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Tað gonsur væl hiá Western:

Seismiskt tilfar 
klárt í november

Tíðindini í gjár um, at uý 
stór oljufeløg eru farin 
saman í citt samarbciði 
um at kanna føroysku 
undirgrundina, koma væl 
við, ikki minst hjá teim- 
um, sum í løtuni eru í ferð 
við at gera scismiskar 
kanningar. Felagið West- 
em, sum hevur fingið 
cinkarrætt til at gera seis- 
miskar kanningar á før- 
oyskum øki, bjóðaði her- 
fyrí út fyrstu kanningar- 
úrslitini til sølu.

Nú frætla vit, at fyrsta 
tiifarið, sum í løtuni verð- 
ur viðgjørt á høvuðs 
teldusløðini hjá Westem í 
London, verður klárt at

lata kundunum tvs. olju- 
fcløguin síðst í november. 
Hctta cr nakað fyrr cnn 
roknað við.

Stevc Butler, sum hcv- 
ur kanningamar hjá Wes- 
tcm í Føroyum um hendi 
sigur við Sosialin, at tað 
sjálvandi gleðir teir at 
frælta, at oljufeløg cru 
hugað fyri scismiska til- 
farinum.

Hann sigur, at tað cr 
stórur áhugi millum olju- 
fcløg fyri føroyska øki- 
num, mcn hann kann ikki 
siga nakað um, hvørji fel- 
øg em hugað fyrí at keypa 
tilfarið frá Westem.

Steve Butlcr sigur, at

teirgera alt tcir kunnu fyri 
at vckja áhugan hjá olju- 
fcløgunum fyri lí tilfari, 
sum teir í løluni fáa til 
vcga fyri føroyskar mynd- 
uglcikar.

Gingið væl
Hann sigur, at tað hcvur 
gingið væl við kanning- 
unum undir Føroyum, 
hóast tcir hesa scinastu 
líðina hava vcrið nakað 
darvaðir av ringum vcðri. 
-Men annars kann cg 
siga, at vit eru sera væl 
nøgdir við ulfarið vit hava 
fingið og sum nú verður 
viðgjørd í London.
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Western hevur havt stórar lýsingar í aljtóða oljutíðarritum. henda er úr Euroil í  
august. Her lýsir Western til sølu gamalt seismiskt tilfar, sum er viðgjøn av nýggjum 
við tí nýggjastu tøkrttfrøðini umframt komandi tilfar, sum í løtuni verður ráviðgjørt í  
London.

Polar Princess, sum hevur loyst Sea Star av og nú ger kanningar undir Føroyum. 
Mynd kalmar

siga nakað um møgulcikar 
al Finna olju og gass. Fyrst 
skulu seismisku upplýs- 
ingamir viðgerast í Lond- 
on. Tað næsta verður so 
hjá teimum, sum vilja 
keypa hesa rávøruna at 
góðska hana víðarí tvs. at 
brúka ta nýggjastu tøkni- 
frøðina til at kanna lilfaríð 
frá Westem.

Vidar Larsen, gransk- 
ingarstjóri hjá Statoil í 
Danmark, sigur við Sos- 
ialin, at teir eru sera 
spentir at síggja fyrsta 
tilfarið frá Westem. Teir 
hava sjálvandi “gamall” 
tilfar frá føroyaøkinum, 
men tað mesta av hesum 
tilfarínum stavar frá tíðini.

Hóast vit hoyra mest 
um BP, tá tosað verð- 
ur um økið vestan fyri 
Hetland, so er Statoil 
við í fle iri verkeet- 
lanum  í  hesum  
økinum, betri kent sum 
Tranche 8, sum er 
tann parturin  av 
bretsku blokkunum, ið 
liggur har norðuri út 
móti føroyska mark- 
inum. Her arbeiðir 
Statoil saman við bceði 
M obil, E nterprice, 
Total og øðrum  
oljufeløgnum

tá seismikkskipini ikki 
høvdu eins framkomna 
útgcrð sum í dag.

Vidar Larsen sigur, at 
frá tí al lcir fáa tilfar frá 
Westem til teir kunnu 
gera sær nakrar víðari 
metíngar um íløgur skulu 
gerast f útvcga meira 
nágreiniligt scism iskt 
tilfar so sum 3D scismikk

gongur helst eitt ár. 3D 
scismikkur cr annað stigið 
í seismiskum kanningum 
tvs. tá tú fcr mcira niður í 
smálutir og kannar ciu 
ávíst øki mcira ná- 
greiniliga fyrí at viia, hvar 
mcst sannlfkt cr at finna 
olju og harvið at skula 
bora.
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Kvinnuhúsið
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