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Stórur daf’itr í  forovskari “oljusøgu”

Seismisk mátiútgerð er sett upp í Lopra, og 
seismikkskipið Sea Star er komið í føroyskan 
sjógv
Fyrstu kanningarnar í 
sambandi við leiling eflir 
olju og gassi í føroysku 
undirgrundini byrj í dag - 
bæði á Landi og á sjónum. 
Sunnudagin komu fleiri 
tons av hátøkniligari út- 
gerð við Smyrli úr Aber- 
decn. Útgcrðin er sett upp 
í Lopra, og í dag fara tcir 
at skjóta við luftkánonum 
inni við land á Loprans-

fírði. Mánadagin kom 
scismikkskipið Sea Star í 
føroyskan sjógv. Tað skal 
skjóta nakrar scismiskar 
linjur sum eina fyrstu 
roynd, áðrcnn tað leggur 
leiðina inn á Havnina i 
morgin.

Byrjanin til ?
Tað sær ikki mætari úl

enn at hctta er veruliga 
byijanin til cina møguliga 
komandi føroyska olju- 
vinnu. Enn vita vit ikki, 
um olja er í undirgrundini, 
mcn seismisku kanning- 
arnar skulu geva okkum 
ábcndingar antin olja og 
gass kann vera í føroysku 
undirgrundini ella ikkt. 
Ikki fyrr enn veruligar

Nógv útgerð er komin úr Skotlandi og verður nú sett upp í  Lopra. Mynd Rógvi Johansen

Teir eru við at rigga til tcer fyrslu seismisku kanningarnar í Lopra. Mynd Rógvi Johansen

borgingar eru gjørdar fáa 
vit nakað at vita við vissu. 
um olja fínsL

Hóast Jarðfrøðissavnið 
við Jóanncsi Rasmusscn, 
ja rð frøð ing i á odda 
saman við DGU hevur 
gjørt eitt scra stórt arbeiði 
við at kortlcggja og kanna 
undirgrundina, so eru 
higartil ikki gjørdar 
v cru ligar se ism iskar 
kanningar, sum hava 
kunnað víst okkum, hvat 
er undir tjúkku basalt- 
løgunum.

Borað varð f Vcst- 
manna og í Lopra fyri 
nógvum árum síðani. Hes- 
ar boringar góvu okkum 
fleiri áhugaverdar upp- 
lýsingar um jarðfrøðina, 
mcn vóru annars ikki 
gjørdar við oljuleiling fyri 
eygað. í Lopra varð borað 
2178 metrar niður, tá bor- 
urin ikki rakk longur. 
Seinni seismiskar kann- 
ingar í boriholinum hava 
víst, at hcvði verið borað 
nakrar fáar hundrað 
mctrar aflrat, so varð hclst 
k o m ið  g jø g n u m  
basaltlagið Tað. sum 
mcnn vilja vita, er. hvat 
cru undir basallløgunum. 
eiu nú um har cru løg, 
sum kunnu goyma olju og 
gass.

Seismiskar kanningar 
gjørdar lyrr
Umframt hcsar bor-mgar 
eru gjørdar scismiskar 
kanningar nærhcndis Før- 
oyum bæði í 1978 og altur 
fyri fáum árum síðani. 
Hcsar kanmngar hava giv- 
ið okkum ávísar ábcnd- 
ingar um jarðfrøðina í 
undirgrundim mcn hcldur 
ikki meira. Útgerðin, ið 
varð brúkt av Westem í 
1978, varð ikki nóg nógv 
útviklað lil at fáa nóg 
góðar upplýsingar um løg-

ini undir basaltinum . 
K an n in g a rn a r , sum 
gjørdar vórðu av Total 
fyri fáum árum síðani, 
vóru scra avmarkaðar, og 
er annars lítið komið út 
um lær.

Westem skal 
kanna ait ekið
í summar fckk amcri- 
kanska felagið Wcstcrn 
Gcofysical litið upp í 
hcndi til at gcra scisinisk- 
ar kanningar á føroyskum 
øki. Tað eru hesar kann- 
ingar, sum nú eru byrjaðar 
í Lopra og eystan fyri 
Føroyar.

Felagið hevur bundið 
scg til at kanna alt tað før- 
oyska økið og skulu kann- 
ingar gcrast bæði á 
sjónum og á iandi. 
Sunnudagin komu so fýra 
mans frá Wcstcrn við 
Paul Robb, jarðfrøðingi á 
odda til Føroya. Við sær 
høvdu teir hópin av 
tckniskari útgcrð og 
háløknitól, sum øll cru scu 
upp við boriholið í Lopra.

Mánadagin varð farið 
at koyra mátiiól niður í 
holið, og í dag er so æt- 
lamn at skjóta við luft- 
kánónum niðri við sjóv- 
armálan. í hcsum sam- 
bandi hcvur føroyska olju- 
fyrisitingin fingið hjálp frá 
DGU. Tað cr Lisc Lotlc 
Kiørbo, jarðfrøðingur, 
sum skal fylgja við kann- 
mgunum fyri oljuumsit- 
mgina. Hon er scrfrøð- 
ingur í júst seismiskum 
kanningum. Sjálv hcvur 
hon gjørt cina scismiska 
kannmg ncttup í Lopra 
fyri nøkrum árum síðani. 
Tað varð úrslitið av tf 
kanningini, sum vísti okk- 
um, at onkur broyling cr 
bert fáar hundrað mcuar 
undir botninum á bori-

holinum.
Tær kanningamar, sum 

nú vcrða gjørdar í Lopra, 
vcrða ncvndar VSP, sum 
stendur fyrí: vertikali
scismiskt program.

Spennandi dagar
Martin Hcincscn, lciðari á 
oljufyrísilingini, sum hcv- 
ur scra nógv um at vcra i 
hcsum døgum, sigur við 
Sosialin, at higartil cr alt 
gingið sum tað skal og 
vónar hann. at vit fáa ciu 
gott summar, nú farasl 
skal undir miðvísar kann- 
ingar á sjónum.

Hann og mong onnur 
við honum cru sera spcnt 
um úrslitini av teimum 
fyrstua VSP-kanningunum 
í Lopra. Fyrimunurin við 
hcsum kanningunum í 
mun til kanningum á sjón- 
um er tann, at mátiúl- 
gcrðin, sum skal móllaka 
signalini, ið vcrða skotin 
niður gjøgnum basaltið, cr 
mcira cnn tvcir kilomctrar 
mðri ( boriholinum í 
Lopra, tá Ijóðbylgjumar 
koma upp aftur úr und- 
irgrundini. Tað skuldi tí 
borið til at fingið bctri 
upplýsingar á lann háll.

Hóast W cstern skal 
arbciða við seismiskum 
kanningum í tvey ár, so cr 
scra slórur spcnningur um 
júst úrslitið av hcsum 
fyrstu kanningunum í 
Lopra, og tað fcr hclst at 
bcra tíl at hava okkurt 
íløkiligt úrslit um ikki so 
nógvar vikur.

Sea Star komlð
Um somu líð sum tcir cru 
við at fyrireika seg til 
fyrstu kanningarnar í 
Lopra, so er seismiska 
skipið hjá Westem, Sca 
Slar komið í førovskan

Seismisku 
kanningarnar 
byrja í dag
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Amerikanska seismikkskipið "Sea Star" kom í føroyskan sjógv mánadagin ogfer longu í dag at skjótafyrstu 
seismisku linjurnar. Tað kemur á Havnina hóskvøldið og fer á Lopransfjør fríggjakvøldið at gera kanningar har

Lise Lotte Kiørbo. jarðfrøðingur við seismiskki sum 
speciali arbeiuðir á DGU og kemur hon til Lopra í  dag at 
fylgja kanningunum, sum nú byrja har. A myndini er hon 
í ferð við at kanna seismtsk kort frá  kanningum hjá 
Western frá  1978. Hon skrivar í løtuni doktararitgerð um 
tær kanningarnar. ið vórðu gjørdar á markinum millum 
Hetland og Føroyar. Mynd jan

sjógv. Ætlanin var at 
skjúta nakað av scismikki 
longu mánadagin. mcn or- 
sakað av vánaligum vcðri 
hcvur vcrið bíðað lil í dag.

Skipið hevur vcrið í 
Miðalhavinum og hcvur á 
lciðini lil Føroya eisini 
verið í írlandi. Úmborð í 
Cork í írlandi fór Jan 
Christoffcrscn, sum skal 
hava fiskivinnueftirlitið 
umborð. Hann hevur júst 
verið f Norcgi og fingið 
sær ncyðuga kunnleikan 
umborð á norskum scis- 
mikkskipi.

Við skipinum eru um- 
leið 40 mans. Skipið kem-

ur á Havnina hóskvøldið 
og vcrður longu farið lil 
Suðriar fríggjakvøld. Har 
skal skipið longu lcygar- 
dagin byrja seismiskar 
kanningar á Lopransfirði. 
Hcr verða kanningamar á 
landi og á sjónum saman- 
sjóvaðar og er ætlanin, at 
skipið skal gcra kanningar 
har í eina tíð, tvs. bæði á 
Lopransfirði og cisini 
vestan fyrí oynna.

Umborð á Sea Star cr 
eisini Judith Ncish, scr- 
frøðingur í seismiskum 
kanningum og ráðgcvi hjá 
føroysku oljuumsilingini. 
Hennara uppgáva cr at

fylgja við kanningunum 
og vcra millumlið milluin 
amcrikanska felagið og 
føroysku oljufyrísitingina. 
Eygleiðarar meta hana 
vera scra dugnaliga og er 
hon sera hentur ráðgcvi 
hjá føroyingum í hcsum 
stóra máli.

Ætlanin er at tvcir før- 
oyingar skulu umborð á 
skipið í næstum. Her vcrð- 
ur hugsað um at læra før- 
oyingar upp í sambandi 
við scismiskar kanningar. 
Martin Heinesen á olju- 
umsiungini sigur, at teir 
fyrsta dagin fara at lýsa 
efúr tvcimum fólkum til 
hcsa spcnnandi uppgáv- 
una.

Smyril Line 
havnaumboð
Scismiska kanningarvirk- 
semið gcvur eisini arbciði 
Ul føroyingar í landi. Á 
Hotel Bakkanum í Vági 
gista leir fýra scrfrøð- 
ingamir frá Westcrn og 
flciri fara at koma seinni. 
Smyril Line cr havnaum- 
boð fyri stóra amcrikanska 
fclagið og har hava tcir 
eisini úr at gcra við at fáa 
tað ymiska upp á pláss. 
Smyril Linc var umboð 
fyri felaið Halliburton, Lá 
sk ip  te ss  P a tr ic k  
Haggarty kom á Havnina í 
fjør. Síðani hevur Wcstem 
kcypt Halliburton-fyri- 
løkuna og hcldur Smyril 
Line tí fram við at vcra 
umboð hjá fclagnum.

Sosialurin fcr at fylgja 
við, hvat hcndir á økinum 
í komandi tíð.

jan

Judith Neish. ráðgevi hjá føroysku oljuum.atmgini er 
umborð á Sea Star. har hon skal fylgja við kanningunum .

Ein av manningini um- 
borð á Patrick Hag- 
gerty sum var í  Før- 
oyum í fjør, vísir á økið 
eystan fyr i Føroyar, 
har møguleikar kunnu 
vera at finna olju. 
Skipið gjørdi seis- 
miskar kanningar fyri 
Total nøkur ár herfyri. 
Mynd jan
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Snarferð við gisting 
á Hotel Douglas


