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Markið er ógvuliga 
avgerandi fyri eina 
føroyska oljuvinnu
-Samráðingarnar um markið milluni Føroyar og Bretland 
hava sera stóran týdningfyri eina framtíðar føroyska 
oljuvinnu skrivar Sverre Dan Joensen í greinini. Hann viðger 
eisini nágreiniliga møguleikarnar fyri at fáa gjørdar 
seismiskar kanningar.
•>Hvem kender græ ns- 
erne fo r fæ røske høj- 
hødsret over under 
grunden«
I et mtervu-w i -Sosialur- 
in« iørdax den 8. maj 1993 
«iver geolojj Stefan Hult 
Iterg udtryk for. at min op- 
fnrdhng til de færøske 
mvndiKheder «»g fartøjer 
til at holde øje med. at de 
tre udenlandske seismiske 
skibe, der for ttden befind- 
er sig umiddelbart uden 
for den »færøske fiskeri- 
grænse« ikke udfører 
••uautonserede m&linger- 
pá færøsk omráde. er total 
-spild a f tid«.

Baggrunden for denne 
forskel i opfattelser er. at 
et langt Uvs intem ationalt 
arbejde. har lært mig. at 
»blind tiUid«. er ikke en 
god »management-stile«. 
og at »sund skepsis« i al- 
rrúndelighed. er nødvend- 
ig for at forebygge »ube- 
hageligheder»

For mig er muligheden 
for udstedelsen af »en ex- 
klusiv-aftale om seismiske 
málinger-. som det vil

fremgá af denne artikel. 
side 6 nederst. og af min 
»olie-rapport«: afsnit IX & 
XXVIII  en 3d b ttydelig  
mulighed for en hurtig. 
sikker og okonomisk start 
pd udnyttelsen a f den 
færoshe underffrund. at 
jeg ikke mener man kan 
tillade sig den luksus. at 
tage nogen form for chan- 
cer.

Stefan Hultberg siger 
— I modsætning til mig — 
at han kender aller firma- 
eme, og derfor er han 100 
% sikker pá. at ingen af 
den vil foretage »uautori- 
serede- seismiske máling- 
er »indenfor den færøske 
grænse«.

M en  »hvilken  
græ nseu er de t, de 
ikke  vil overskride
Ved skibene. »hvilken 
grænser« der gælder?? 
Jeg  ved det ikke: Men jeg 
er selv meget stcerkt i 
tvivL

Kort, der viser de  
fo rske llig e  »paklag  
ede græ nseru
Sá vidt jeg ved. findes der 
ikke et officielt kort. de i 
forbindelse med udnyllel- 
sen af undergrunden viser 
limeme for henholdsvis:
1. De danskfæ røske 

grænsekrav.
2. De bhtiske grænse- 

krav.
Derfor har jeg prøvet. at 

fremstille et kort. (Bilag 
V|. der viser báde de brit- 
iske og de dansk  færøske 
paklagede grænselinier. 
er tegnet ved hjælp af 
»CAD-plotter«, og det er 
optegnet som et numerisk 
plan-kort. uden hensyn- 
tagen til den geografiske 
krumning (d.v.s. længden 
af en længde-gradl (ca. 111 
km.l — (uden anvendelse 
af scalafactor —I.

Konturerne af landom- 
rádem e er kun angivet 
skematisk og meget groft.

Jeg  har ikke haft lejlig- 
hed til at se koordinater 
for den engelske grænse-

linie mod nord og øst, der- 
for er grænselinieme i dis- 
se omráder kun angivet 
omtrentlig, selv om den 
nordligste er den aller vig- 
tigste i forbindelse med 
udnvttelsen af den færø- 
ske undergrund.

Isæ r koordinateme 
(grad-angivelsemel for 
den engelske grænse 
langs Shetlandsrenden er 
meget viglig.

Hvis man indtegner de 
grænser, som blev
a. offentliggjort i stats- 

tidende den .'fO. april 
10H6 som  »dansk Inu 
færvsk) hojhedsret 
over kontinentalsokl- 
en« fremkommer der 
de tre omráder. 
(mærket med »A«) 
der er beliggende i 
den øverste venstre 
halvdel.

b. -S tatu to ry  instru- 
ment: 1998 no. 2398«. 
19. desember 1989.

c. óg den del af græns- 
eme, der er angivet 
pá kort, der viser i 
den nord-vestlige del

-Eg eri sera spentur at síggja frágreiDinga hiá ■ iiuráflleggingarnt vndini slcrivar Sverre Dan Joensen. Iler er 
nevndin til arbeiðis í Havn Mynd kalmar

er« (denne del er ikke 
helt korrektl. 

Fremkommer omrádeme 
»B« (se yderlig bilag VI).

Det t a i  tyde lig t, af 
bilag  V, at der er et 
m eg et stort om ráde
1. Vest for Skotland og
2. syd for breddegraden 

»59 grader 40 min. 
nord« og nord for lini- 
en: »57 graders nord- 
lig bredde lca.) l)e r  
pdk lages a f sdvel 
Kngland som  D an- 
m ark Fceroeme (Om- 
rádet er mærket med 
báde »A 2« & »B 2«.

Dette fælles-om- 
ráde« afskærer yder- 
ligere det af Dan- 
m ark Færøerne pá- 
klagede omráde (A 3). 
syd for dette  omráde 

D ette fælles-omráde« af- 
skærer yderligere det af 
Danm ark Færøeme pá- 
klagede omráde (A 3). syd 
for dette  omráde.

Dette vil sandsynligvis 
bevirke, at det sydlige om- 
ráde (A 3). ikke vil kunne 
kræves af Færøerne, hvis 
Hngland fár tilkendt »fæl- 
les-omrádet«. (A 2 & B 2). 
idet det sydlige omráde (A 
3). afskæres fra Færøerne, 
af denne engelske »korri- 
dor«.

Dette omráde tilhører í 
henhold til den engelske 
bekendtgørelse af 1989 Ir- 
land. d.v.s. hvis Færøerne 
kan afvise Knglands krav 
pá omráde »A 2 & B 3« 
skal de nøjagtige grænse- 
linier aftales direkte med 
Irland.

O venstdende officielt 
frem sa tte  britiske kra i• fra 
19H9 v il ca. »halvere det 
fceroske hojhedsom rdde«

England ger yderlig- 
ere krav pá m ere af 
Fæ røernes under- 
grund
I henhold til bilag III i 
min rapport. (der er »lánt« 
fra en artikkel i Dimma- 
lætting«) har Hngland. pá 
et senere tidspunkt — sá 
sent a t det stadig ikke er 
officielt bekendtgjort -  
vderligere k n v r e t grænse- 
linien f ly t te t  fra »no man s 
wat?r* — om rúdet — ca 
100 km.« m od nord-vest — 
til en position ca. 30 km.

mng omhandler nøjagtig 
den del, der bestár af et 
••forhenværenden sedi- 
menUtbassin«. og derfor 
— ifølge erfam e olie-ud 
forskmngs folks udtalel 
ser — er det omráde, hvor 
man har de største  chanc- 
er for at fínde el »olie- re- 
esrvoir.

Hvis de sidste krav bliv- 
er »tvu n g e t igennem* er 
det færøske »højhedsom- 
ráde« blevet yderligere 
indskrænket til næsten 
kun at omhandle »den ba- 
saltiske del«. og i alt væs- 
entligt kun den del, der 
ligger nord-vest for den 
færøske højderyg.

E t omtáde. som man í 
henhold til Stefan Hult- 
berg's udtalelser i ojeblik- 
ke t overh ovede t ikke har 
nogen ken dskab tiL om  
d e t kan indeholde olie og  
eller gas forehomster.

Dette understreges 
igen: Den enorme betyd- 
nm g afgorelsen a f grænse- 
striden m ed E ngland har 
for chancem e for en »olie- 
in du stri pd  Færøerne«.

Hvis den tabes, er der 
næsten kun omrádet pá 
den nord-vestlige side af 
den færøske højderyg til- 
bage, og det má vist nok 
kaldes et »marginai-om- 
rdde». d.v.s. et omráde, 
hvor chancerne for at 
finde olie er s tæ rk t be- 
grænsede. og hvis olien al- 
ligevel findes der. vil den 
sandsvnligvis være meget 
dvr at udvinde. Yderligere 
med den »globale mangel 
pá investerings-kapital« 
vil det blive utrolig van- 
skeligt at fá olie-firmaer 
til at »investere deres re- 
sourser i et »marginal-om- 
ráde« nár der er m asser af 
rnuligheder for a t fá et 
større udbytte ud af deres 
investeringer i de »nemme 
omráder« f eks. oliefelter- 
ne i det Gamle Sovjetuni- 
on«.

Y derligere  op lysn ing- 
er til landsstyret er 
absolu t n edvend ige
Uden at kende den nøjag- 
tige placehng af den af 
England senere frem satte 
»hemmelige grænseflvt-
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rung", vil landsstyret ikke 
have et »realistisk beslut- 
mnffSffrundlan-, til at af- 
gore Færoemes »lang- 
tindspolitik for udnyttel- 
sen a f undergrund-

Den -optimale udnyttel- 
sesmetode<< kan meget let 
blive en anden. hvis de ca. 
100 km. brede bælte. 
hvor sandsynUgheden for 
at finde oUe er 90-99‘" oUe

ikke er inkluderet.

Hvad kostar det at 
udføre da F n re s k e  
seism iska undersøg- 
elser?
Havomrádet. der Ugger 
índen for den Fsrøske 200 
sømile graense er (i.h.t. 
lagmandens Ireretning 
19921 ca. 80.000 kvadrat 
sømil eller mere end 
200.000 kvadrat kilomet- 
er.

Hvis eksperter inden for 
»seismisk planlægning« 
fandt det nødvendigt. at 
lægge de seismiske mále- 
linier med een kilometers 
mellemrum (grid-afstand). 
ville det derfor kræve 
skydning af ca. 400.000 
km. seismiske mále-Unier

De seismisk? máUnger 
normalt betales med en 
enhedspris pr km.. er det 
af overordentlig økonom- 
isk betydning. at udføre 
de seismiske undersøgel- 
ser ved hjælp af et »mini- 
mum a f seismishe mdling- 
er* uden at forringe kvali- 
teten af de indhentede op- 
lysninger.

Dette kan best opnds 
ved en omhyggelig profes- 
sionel plankegning a f 
mønsteret og linie-af- 
standen for de seismishe 
mdlinger, »irden• de seis- 
miske undersøgelser pdbe- 
gyndes, sdledes. at man 
opndr den »optimale infor- 
mationsmængde* om und- 
ergrunden og samtidig 
minimere antallet a f

»skudte seism iske km.
I visse omráder er en af 

stand pá fá hundrede mel 
er nødvendig. i andre om 
ráder kan en grid afstand 
pá en km. være »alt for 
iæt«. idet interference 
(støj) kan odelægge de 
seismisek mAle-resultaU-r 

Den tekmsk optimale 
afstand mellem de seis- 
miske Unier varierer 
stærkt. Afhængig af de lo- 
kale forhold. derfor er den 
optimale seismiske plan- 
Upgning. sá utrolig betvd- 
nmgsfulđ báde teknisk og 
økonomisk

»Enhedspriseme for 
seismiske málmger- vari- 
erer utroligt meget. af- 
hængig af:
— Firma: organisation.s- 

størrelse. »overhead>< 
og beskæftigelses- 
grad

— Udstyr: 2-dimensio-
nel eller 3-dimensio- 
nel survey & kvalitet- 
en.
Teknisk opbakning 
og firm æ ts eksper- 
tise.

— Stedet for undersøg- 
elsen:
I et vejrmæssigt ro- 
ligt omráde 
I et omráde .ned 
mange forhindringer 
I et omráde med 
mange geografiske 
og dybde-mæssige 
ændringer

Størst indflydelse pá 
prisen har det naturUgvis 
om firm æt:
— Blot "skyder en seis- 

misk mdlelinie« og af- 
leverer en »kopi<>.

— Eller om firm æ t «ud- 
fører en hel seismisk 
pakke« d.v.s. udfører 
planlægningen. fore- 
tager máUngeme. 
foretager komputer- 
beregnmgeme. op- 
tegner de grafiske
3.d. kort og forelager

en -reærvotr simmu 
U>ring»

Afh.engig af oven 
stáende kun jirisen

i'ar: 1 t  s plor j lipn, Appr.x a  ind l »

v ariere
fra ca. US. dollar 2tM) 
pr linær melers seis- 
misk tnáling 
Til ca. US. dollar 800 
pr Unær meter sets- 
misk máling 

Del er en enorm forskel. 
men del er ogsá vidl for 
skellige »produkter» fir 
m æ m e leverer, og i 
mange tilfælde er »de bil- 
ligste tilbud» ofte de dyr 
este i længden. pá grund 
af den ringere kvalitet. 
den dárligere opbakning. 
og den tidsmæssige for- 
længelse. der skvldes at 
den billigere løsning ikke 
er et slut-produkt. men et 
produkt. der skal -færdig 
gøres af egne eller andre 
specialister

Hillige. ufuldstcendige 
seismiske undersøgelser. 
kan meget nemt resultere 
i »forkerte placennger af 
prøvelioringer-. hvilket 
betyder »masser a f ekstra  
udgifter, og store forstnk 
elser».

Jeg  har netop som und- 
er-entreprenør været in 
volveret i en »forkert pla- 
ceret prøvebonng». d»-r 
kostede olie-firmæt mass- 
er af milUoner kroner i 
ekstra udgifter og ca. et 
árs forsinkelse. fordi man 
benyttede sig af et »for 
billigt seismisk-tilbud- 

Omsat til F'ærøerne vil 
•E n  seismisk detail-und- 
ersøgelse« a f  »det totale 
Fcrrøske omrtUle*. med en 
een km. grid-afstand der 
for koste i størrelsesord 
enen:

80 milUoner doUars 
(12 milliard kr.) til 
320 millioner doUars 
)2 milliarder kr )

E t enormt beløb. det er 
derfor en -professionet be- 
dømmelse a f m tensiteten  
af de seismiske mdhnger 
er sd enormt betydnings- 
fuld« Jeg  gør ogs' op- 
mærksom pá. at tallene er 
prisen for »en detail und- 
ersøgelse for hele omrúd- 
et*

Undersøgelserne behøv 
er naturUgvis ikke at bUve

.« i t . i

udført pá en gang for hele 
omrádet og mdledmngs 
vis kan »gridafstanden 
gøres noget større- Men 
stadig ville en sádan ud 
gift virke »v oldsom pá det 
Færøske national bud- 
get« D*-rfor er det »store 
spørgsniáJ«

Kan m an fá  nogle  
andre in terresseret i 
at beta le  fo r da seis 
m iake undersøgelser i 
det »ubestrid te  
Dansk Fæ røske om - 
ráde
a. Intet oliefirmu vil be- 

tale penge til et seis- 
misk firma for seis 
miske málinger. hvis 
del ikkeer i forbindel- 
se med muligheden 
for at kunne opná en 
»konsessions-afta le  
for en udforsknings 
udnyttelses kon 
trakt«

En sádan mulighed

*

kan naturligvis tkke 
opnás i et omráde. 
hvis tilhørsforhold er 
“Uafgjort«. idel obe 
firm æ t ikke ved. 
hvilket firma de skai 
torhandle hetingel- 
seme med

b Inlet seismtsk firma 
vil udføre seismiske 
málinger i større 
omfang hvis der 
ikke er obefirm ær (d 
ler indehaveren af 
-retten  til under 
grunden«i der er in 
terresseret i al líetale 
for dem

Seismiske firmaer 
»arbejder ikke gra- 
tis«, de fár blot andre 
end »undergrunds-ej 
eren« til at Itelale

C. Intet land og Jeg 
tror selv ikke den 
mest utálmodige 
færøske »her og nu« 
olie- udvindings til 
hænger vil være
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vdlig lil at t»-tale 
-store inilhon t»-løb« 
for udførelse af seis- 
misk<- undersøgelser i 
et omráde. som man 
in á s k e  senere skal aí 
stá  tll Kngland 

d Hvis F.ngUtnd gár 
med td  a t betale for 
de seismiske under 
søgelser i de om stnd 
le omráder. er det for 
di England har sá 
gode kort pá hánden. 
at de med stor s ikker  
hed - t  ed». at de vil 
i in d e  - g r t r n s e  v fnd- 
en»

I đette  tilfælde 
ønsker Kngland kun 
-form elt-. at fá den 
-nødvendige færøske 
tilladelse- til at 
starte  de -seismiske 
aktiviteter i de om- 
s ln d te  omráder-. sá 
ledes at Kngland »al 
lerede nu«. kan -pian 
lægge omrádemes 
endelige udnyttelse-. 
sá de heit naturbgt 
kan indgá i «det eng 
elske produktions 
net» NAr Færøeme 
P* et sener«- t»ds- 
punkt ailjgevel má af 
s tá  de om stnd te  ora 
ráder l ’á denne rnáde 
vil stnden med Fæ rø 
eme ikke sinke ud 
viklingen. eller for- 
dyre den -Engelske 
udnyttelse af felter- 
ne«. man kan blot ar- 
bejde videre indtil 
-Færøem e má erken 
de .lederlaget ••

England gør intet 
af -laknem lighed- el- 
ler -medUdenhed for 
Færøem e- kun at

t  r a m h a ld  á  \iHu 22
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Bókabilurin 
in memoriam

1 2 .  mars 1985 - 1 4 .  mai 1993
Nú parkera vit Bókabilin, taka utanina frú fólkinum, og seta okkum 
upp afturá at hyggja at teimum glatafíu sptelimonnunum

Summi fólk skriva lesarabrøv, tú ið tex viljafáa luft. onnur ringja 
til Fimmaran

í  Bókabilinum henda morgunin stóð ein tigandi. men sigandi 
blómuheilsan frú lánara x536, -  einum av teimum. sumfter luft, tú ið 
tum ella hann lesur bøkur.

Heruia seinasta blómuheilsanin til tín var bara ein undirstrikan 
av, at mentan kann ikki sparast burtur -  heldur ikki í trongum tíðum, 
skrivar Martin Nars, landsbókavørður í »Sjónarmið« i liag

Sum almennur starvs- 
maður kennir tú teg 
mangan sum eina plágu 
fyri samfelagið. V iðhvert 
hevur tú varhugan av, at 
tað hevði verið núgv 
betri. um tú bara doyði. 
so gekst tú ikki her og 
var øðrum til ónáðir. So 
fekk arbeiðsgevarin frið 
fyri tær. So slapp hann 
frft at taka steðu til ell 
Hni ómeguligu ynski 
Hevði tú ikki verið her. 
hevði einki strið verið av 
tær. og so høvdu heldur 
eingir trupulleikar verið 
at drigist við!

Men hvat hevði hent. 
um næstan ell doyði?

1 senn.
Eisini arbeiðsgevarur- 

nir?
Hvør skuldi so stýrt í 

hesum landinum?
Ella arvað tað’’
Eg hugsi. at tað hevði 

verið lætt at funnið onkr- 
an. sum vildi átikið sær 
at stýrt, men ivist i. um 
nakar. soleiðis sum frá- 
liðir. vil arvar hetta 
tragikomiska trotabugv- 
ið

Hvat hava vit gjørt? 
Hava vit tiggjað okk- 

um sum analfabetar? hó-
ast vit tey seinastu 20-30 
árini, snegt sagt, ikki 
hava gjert annað enn 
lagt doyin á at útbúgva 
okkara fólk.

1 álitum. i lógum. i 
kunngerðum, i rund- 
skrivum. i umsitingum 
og i fyrisitingum hava 
vit ferð eftir ferð skorið 
út í papp týdningin av at 
eiga eitt vælmentað fólk. 
sum er ført fyri at taka 
tær rettu avgerðirnar 
tær rettu leturnar. Og 
vit hava iklti verið smæð- 
in at breggja okkum av 
ti. Men hvar hava vit 
fyrisitið? og hvussu hava 
vit umsitið? og hvat 
gjerdu vit so við øll hesi 
fólkini. sum vit segdu

okkum hava mentað? Vit 
gjørdu tað versta vit 
kundu. Vit valdu at lata 
vera at lurta eftir teim- 
um. Og nú vit hava 
spekulerað tað heila til 
botns, og alt fleiri. i 
meira lagi. spæla. at tey 
eru farin á heysin — nú 
kann tað gera tað sama.

Tíbetur dugdu hesi 
fólkini, sum vit hildu 
okkum hava lært so 
nógv. tibetur dugdu tey 
eisini sjálv at hugsa. Tey 
vilja ikki arva hetta 
runudikið. Tey stinga i 
posarnar. Og so er spurn- 
ingurin: hvørji verða eft- 
ir?

1 átta ár hevur Bóka- 
bilurin raggað sær aftur 
og fram eftir Oyggjar- 
vegnum. 1 hesum tiðar- 
skeiði hevur hann lænt 
út eina kvart millión av 
bókum til bem og vaksin 
úr Tjørnuvik til Gjáar. úr 
Norðragøtu og út á 
Skála.

Eg haldi. at yvirhøvur 
vóru fólk glað. tá ið tey 
sóu teg koma. við tinum 
sorgbUða smili. hóast tú 
viðhvørt sá út. sum hevði 
tú mjadnabrek. Onkun- 
tið vart tú kanska eitt 
sindur troyttur. ogtá ið 
tú ikki fekst avstað aft- 
ur. vóru fólk altíð til 
dystin fús at hjálpa at 
koyra undir teg. Og vart 
tú tystur. vóru tey altíð 
til reiðar við einum 
dropa.

Ongantíð havi eg hoyrt 
nakrað tosað ilt um teg. 
Eg rokni við, at tey eru 
nógv. ið sakna teg í dag, 
nógv fleiri enn ølltey 
óskrivaðu lesarabrøvini

Og hvi skulu bemini í 
Funningsfirði ikki eisini 
kunna lesa judo-bøkur. 
hestabekur. edv-bekur 
eUa bøkur um gand og 
patrugv og halgisøgur'.’ 
og hvi kunnu tey ikki 
eisini hava hampuliga

stuttan veg eftir bókun- 
um? eins og tey í Suður- 
streymoy. har tað eru 
tvey bókasøvn og seks 
skúlabókasøvn.

Og hvat hava bømini á 
Langasandi gjert? eUa 
tey á HeUunum? hvi 
skulu tey ikki kunna fáa 
vitjan av Bókabilinum 
15 minuttir um vikuna? 
eUa tey i Tjømuvik? Er 
tað ti, at har hendir so 
nógv? EUa tí at tey hava 
so góð bókasøvn har? 
EUa bara ti at teimum 
nýtist tað ikki?

Nú ert tú givin at 
koyra. Tey siga, at tú ert 
spardur burtur. Tað er 
ikki heilt rætt.

Tær vantaðu nakrar 
hundraðtúsundkrónur i 
at kunna ana alt árið. 
men tær fekst tú ikki. ti 
tær skulu kanska bruk- 
ast tU onkran, sum varð. 
eUa sum verður. settur 
eUa fluttur i eitt óskipað 
starv?

Men aftur tU útbúgv- 
ingaraar og mentanina. 
Akærumar eru álvars- 
samar:

Nú parkera vit Bóka- 
bilin. taka vitanina frá 
fólkinum, og seta okkum 
upp aftura at hyggja eft- 
ir teimum glataðu spæli- 
monnunum

Summi fólk skriva les- 
arabrøv, tá ið tey vUja 
fáa luft, onnur ringja til 
fimmaran.

t Bókabilinum henda 
morgunin stóð ein tigan- 
di. men sigandi blómu- 
heilsan frá lánara x536. 
— einum av teimum sum 
fær luft. tá ið hon eUa 
hann lesur bøkur.

Henda seinasta blómu- 
heilsanin til tin var bara 
ein undirstrikan av. at 
mentan kann ikki spar- 
ast burtur — heldur ikki t 
trongum tiðum.

M artin N æs

t'ra m h a ld  av slT>u 15
rene og skære »forret- 
ningsmæssige grun 
de«, jævnfør alle de 
rustne og forældede 
trawlere, som Eng- 
land brugte tU at til- 
bagebetale deres 
»krigsgæld til Færø- 
eme«* med.

Derfor afhænger de 
fleste »seismiske 
undersøgelser« af om 
olie-firmaerne er inte- 
resserede i at købe re- 
sultateme

e. Vrisse store »velkvali- 
fiserede seismiske fir- 
maer« kan arrangere 
••seismiske undersøg- 
elser af hele det færø- 
ske omráde« uden at 
Færøeme skal betale 
nogen form for 
»cash« — Færøerne 
vil endda løbende 
modtage et vist pro- 
centvis beløb af 
salgsniveauet, efter- 
hánden som det seis- 
miske ffrma fár solgt 
de indsamlede oplys- 
ninger til de forskel- 
Uge olie- firmaer — 

I>en eneste beting- 
else for en sádan »no 
pay« seismisk aftale. 
er at det págældende 
firma fár »en exklusiv 
aftale om rettighed 
tU indsamling og salg 
af seismiske data for 
hele det færøske om- 
ráde«. Det md kaldes 
»en god helhedslos- 
ning-

Den frygt for »uautori- 
serede** seismiske máling- 
er. som jeg gav udtrvk for 

• i indledningen af denne ar

tikkel skyldes, at muhg- 
hedeme for at opná en 
••eksklusir no-pay seis- 
misk aftale« forringes 
stærkt eUer forhindres. 
hvis andre firmaer allere- 
de har indsamlet seismis- 
ke data. som de kan sælge 
tU de interesserede oliefir- 
mær.

Hermed »trykke prisen** 
og muhgheden for at inde- 
haveren af »eksklusiv-af- 
talen kan sælge sine data. 
tU en pris, der gør det mu- 
ligt at fá firmæts udgifter 
dækket.

Den aUerede udstedte 
»seismiske-salgs-tilladel- 
se« tU det franske oliefir- 
ma »Total«, vil givetvis 
reducere Færøemes posi-

A fslutning
Det bhver interessant, at 
se hvad »kulbrinte kom- 
misionen** om ca. 2 uger 
kommer op med i deres 
rapport.

Bah rain 20.5.1993 
Med venlig hilsen 

Sverre Dan Joensen

tive udbytte af en eventu- 
el »no-pay seismisk kon- 
trakt«. og Færøernes en- 
este udbytte af tiUadelsen 
var en kopi af de foretag- 
ne seismiske beregmnger 

som man alligevei ikke 
kunne udnytte positivt. 
idet man ikke havde til- 
strækkeligt sammenlig- 
nings grundlag.

Der er med andre ord 
store penge involveret i 
kun at udstede -een og 
kun een seismisk tillad- 
else«

Hvam skal udstede tilladelsen i de forskellige typer 
om ráder:
I: »No mans water** er det:

II: Det »fælles« omráde: (A&B|:

III: Syd for »korridoren« »A 3«:

A: Færøeme 
B: England 
C: Begge 
Báde Færøeme 
og England 
B: Har begge 
lande »veto-ret« 
A: Færøeme 
B: Irland


