd kom á norska olju

vinnu, tá Eccofisk-olju- 
kcldan varð funnin.

Síðam hcvur tað gingið 
slag í slag og í dag hava 
norðmcnn cina sera vael- 
útbygd olju- og gassvinnu.

Nú bjóðar AI-Kasim 
sær at hjálpa føroysku 
mynduglcikunum, solciðis 
at tað slepst undan flest 
møguligum mistøkum, nú 
vit skulu til at fyrircika 
cina møguliga oljuvinnu. 
Sjálvur vfsir hann á, at 
kann vcra cin stórur fyri 
munur fyri føroyingar at 
fáa ráðgevin frá cinum 
cinum, sum sjálvur hcvur 
kunnað verið við í menn 
ingini av cmi oljuvmnu 
heilt Irá byrjan, tvs. írá 
fyrireikingarstiginum til 
lær fyrstu scismisku kann 
ingamar. tíl vcruliga olju- 
boring. síðani til íram- 
lciðslu og viðlíkahald og 
nú cismi, lá tær ymsu

kcldurnar byrja at verða 
tómar.

25 ár al byggja upp 
eina oljuvinnu
Tá tosað vcrður um livitíð 
hjá eini oljuvinnu. so 
vcrður vanliga tosað um 
eini 50 ár, mcn cr cin 
hcppin kann talan verða 
um lOOella 200ár.

-Hvat viðvíkur Norcgi, 
so rokni cg við, at olju- 
vinnan har fcr at halda 
fram til f hvussu so cr ár 
2050 clla møguliga upp- 
aftur longn.

Tað tók norðmonnum 
25 ár at fáa royndir á øll- 
um stigum og tað cr nakað 
líknandi liðarkarm l-øroy- 
ar cisini tara at hava. um 
so cr, al tað vísir scg, at 
o l ju lc ilin g in  vcrður 
vxlcydnaðm sigur norski 
oljuscrfrøðingurin

Famuk Al-Kaum, olju- 
ja rA /r fif l in iju r  og 
ráAgrvi i oljumalum  
bjóflar føroytngum una 
rMgrving. sum f\rst og 
frem st mufíjar mó/i at 
fy r tb y rg ja  \ketvum  
a v g e r d u m  l
uppbvggingini in eint 
oljuvm nu eitt nu á 
umh\í>r\i\okinum M \nJ 
jan

Gera egnar royndir
Al-Kastm hcldur tað 
hcvur scra stóran tydning. 
at føroyingar gcra sær 
sínar cgnu royndir og ikki 
skunda undir úlviklingin 
óncyðuga nógv

Hann visir á tydningin 
av, at cin tckur væl um 
hugsaðar avgcrðir nú, tí 
hcsar avgerðir vcrða hcilt 
avgcrandi fyri alta fram 
tíðar gongdina ikki bcrt 
tvey clla fimm ár íramy vir 
mcn hclst cmi 50 ár íram 

-Tað cr ti sera umráð- 
andi, at m  gcra tykkum 
púra grcitt. hvat lær av- 
gcrðir til nú skulu til at 
taka. fara at siga fyn fram- 
tiðina

Og tað cr í hcsum sant- 
bandi. at Farouk Al- 
Kasim hcldur. at hansara 
royndir og ráðgcving 
kunnu vcra Føroyum til 
nyttu.

-Ynskja ut lað. so havi 
cg cinki ímóu at vcra við 
lil at hjálpa tykkum longu 
nú frá byrjan sigur hann 

Hann hcldur annars. at 
tað hcvur ómctaliga stivran 
týdmng. at føroyingar 
sjálvir byggja upp cina 
fyrisiting . sum hcvur 
neyðuga kunnlcikan til at 
tilrættalcggja eina kom- 
andi oljuvinnu.

-Eg skilji, at landsstýnð 
hevur sett cin bólk at ar 
beiða við hcsum spuming- 
um, og tað haldi cg vera 
scra skilagott sigur Al- 
Kasim.

-Ein slíkur bólkur kcm- 
ur at arbciða við nógvum 
spumingum, sum krcvja 
bæði ínnlu og royndir. Eg 
kann so koma við ráðum. 
sum byggja á m ínar 
ára lo n g u  ro y n d ir í 
norskari oljuvinnu. um so 
cr at landsstýnð ynskir 
hctta.

S e is n i is k a r  k a n n -  
in g a r  n e v ð u jja r
Upp á fyrispurmng um 
landsstýrið cigur al gcva 
onkrum fclag loyvi til at 
b y r ja  s e i s m is k a r  
kanmngar sum skjótast 
sigu r A -K asim . at 
grundarlagið undir øllum 
øðrum úlviklingi cm tær 
scismisku kannmgarnar 
Fyrr enn tær cru gjørdar 
bcr ikki ul at siga nakað 
sum hclst um cina 
møguliga komandi olju- 
vinnu

Al-Kasim sigur, at tað 
cinasta rætta at gcra t løt 
uni. uttan at gcra nakað 
sketvt, er at fáa vitan um

møgulcikarnar at tinna 
olju gjøgnum scismivkar 
kannmgar

Og lað bcsta. sum kann 
hertda fyn Føroyar cr. urn 
slíkar kanningar kunnu 
vcrúa gjixdar okcypts

\  æl fvrireikaðir
Nú cm tað hclst tcir lør 
oyingar. sum yaskja. al vit 
skunda uridir oljuvmnuna 
og lau úllcndingar slcppa 
i gongd alt tyri eitt. 
Hvørja viðmcrking hcvur 
norski ráðgevm til lað’

Við undantaki av scis- 
misku kannmgunum so 
hcldur A1 Kasim. at vu 
ciga at uyggja okkum, at 
lógarvcrkið og annað cr í 
lagi. áðrcnn cin gcr hind 
andi avtalur við útlcndsk 
feløg

Hann hcldur. al føroy 
ingar ciga at biða við at 
býta út liscnsir ul olju 
tcløgiin. Ul úrsliuni frá 
lcimum seismiskn kann- 
mgunum fynliggja

Al-Kassin sigur viðan. 
at lað cr scra umráðanđi 
ikki at leypa framav og 
harvið møguliga koma ut 
av kós og harvtð hava scra 
nngt at koma aftur á bcint. 
Norðmcnn boraðu ikki 
fæm cnn 33 hol. áðrcnn 
funnið varð Iram til olju i 
Ekkofisk-økinum Tað cr 
u' scra avgcrandi at lcggja 
alt hcUa solciðis ul rætus. 
at ikki skervar og ov skjót- 
ar avgcrðir koma til at 
stcðga øllum útvikling- 
inurn á økinum. Tá vcrður 
ringt at koma afturum- 
aftur.

Tað er fleiri dømi um 
lond, har ein slíkur ov 
skjótur úlv iklingur ra*u og 
slætt hevur stcðgað út 
viklingmum Verða lað 
scttar ov bjartar og ov 
stórar vómr ul hcsa vinnu 
og cm skundar óncvðuga 
nógv undir gongdina og 
hcua cndar við. at cinki cr 
at finna. so er scra torført 
at fáa idnaðin al bvr

altur av nýggjum

I ið til u t h u y sa
u m  a v k - ið in g a r
Hin vandin við at lata 
ungini ganga ov skiou cr 
lann. at tu hcvur ikki itðlil 
nog væl a( hugsa um av 
le iðm garnar. og hcr 
vcrður bæði hugsað um 
u m h v ø rv i og  tað  
m c n n isk ja n s lig a  og 
samfclagsliga aspckuð Tá 
cin so uppdagar. at cin 
hcvur bortð scg skcivt at. 
cr tað scra torføn al -. tida 
gongdim scinni

AI Kasim hcldur lyri, at 
ikki minst fyn ciu sam 
felag sum Føroyar, har lað 
cr so avgvcrandi. at etn 
livir í javnvág við sitt um 
hvørvi. cr tað av avger- 
andi týdningi, at ctn lcgg 
ur viðurskituni so væl Ul 
rælUs sum møguligt

-Eg skal ikki siga. at Ut 
klara at verja tykkum móu 
øllum ncgaUvum avleið 
ingum, men cin kann 
minka hcilt nógv um hesar 
við rættan tilrættaJcggmg 

Al-Kasim cr ikki í iva 
um. at tað cr rætt av (ør 
oyingum al troyta riki 
dtwnið í undirgrundim. um 
so er. at nakað finst

-Men tað er etsim sera 
umráðandi. at lað v cra før - 
oyingar sjálvir. s u m  koma 
at stýra cini komandi 
oljuvinnu hcldur cnn at 
lcggja alla lagnuna i hcs- 
um stóra máli í hcndumar 
á citt nú einum mulu 
nalionalum fclag

jan


