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Sverre Dan Joensen:

Ongar seism iskar
kanningar fyrr enn
markið er greitt!
-Loyvið eigur ikki at verða givið til seismiskar kanningar íføroyska partinum av Hetlandsrennuni, áðrenn greiða er fingin á
spurninginum um markið sigur Sverre Dan Joensen, sum arbeiðir í oljuvinnuni í Bahrain í seinasta partinum av grein síni
um eina framtíðar oljuvinnu í Føroyum.
Loyva vit slíkum kanningum nú kann eitt positivt kanningarúrslit koma at geva bretum fyrimun í eini møguligari rættarsak. Sverre Dan Joensen heldur tó, at kanningar kiinnu gerast á landgrunninum.
Langtids-planiægning linie for undergrunden

af Færnernts udnyttelse af undergrunden

For al der er fulđ klarhed
ovcr, hvad diskussionen
drejcr sig om, vedlxgger jeg
som bilag III en meget grov
XXXIII. Principielle
skitsc. der viser den engelske opfattelse af den bn
spergsmál
Dei fremgir meget tydel.gt i “ sk fxrøske grxnse stnd
af ovenstlende. at udnyttel
Skl,sen viscr mcd uh^
sen af den fcrøske under- gelig tydehghed. hvorledes
grund ikke kan starte op før englændeme ønsker at refølgende
pnncipielle ducerc den færøske underspørgsm&l er endelig af- grund til et lille bælte langs
de færøske kyster. Englængjort:
A: Den endelige jundiske deme ønsker grænsen skal
fasUaeggelse af grcnsen gá ca. 25-30 kom syd for
mellcm England og Suderø
Dette repræsenterer en
Fxrøemes
undergrænse-flytning pá i gengrundsomráder
B: Lagtingets endelige be- nemsmt 100 km. og
drejcr
slutnmg om Færøemes »mærkværdigvis«
ofTicielle langtids-sua- det sig netop om den zone.
der
løber
parallelt
med
den
tegi for udnyttelsen af
Færøemes undergrund bntiskc zonc, hvor de meget
store otiefund er pávist.
- herunder
Dette medførcr, at der uden
Tidsplan:
1. Hurugst mulig start al tvivl ogsá findes olic i det
omstrídte
omráde.
og implementenng!
Derfor kan de beløb. der
2. Tnn for tnn, med
økonomisk maksi- stár pá spil, let blive i størmenng og maksimal relsesordenen 50-150 milliarder i salgsværdi, eller ca. 6
færøsk involveríng.
til 15 gange Færøemes nuOrgamsation:
I Een hoveđkonces- værende statsgæld. sá det er
sions-indehaver. sva- et enormt beløb, der stár pá
rende til den danske spil.
Dcrfor er spørgsmálet
model.
2. En mere aktiv invol- om fastholdelsc af den nuvenng af landsstvret værende færøske grænseliog eller andre færø- nie det alt afgørende
ske pnvate interes- spørgsmál i fomindelse
med Færøemes underser
grund
Financieríngen:
Samtidig giver kortet forKoncession.
med
overskudsdeling ef- modning om meget langvange
og komplicerede forter i forvejen aftalte
handlinger, hvor ikke alene
procenter.
Delvis prívat financi- Færøeme og England er inenng. vanerende fra volveret, men ogsá de overaktivitet til akimtet. nationale myndigheder. idct
omrádet ogsá omfatter visse »No Man Waters«-omXXXIV. Fastlæggclse ráder.
af den fælles grænseI disse forhandlinger vil

det færøsk danske forhandlingsteam fá brug for al mulig diplomatisk og intema
tional opbakmng, og det vil
sandsynligvis blive nødvendigt. at fá udarbejdet enorme kompendier om emnet
af de højest anerkendte eksperter i intemational undergrunds- og grænserets
praksis.
I forbindelse med selve
forhandhngeme er det et
spørgsmál, om at have den
mest drevne forhandler og
taktiker i jundiske forhandlinger som leder af forhandlings delegationen Personens aktuelle detail kendskab til emnet er ikke sá betydningsfuldt, idet det lovmæssige skulle være let tilgængeligt í de af eksperter
udarbejdede kompendier
Det er helt klart. da der er
tale om intemationale relationer og retsforhold, at den
egentlige forhandlingspartnerer Danmark - med Færøeme som bisidder og akcepterende partner - ídet
Danmark. som selvstændig
medlem at de forskellige intemationale organisationer
er den egenthge mdehaver
af retten til undergrunden

dybder i midten af Nordat- pá at landsstyret i løbet af
lanten ikke kan udvindcs meget kort tid klart besva
rer spørgsmálene:
økonomisk
Yderhgere, der vil gá I Ønsker landsstyret olieudforsknmgen (seismilang ud tør ohepnseme stiske undcrsøgelser i
ger, pá grund af den nuvæShetlandsrenden) startet
rende overproduktion af
nu efler
ohe. og udsigt til endnu
større produktion. nár Irak 2. Ønsker landsstyret en
langsigtet. planlagt, ud
og dc tidhgere sovjetrussiforskmng og udnyttelsc
ske repubhkker kommer op
af undergrunden. der
pá fuld produktion
først iværksættes. nár dc
Til gengæld er BP meget
nationale grænser er enstærkt mteresseret i at uddehgt aftalt og vedtaget
nytte olien fra hele omrádet
sá hurtig som mulig, for at Svaret pá dette spørgsmál er
opná den største rentabihtet utrohg vigtigt. idet dct kan
pávirke hele det færøske
og udnyttelsesgrad
Det koster ikke Færøeme samfund meget krafbgt nu
noget. at lade ohen ligge. og mange gencrationer
tvært imod. Pnsen pá ohe frcm i tiden
Skulle
jeg
besvare
vil sandsynhgvis stige. nár
NORTH
størsteparten af de let til- spørgsmálet, ville det være
-UWjTóíVtUHOU
gængeligc oheforekomster et klart »Nej«
Med referance til afsnit
er opbrugt - eller reduceret
XIX & XXI er mit svar klart
sá meget. at ejerlandet ikke •Nej«
Der bør íkke toreukan eksportere længcre
Hvis man først taber ges nogen form for seismiske undersøgelser í den færIndtil dette spørgsmál cr • forhandlingerae otr. gnra øske del af Shetlandsrenden
endeligt afgjort. hgger de selinien«, er ubet endeligt inden grænsedragmngen er
fleste ting i forbindelse med
'eduget, fordi.
Færøemes undergrund stil- XXXV. lndkdende
1. De er ikke nødvendige
le - hvilket naturligvis er
for. Færøeme, ídet vi
kedeligt - men ikke nogen seismLsske undcnø g d med 99% sikkerbed alser i Shetlandsrendefi
kalastrofe.
lerede ved der er ohe i
Hvis afklaríngen af græn- BP presser volđsomt pá for
denne del.
se-spørgsmálet
forceres at pábegyndc seismiske
Gode seismiske málinfrem, - som jeg har indtryk- máhnger. Men det alt afgøger kunne »skærpe«
ket af, at visse færøske rende spørgsmál er imidierenglændemes interesse
kredse forsøger - índen det tid:
for omrádet.
danske færøske forhandEr det i fænngemes inter
Seismiske undersøgellingsteam har opbygget den esse, at fá fastsláet størrelser kunne lette BP’s udnødvendige ekspertice. og sen og beliggenhcden af evt
nyttclse af oliefeltet.
før de er sikre pá. at kunne færøske oheforekomster før
med deraf reduceret infá ret - vil det kunne resul- grænsen mellem den bntiteresse i at fá løst græntere i, at englændeme vin- ske og den dansk/færøske
sespørgsmálet.
der grænsestríden - med undergrund er intematioTil gengæld ville det deraf lab af mitliarder af nalt fastlagt og anerkendt
hvis den færøske grænse
kroner for fænngeme - et
Dette er et pnncipiclt
blev vedtaget - være en
tab der aldríg kan erstattes. spørgsmál, som landsstyret
logisk og sandsynligvis
Det var nøjagtig det, som má tage stilling til her og nu.
økonomisk god løsning
var tilfældet da nordmæn- da alt vedrørende underfor Færøeme, at benytte
dene vandt den dansk-nor- grunden afhænger af dette
sig af BP’s allerede
ske grænsestrid om Nord- svar.
etablerede faciliteter for
søolien.
Det kan ikke udskydes
de færøske olieforeI grænsespørgsmálet er længere.
komster, beliggende i
det eneste der betyder noget
Alle, der i øjeblikket - pá
Shet’andsrenden (uden
derfor:
den ene eller anden máde
for den færøske landgratis
anvender
ressourcer
sokkel). da indvindings»At t'á medhold. uanset.
pá
at
fremkomme
med
»poforholdene er sá vidt
hvor mange ár. der gár «
forskellige for de to foDenne pástand er ngtig. sitive forstag til udnyttelsen
rekomster
fordi dagspnseme pá ráolie af den færøske undergrund«.
har
et
moralsk
krav
er sá lave, at olie fra store
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Bahrain havdc cn nlsva
rcndc grxnvcstnd mcd
dercs storc og normalt
gavmildc nabo. Saudi
Arabicn Man kunne
imidlcrtid ikke blive
emgc om grxnscdragningcn. sá man enedcs
dcrfor om. al droppe
sporgsmálet og istcdel
dcle udbvitct tra omrádet Saudi Arabtcn skulte toresti undvindingcn
inc sendc ráolicn igcnncm cn 52 tommcr
pumpeledmng til raffinadenct i Bahrain. hvor
det raffincrcs og cksportercs
Saudi Arabicn betales
for produktionen og
pumpmngen. Bahratn
betalcs for raffincnngcn
og udskibmng
alt til
markedspnser Dct restcrcndc salgsproveny
delcs ligcligt mcllcm dc
to parter God løsning
6. Vi har ct tilsvarcnde
problem mcd Qatar det forsøgcs lost ved dcn
intcmationalc domstol i
Haag - mcn i dc 18 ár
jeg har boct pá Bahrain
har đer vxret 5-6 miliurraktxmeT mcd sk"
og arulten udvcksiing.
dadc og dlfangciagnc
1 bcgge uifxidc skvldes
grxnsc stndcn tilstedevxrclsc af olie

Sverre Pan Jornsen hclJur ikki tidin
oHuhortfingar iAílontslwvi

<r umn r a u h l dy rar

Bíðið við OljUkanningum til
prísurin hækkar
Tíðin í dag er sera vánalig ril oljukanningar í
torfønmi økjum. Og hetta ger seg ikki minst
galdatidi fyri horingar í Atlantshavinurn. Tí
eiga boringar eitt nú við Føroyar at híða til
prísurin á ráolju hækkar sigur Sverre Dan
Joensen ífrágreiðing síni um framtíðar
føroyska oljuvinnu.

&
stotoil ÆL

OLJEDIREKTORATET

X X X \l. Ijuigtids-

p4anlægning imin. 5
a r)

Mcd hcnsyn ul dcn txroskc
Shetlandsrcnde. bor der íkkc i h til ovcnstáendc pkt
XXXV
foretages nogct
som hclst, fer grxnsedrag
ningcn cr intcmationalt ancrkendl.
Da en sádan afgerclsc
kan tage lang tid. og da afgørelscn ikke ber forceres.
kan dct vxrc praktisk at ud
fere olic-eftcrforsknmgcn
for okontinentalsokkel-dclen* hurtigerc end. og hclt
uafhxngigt af •Shetlanđsrenden*
Dcttc lader sig ncmt gerc.
da Shetlandsrenden geografisk og geologtsk
er
meget forskcllig fra den evnge del af den fxreske undergrund, der er beliggende
pá kontincntal soklen
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mendc for den umiddelbarr
De seisnuskc urxkrssí
succes for dc vcismiskc un- gelser vil miske vtsc. ai Jcr
dcrsegclscr og dcrat felgcn
ci sá mangc muiighcdci. at
dc placcnngcr af prevctvv man kan opstclc hxrøcmc i
nngcr
flcrc konscsstsmcr
1 forbinđelse mcd planIxgningcn af dct seismiskc \ \ \ I V l a u olirsystcm og vurslcnng af đe p ris e r. derfor d a rlig t
setsiiuskc málinger, N»r
man virkclig anvendc dc lidt-r for olit u d v n u iin g
bedvt mulige kapacitrter. - Pá grund at de lavc ráolic
selv om disse skulle vxre pnscr i øjcblikkct. cr stet rc
lidt dyrerc end gennemsnit- alistisk at rcgnc mcd. at dct
let idcten sádan ckstraud- kun ci sskonoriiisk ai udtoic
gift intet er i mođ udgifteme landbascrcdc prs*»cN»nn
ul en provcbonng. der er rt- gcr. cller pri»scbs>ringcr pá
mcgct lavt vand i hvcrt Ui
sultatiøs
Det er meget vigugt. at fl txldc dct tssistc ir Islct bs>
sammensat den ngtige or- nngcr pá dybt vand undcr
gamsation fra stanen Den- dc trcmhcrskcrvdc strønv
nc organivation skal vxrc sá og bolgctorhold vil k.xvc
slagkrattig ss*m mulig. mcd incgct krattigt malcncl
Det cr meget nsivdvcndigt.
cn klar kompctan*.ctordc
at I xrsscrnc vclv frcmmcr
hng
intcrcssen l«*r olieudsinding
l)cn vkal bcsti af cn mc
p i I xrocrnc og t«wsl scrvdcr
gct crtarcn all round pro
icktlcdci. dcr kcndci allc parvcllcmc ud til iKitation.
aspcktcr at ohcudtorsknmg nár man vcd. dcr cr noglc
og olicudv inding hcruivdcr dcr cr intcrcsveret i at bydc
kontrakt tortvandlingcr pá pá dcm
Dct vkullc nndigt gá vsmi
allcrhs'icsic plan Dcsuslcn
pá (írønland. hvor man ud
skal han vxrc god Itl <og vil
h*sd
ohc udtofskrungs par
lig tili at irxnc sin txnaskc
scllcr pá ( irs*nlands «%stkyst.
stab
mcn dcr kom tngcn tilbusl.
L n sádan pcrv»n cr san
sclv om uvan udNv! dcm tsi
skclig at tá vcd dircktc an
gangc
noaceruig men man hcn
Hvortor skullc ítclvrina
vender sig hloi til ct at dc
mangc konsulcnttirmacr. cr mvcslcrc i onirádci hvor
.»licudvindingcn c< usikkrr.
dcr tindcs indcn tor otic
branshcn isxt i Houvt«*n vjnskclig og dyr. nir sícr er
I cvas tirmact vil sá tinslc m aucr at ohcngc omráđci.
dcr blot vcntcr pá at ct ka
slcn rettc mand til js*bbct cr
tcn ved -hcad hunting* cl pitalstxrkt tirma kommcr
og hcntci slcrcs lct tilgam
lci ved -sckunslcnnggcligc ohc op. sá dcn kan
Hctalmg tor dennc scrvi
ce warer nornvalt til cn má blivc ss»lgl
Tulcrnc cr megct dárligc
ncdsløn tor dcn nv.snsattc
tor ohcudtorsknmg at dc
Valgct af dennc projcki
■mrldcr dcr cr hdt »anskr
lcdcr cr mcgct bctydnings
tuld for hclc unslergrunds lige Og det cr ultxldei nted
dc Ixroskc bsmngcr uslc i
udforsknuigen
Dcnnc organisatu»n skal Atlanterhavet
Dcrtor Nv disse vcnte til
ogsá tagc sig at dcn unđct
pkt XXVII umtaltc onisko- ráohc priscrne bliver hoicre
ling og cttcruddannelsc itl Ixvntsvr pkt XXV
job indcn tor olsc industri

um ® n
XXXVII. Tidsrammen
for kontinentaisokkel
delen
Det er nedvendigi. at lands
styret nu tager stilling úl.
om
I Kontinenuisokkel-de
len skal udforskes sá
hurtig som muhg, med
en koncessionshaver hvis nogen melder sig der har det fulde ansvar
for udforskmng udvtnding i hele konunentalsokkel delen
2. Eller skal udvtkltngen
ske mere trinvis, hvor
den af landsstyret nedsattc organisation. er tnvolveret i dc forskellige
beslutmngsprocesser
fra planlxgmng af de
scismiske undersagelser
til raffinenngen af ráoli-
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Valget af den ene eller an- miske lest-resultater, boreden form, afhxnger meget prever og borelocks fra Loaf hvilkc ulbud pá udforel- pra. da disse oplysmnger
sen af de forskeUoge rtnd- ber índgá i det fremudige
vendige operauoner t for- bcslutmngsgmndlag i forbindelse med udnyttelsen af bindelse med planlxgnmundergrunden. der frem- gen af fremtidige seismiske
undersegclser og nye prekommer
vebonnger. jxvnfer pkt 31
(Loprai
XXXVIII. Systematisk
Enhver plan for setsmisk
og professionel
udforskning. skal inden den
effektueres. godkendes af
udforskning
Hovedideen má ímidlerud •oheorganisationen*. der
vxre, at det fxreske omráde skal checke. at planen tager
er sá Itlle, at »udøveme« má tilstrxkkelig hcnsyn ul alle
forpligtige stg tU at udfor- muligheder for olieforeske udnytte alle multghe- komster
Denne vurdenng má foder og tkke kun de mest
retages af hejt kvaltficerede
lukrative.
•seismiske specialister* Udforskmngen skal fore- enten
som
»in-house«
tages i logtsk og konsekvent know-how eller gennem en
omhyggehg videnskabelig ekstem konsulent-service.
undersegelse og vurdenng Dctte check cr noget af det
af allerede indsamlede seis- vigttgste. idet det er bestem-

Gode seisnnske undcrs«*
gelser vil krxvc rimchg g>>
dc topografiskc kon H vis
dc ikkc lt*retindcs tor đe pá
gxldcndc omridcr har jcg
forstáet. at man har t«ilk pá
Fxr«*cme dcr kan frcmstille
dem Ellers vil đct vxre en
fordel. at mdkobc disse in
strumenter mcd tilsvarende
computcre og landmáler
softvare. sáledes at disse
kort automatisk kan frem
stilles pá en almindelig cad
plotter

XXXX. Vfslutninc
Jeg háher mcd ovcnstáende
rapport. «>ser mmc críann
gcr pá godt og ondt at
have bidraget til at undgá
nogle aí «k mest clemcntx
re fejl
Hvis nogen onskcr yder
ligerc oplysmngcr eller for
klannger. er de altid vcl
kommen ul at fremscnde
íoresporgslcn til mig pá min
ía* <0973)262323. *»g jeg
vil svare pr ía*

Bahrain.
Manama.
Nár
-organisationen- 23 3 199)
har fáet indsamlet tilstrxkS v tr rt Iáan Jurnscn.
keligt positivt matenalc til
at størrc ohefirmaer er vilh
ge ul at ovenage olieud
forskmngen i koncession pá
50-50 basis. bør udlerclscn
og ansvaret ovcrlades til
dem 1 sádan et nltxlde er
det vigtigt. at kontrakten in
dcholder en bestcmmclse
om ct vist mimmum prove
bonnger. der skal udføres,
samt at kontraktcn ophørcr.
hvis firmaet indcn for et vist
tidsrum ikke har fundet ohe.
f eks 2 ár. sálcdes at et en
kelt uheldigt firma ikke blokerer hele oheudforsknin
gen pá Fxroemc

