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hclst fyrsta seism iska
skipið, sum hevur lagt at i
Føroyum. Hesafcrð var
talan um at visa skipið
fram fyri føroyingum
Hvør vcit, næstu ferð slíkt
skip kcmur á Havnina. er
tað møguliga fyri at arheiða í føroyskum øki og
møguliga vcrða cisini tá
føroyingar við í hesum
arbciði.

Gjardi kannlngar víð
Feroyar i fjør
Annars hevur júst hetta
skipið, sum nú vitjar
Havnina, vcrið í føroyskum sjógvi áður. Tað var í
fjør, tá felagið Total Oil
fekk loyvi frá donsku
m yndugleikunum
og
landsstýrinum at gera
nakrar fáar seismiskar
kanningar á føroyskum
øki bcint vestan fyri miðlinjuna. Hetta hcvði samhand við, at skipið tá
gjørdi kannmgar hretsku
megin Hctlandsrcnnuna.
Enn cr úrslitið av hcsum
kannmgum ikki almannakunngjøri, men unihorð á
Patrick Haggcrty siga

Bjartskygdar kanningar á føroyskum øki:

flcm av manmngim, sum
vóru við, tá hesar kann
ingar vórOu gjørđar i fjør.
at tað sær rxtuliga lovanđi
út. lá losað vcrður um at
finna olju á føroyskum
økl
Kanningar av gravitatión og magneúsmu í økj
um við Føroyar, sum
glørdar eru frá m.a. fylgisvcini, vísa, al somu umstøður. sum eru galdandi
narum alla staðni, har olju
er funnin í Norðsjónum.
eisini cru til steðar við
Føroyar, scrslakliga í ein
cyslan og cin norðan úr
F øroyum , um leið á
Sandoyarhanka leiðini og
so eisini vestan fyri Mykincs og sunnan fyri Suðuro> nna.
Hctta eru ræ ttilig a
áhugavcrdir upplýsingar,
tí
h i g a r t il
hava
scrfrøðingar hcrt tosað um
økið heint vestan fyri
Hetlandsrennuna sum eitt
áhugavert øki, tí har (
nánd hava brctar fudnið
nógva olju.
jan

Tað sær lovandi út
Sama skipið, sum í fjør gjørdi seismiskar kanningar áføroyskum øki sambært eini avtalu við landsstýrið og donsku myndugleikarnar, er nú aftur í Føroyum. Hesaferð á eini "goodwilV'
vitjan. Men manningin særfegin , at skipið sleppur aftur í
føroyskan sjógv at arbeiða.
Sunnumorgunm kom amlægn cnn vanligl. Men
enkanska seismiska skipið komandi ár kann væl vera,
"Patriek Haggerty
á
at nógv cr at gcra, so
Havnina fyri fyrslu ferð.
Evans mælir føroyingum
Skipið er útgjørt við teimul at taka av tilboðnum at
um nýggjastu lólunum til gera scismiskar kanningar
seism iskar kanningar.
longu í ár, um møguleiki
Skipið cr bcrt eitt av
er fyri tí.
umleið 15 í einum stórum
tlota av seimiskum skipDrugvar royndir
um hjá stóra amcrikanska
-Vn hava eitt gott skip og
fclagnum "Halliburton”, fyntøka okkara hevur
sum hcvur hcimstað í oljugjørt líknandi uppgávur
býnum Houston í Texas.
um alla verðina, so hví
Hetta er eitt tað kcndasta
ikki eisini í føroyskum
og størsta felagið í heimsjógvi spyr skiparin, sum
inum. sum arbeiðir við
er amcrikanan. Hann sigscLsmiskum kanningum.
ur, at teir hava drúgvar
Endamálið við vitjanini. royndir við seismikki og
sum felagið sjálvt nndar
hava arbeitt í Namibia, í
og stendur fyri, er at geva
Svartahavinum. Norðsjónføroyingum eina fatan av.
um og nógva aðrastaðni.
hvat eitl seismiskt skip cr
Nú skuiu tcir so gera
fyn nakað, hvussu tað er
kanningar út fyri veslurútgjørt og arbeiðir.
strond Skotlands.
I
gjár var høvi hjá næm- Seinni gongur lciðin so
ingum við flein skúlar í til oynna Man í írska havHavn at vitja umborð og
inum. Har hava teir gjørt
síggja skipið.
seismiskar kanningar fyri
tveimum árum siðani men
Sktparin á Patrick Hagnú oyggin hevur fingið 12
gerty Michacl Evans sigur
fjórðmga mark og harvið
við Sosialin, at teir eru
rættin ul undirgrundina
tilreiðar al arbeiða fyri
krmg oynna verður av
føroyingar og fara undir
álvara farið undir at gera
seismiskar kanningar yið
seismiskar kanningar við
Føroyar.
tí fyri eygað at vita um
Hann vísir á. al júst nú
olja fínst har.
cr líúð at gera í hesi
vinnu. og tí cru prisimir

Luftkanonir
Tað cru 27 mans við Patrick Haggerty. Nakrir amerikanarar men teir flestu
bretar. Skipið er væl
úlgjørt við scismiskum
luftkánonum og so flciri
kilometrum av scismiskum kaðali.
Tað er nógv ár siðani, at
dynam itt varð hrúkt í
arheiðinum umborð á seismiskum skioum. Tann

tíðin er u' farin, tá nógvur
fiskur doyði í sambandi
við seismiska skjóting. í
dag verður luft hrúkt sum
"spreingievni" og hon
drcpur hvørki fisk clla
annað í sjónum.
-So ut skulu ikki bera
nakrar ótta fyri flskinum
kring Føroyar, tá scismisk
skip arbciða sigur av ein Her undir Sandoyarbanka eru umstøðurnar sera
meinlíkar teimiun í Norðsjónum, har olja er
manningini.
Patrick Haggcrty er funnin

/
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Danny Poulsen, oljuráðgevi saman við trimum av manningini umborð á Patnck Haggerty
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Mugu royna alternativar
vinnumøguleikar:

Hugsið um
tey ungu og
komandi
ættarlið
Tá eg var smádrongur i Aberdeen vóru
har meira enn 200 trolarar. I dag er
eingin eftir. Men fólk hevur nokk at
gera. Hví! Jú tí teyfóru at kanna aórar
vinnumøguleikar, og olja var so ein av
teimum sigur Dantiy Poulsen, oljuráðgevi, sum hesi seinastu tvey árini hevur
lagt stóra orku í atfáa føroyingar at
kanna møguleikan fyri eini alternativari
oljuvinnu, nú fiskivinnan ikki klárar at
føóa øll longur
MaAurin, sum cr stigtakari
lil at fáa seismiska skipið
Patrick Haggerty til Føroya, er Danny Poulscn,
oljuráðgevi. Hann cr føckl
ur og uppvaksin í Aber
deen og hevur u sera goll
samband við stórar partar
av oljuvinnuni. í fjør
siupaði hann fyri eini ferð
í
S k o tla n d i
fy ri
føroyingar, sum vóru
áh u g a ð ir
at
síg g ja
oljuvinnuna har.
Danny Poulsen hevur
sítt cgna ráðgcvarafelag,
"Faroe Offshorc" og hevur
hann m.a. arbcitt sum
ráðgcvi hjá landsstýrinum.
Hann hevur annars arbciu
úti í verðini fyn ymisk
feløg í oljuvinnum

Føroyum í nakrar dagar.
Hetta kann sjálvandi
takast sum citt slag av
marknaðarføring hjá temi
um. og tað haldi eg cr i
fínasta lagi. Vit skulu so
cinki gjalda fyri hesa
vitjan. Tvørturímóti hava
vit møguleika at fáa innln
í scismisku vinnuna og tað
haldi cg cr tað avgerandi
sigur Danny. sum ikki
minst vísir á týdnmgin
heua hcvur fyri okkara
unga fólk, sum nemur sa.*r
útbúgving ella sum einki
arbeiði hcvur.

D anny Poulsen. oljuráSgevt heldur. at la n d s \t\'tfl he\ur u e m øguletkunum i etnt komandt oljuvtnnu 'tor.jn
áhuga og nú vónar hann. at hestn áhugtn ’f ' it gera. at <. m o ia r Uanntngar kunnu Jara t gongd

møguleikar hjá føroyska
samfclagnum at koma fyri
seg aflur.
Danny Poulsen heldur
ikki. at hetta snýr seg um
sín persón, tí tað eru so
mong, sum halda. at vit
ciga at fara í gongd við
etni oljuvinnu
-Eg havi bcrt roynl at
veila mína hjálp frá mínum royndum og kon
laktum. Tað kostar cinki
at síggja hetta skipið. Vit
kunnu øll siga nei, um tað
er tað vit vilja. Læltast er
einki at gera og bara siga
nei til alt. Men hetta eri
ikki cg. Eg haldi vit eiga
at kanna allar møgulcikar
fyri at skaffa føroyingum
arb c ið i og hcr er
oljuvinnan so bcrt cin.

Royndir i Aberdeen
Danny Poulsen sígur víð-

ari. at tá hann var smádrongur og vaks upp i
Aberdeen lógu ikki læm
cnn 200 fiskiskip við
bryggju har og avrciddu
ii'k I dag er einki efur.
I dag siggja vit, at bv
urin og samfelagið er i
besta bloma. og tað cr tí.
at tcy royndu nýggja
vinnumøgulcikar Olja var
ein av tcimum, og hon
eigur lívið í lólkunum har
-Hvar er tað vit vilja i
Føroyuml Er tað rætt at
lata cygum altur fyri
einum møguligum stórum
møguleika al gera tað
liviligt í hesum landi hjá
komandi a*ttarliðum sp>r
Danny Poulsen.
Hann takkar annars
lciðsluni í Halliburton tvri
tann gestus teir hava víst
okkum v ið at senda etU av
teirra skipum ul Føroya.

Eg haldi. at hetta er
flotl gjørt og eiga vit at
vcra teimum takksamir
fyn heva vitjan. ti hon
kovtar ju ikki emki
Dannv Poulsen er ann
ars sera nøgdur við ar
beiðið hjá lanđ'styrinum
hesi tvey árim hvat við
vikur olju'pum ingm um
Hann heldur, at lands
'týrið eigur at seta gongđ
á seismiskar kanningar
longu í ár og vísir ul. at
hesi ráð hava nógvir
scrtrøðingar longu gtvið
landsslýrinum.

Dannv hcldur ikki at
samraðingamar við brciar
um markið oiga at torða
xkkuin
í
at
g crj
setsmiskar
kanrimgai Hann vi'ix a. al
lað eru flciri áhugaverd
øki við Føroyar, sum
kunnu kannasi. øki. 'um
brcur ikki hava vi*tt liam
krøv um
jan

Orfí og myndir: Jan \fuller

Arbeíði til komanúi
ættarlið

-Men Danny - er tú ikkt
bangin fyri, at førounear.
sum tkki ynskja etna oljuMugu troyta nyggjar
vinnu elhi sum haltia hon
kann btSa. fara at leggja
meguleikar
teg undir at skunda óneyfiHann heldur tað vera
ræltiliga avgerandi, um uga nógv undtr etn útvføroyingar ilnna fram til, tkltng og blanda teg uppí
nakaS. sum myndugletkum olja er í unđtrgrundini.
Sum støðan er í Føroyum í arntr etga at laka sær av7
-Eg havi góða samdag er liúð annað at gera
enn at troyta nýggjar al- vitsku og kann bert siga.
ternativar vinnuvegir, og al min áhugi fyn øllum
hesum byggir fyrst og
her er oljan so ein.
frem t á ynski um, at
Danny er millum teirra.
sum haida, at vít ciga at føroyingar kunnu byggja
upp eina altematrva vinnu,
b y rja
s e is m is k a r
nú fiskivinnan ikki er før
kanningar longu í ár.
ÆUanin var tí at skipa so fyri at bera øllum longur.
Eg siggi her møgulcikar
fyri, at føroyingar kundu
fara til Aberdeen herfyri hjá teimum ungu at
útbúgva scg og fáa
at síggja okkurt av
arbeiði, møguleikar hjá
te im u m
s e is m is k u
í
skipunum har. Men hetta sk i pasm ið j un um
Føroyum at koma inn á
var av ongum og ístaðin
hendi so lað. at fyritøkan. ein nýggjan marknað,
m øguleikar hjá øðrum
íð eigur Patrick Haggcrty
helt tað vera eitt gott fyritøkum í Føroyum at
hugskol at lata eitt av skaffa sær sállmálar og
sínum skipum vitja i arbeiði, ja ræ tfo g slæu

Øll. sum komu umhorfl á Pairtck llaggerty ftngu sera gjfilla frágretfltng um slupifl og virksenu tess Her greifía
tveirav manningtm larulsstýrismanmnum frá kanningum. \um eru gjerdar vifí Ferovar
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Tummas Arabu, landsstýrismaður í ídnaðarmálum:

Møguliga kunnu
vit byrja at skjóta
seismikk í ár
-Vitjanin umborð á Patrick Haggerty hevur latið upp fyri
nøkrum nýggjum møguleikum. nevniliga at byrja at gera
seismiskar kanningar í øðrum økjum enn teimum umstríddu
longu í ár sigur Tummas Arabo, landsstýrismaður eftir vitjan
umborð á tí sama seismiska skipinum. sum ífjør gjørdi
seismiskar kanningar á føroyskum øki
-Helia var ein sera áhugaverd vitjan og legði eg
mxr serhga í geyma upply singamar um. at taO ikíu
bert eru øki við bretska
markiO. sum eru áhugaverd men eisini øki viO
Sandoyarbanka og aOrastaOm. Um so er eiga vit
sjálvandi at gera okkum
klárar Ul seismiskar kanningar í teimum økjunum,
u taO eru øki, sum eingtn
ger krav uppá uttan vit
sigur Tummas Arabo,
lanđsstýnsmaOur eftir al
hava vitjaO umborO á
se ism isk a skipinum
Palrick Haggerty, sum
kom á Havnina sunnudagin.

LandsstýrismaOurin
vísir á, at trupulleikin hjá
okkum er, at vit kunnu
ikki loyva scismiskum
kanmngum í økjum, sum
bretar gera krav uppá.

Skjóta longu í ár
-VerOa neyðugu lógimar
klárar til summar, so
kundi ein kanska longu í
ár byrjaO at skotið seis mikk í økjum, sum bara
vit gera krav upp á sigur
Tummas Arabo.
Hann hcldur taO annars
vera f fínasta lagi, at slíkt
skip kemur henda vegin. Vit mugu royna at tosa um
framti'Oar møguieikar, og
her er oljavinnan ein. Teir,

sum arbeiOa á hesum
skipinum vita, at taO bcr
ikki ul at gera seismiskar
kanningar í økjum, sum
brctar gera krav uppá, og
tá teir kortini koma henda
vegin, so má taO vera tí, at
teir halda. at taO er skilagou at gera seismiskar
kannmgar í øOrum økjum.
Vit
sp u rd u
ídnaOarmálaráOharran um
tað cr ræll at fara undir
eina oljuvinnu hcr og nú?
-Sjálvandi skulu vit
fynreika hetta væl og
viróiliga og skulu vit hava
lógargrundarlagið, áðrenn
vil fara í gongd. Kunnu vit
fáa arbeiOi í gongd í
samband við oljuvinnuna.
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iummus Arabo, landsstýrismaður \itjar umborfl á Palrick Haggerty

so eiga vit at royna tað
Sjáivur kundi eg hugsað
mær. al vit fingu gongd á
fyritøkur í Føroyum, sum
kundu havt tilknýti til
oljuvinnuni vestan fyri
Hctland. tvs. á bretska
økinum. Hvat skuldi venO
til hindurs fyri, at okkara
skipasmiðjur og okkara
sera dugnaligu handvcrkarar fingu arbeiði í hesi
v in n u
sp y r
landsstýrism aðurin í
tdnaO arm álum ,
sum
heldur. at vit eru noydd at

taka um hvørt hólmstrá,
sum kann úlvega okkum
arbciði.

Vit síggja hvussu eitt
seismiskt skip arbeiflir
við at skjóta Ijóflbylgjur
mflur gjegnum løgim.
Hetta kortifl visir leg.
har olja finst í Jurasicla g n u m
o fta n i
í
sambandi vifl ryggin. ifl
skjýtur seg upp úr
lagnum
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