10

tiO in d a b lo O ið

Nr. 200 - 17. OKTOBER 1996

l 't

S jó n a r m iO

Eingin kemur sovandi til olju
Herrned en lille hilsen fra den lille oliestat Bahrain. Ja, nu er det 2 1/2 ár siden jeg var inviteret til oliekonferencen pá Færøerne-ja, tiden gár hurtigt. Jeg háber at en del a f den iver og optimisme, som kom til udtryk i
forbindelse med »Fceroernes overtagelse a f retten til udnyttelse a f under-grunden« i mellemtiden er blevet
kanaliseret pá en sádan máde, at detfcerøske samfund og mange enkeltpersoner er velforberedt, hvis »forhábningerne om olie i Fceroernes undergrund bliver til »realiteter«
má bakkø op

v x rc dcn hcdste i Ixngdcn for Fxrøcrnc

S Iktn /oensen

Vlen tngen kommer
•sovendc ttl ulie* og
uanset pá hvilkct tids
punkt et cvcntuclt olie
tuml hlívcr gjon i den
fxrøskc undergrund. sú
vil F xrøem c aiiid oliem xssigt vxrc en
•grxnse-provm s*. d.v.s.
at en udnytteise icknisk
og økonomisk liggcr pá
•grxnsen til ik t
mulige*

lkk« for b«gynd«re
Derfor vil det krxve stor
lcknisk snildc og meget
omhyggelige økonomiske ovcrvejelser for at
udv inde olicn pá cn
økonoinisk akseptahcl
mádc
Dct vil dcrfor ikkc
vxre et jo b for -begy ndcre- uđvindingcn vil
krxvc sjin jrh cjd c mcd
nogle af de skrappcstc
tofhandlcrc og mest
jvenecrede teknikere i
venfen
O iieselskjbcr cr lil for
jt skjhc -udhytte til
dcrcs aktionxrcr* og
•skahe vxrdier fnr firm
aei- B rjnscn cr -knaldh jrd -. og den »klogc
snyder den mindrc
klogeDettc cr isx r tilfxldct.
hvis modpartcn cr cn
•nyhcgynder* udcn
crfaring og »hvis tnodparten ikke selv har
gjort sig den ulejlighed
al sx tle sig ind i »oltcprohlcm atikken-- Man
kan sclvfølgelig jltid
•ovcriadc alt til en
tnclltfm m jnd-. dcr sá
selv tagcr sin del af
-profitten*. ellcr vxlgcr
den løsning. dcr passer
ham hcdst mcn der er
ingcn garanti for, at cn
sádnn v.ifpt ♦ ø sn m rv ø --*

M arsk o g D o n g '
Olie-udvinding og olicpolitik cr et >hø)t spccialiseret felt«. der krxver
mangc árs .m dlcvclse i
olic scktorcn- og kun
mcget f i - og megct
dyrc pcrsoncr - har
I i m s kcndskah inden
fur hclc detttf vidtspxndendc fclt og tilmcd et
ftflt. dcr hlivcr mcrc og
mcre spccialiserct ár for
ár.
Dct er hcllcr ikke nødvendigt fi*r F x w r n c at
have sádan »in-houscolic-supcr-specialist.
mcn dct cr nødvcndigt.
at dcn fxrøskc olic administration har *in
housc kapasiet- til faglit
og sagligt at kunne vurdcre -sandsy nlighedcni dc mange lorslag og
mulighcdcr. srnti dc
forskclligc parter i
•olie-jagtcn- vil fremkomme med
Dct cr vigtigt. at
dcnnc »m house- ellcr
• dirckttf tilknyttcde
konsulcnt-tjenesttf- ikkc
cr forhánds intaget over
f»v speeitfllc samarhc|dspartncre vom
í.cks -M x rsk O lic-.
dcr i løhet af (á ár vil
miste dercs monopol pá
oltcudvinding i dcn
danskc Nordsø sektor og
dcrfor vil vxrc en po
ticntcl mcdspiller i dct
fxrøskc oliccvcntyr
I pnneippct vilfe dct
vxre muligt. at ladc
•M x rsk Olie & Gascllcr Dong kunne forcstá
•dcn cvt. olicudvinding
fra dcn lxrøske undcr
grund-. hvis dc var dc
teknisk hedste. og de
kunnc gørc det mest
økononusk mcd det
højestc -provcnu- til dct
txrøskc landsstyre
Men dct er mcgct
vigtigt al man har
øjnene áhnc til allc
sider. Og dcr má man
rcalistisk sc i øjncnc. at
•off-shorc- olic udvindmg ved Fxrøerne mcre
hgncr -olie-udv inding
e n - -vcst for Shetlandog i de norskc farvandc.
end olieudvindtngen i
den danske dcl af Nordsøen«. dcr er mcgct
lavvandet og udcn nordatlantiske stormc og
voldsommc hølger
Fxrøernes sam
arbejdspartncr eller
-p.ifSoeve hør v»ønp
* *

lirmaer mcd »stor cr
taring i dyhhavs olicudvindmg- Dettc ahsolul minimumskrjv ude
lukker enhver -dansk
medvirken i den dircktc
fysiskc olicudv indmg- men ikke mden for den
legale sidc af sagen

Lopra bormgen
v iC t't
I Kt cr med gxlde. jeg
har konstatcrct. at »fet er
hlcvct vcdtagct. at olic
hormgen vcd Lopra skal
-genoptagtfs- Det var
nctop ct j f de fá punkt
cr. hvor jcg var ucnig
mcd den •-offiticlle olierapport- Idet jcg l ( m
gik ind for sá hurtigt
som mulig jt fá undcrsøgt mufighcdcrne for
oiieudvinding i larvd
(~on s h o rc -ie v t ud
hygget mcd »horisontal
Jn llin g - En forholdsvis
• ny teknologi-. der gør
det ntuligt fra land at
mdvinde ohe. dcr liggcr
mcrc cnd 10 km udc i
havet. og adskilhgtf km
undcr havhundcn F.n
rckord som ife »For
cnedc olic-horings firmaer- kontinucrligt - og
međ sBc íTs fhrsøger af

forhcdre
Jcg háhcr hlot at
dcnnc áhning for oliccltcrforskning pá F xr
øcmc ogsá givcr mulig
hcd for cn nmclig fxr
øsk dcltagclsc - pá
trxningshasis- - isclv
om dcnrvc fxrøskc mcd
virkcn máske ikke hlivcr
hctalt HMKl a f horc
firmact), sálcdcs, at
Ixnngcr. dcr har intcrcs
sc f«*r at arhcjdtf i «>licudvmdmgs industncn
kan fá cn førslchánds
introduktion til tfen

F a rln g w m«d
F«»r at fá gtfnncmlørt en
sádan »lilstc«fevxrclse
af mtcrcsscredc. vidchcgxrligc fxringer-. dcr
kjn se cn trcmtid i -olitf
udvindings scktorcnIngen lilladclsc i for
hindclsc mcd «*Ik‘
udtorskningcn skullc
gives udcn al «fet págxldcndc lirmc for
pligter sig lil at ansxttc
ct vist antal af »txrøskc
tram cc-. ifer skullc ifel
tjgc i arhe )Jct F.n sádan
praktisk indtørclsc i
olieindustricn kunnc for
eksempc! vxrc en del af
pratikffk tkfen pá tckm

kum cllcr maskimst
skolcn cller for -dc
d a tj siudcrcndtf- da
scismik og akustiskc
málingcr krxvcr hchandlmg af cnorme
datam xngdcr og anvcndclsc af mdvikledc
matcmatiske hcrcgn
ings-s«»ftwarc Kltcr
sádan ct »intrnduktions
j«*h- villc der vxrc skaht
kontakt mcd »olic indu
stncn- og dcn págxklcndt -p rjk tik an t- vil
mcget lcttcrc kunnc fá ct
pcniiuncnt joh inden for
otitfscktorcn mcd ud
viklings m ulighcder-.
hvis «fen págxideiKfe cr
-lavct af det rigtigc
stofVdcrhgcrc kunne
vcluddanncde arhcjdsløse maskinarhcjdere.
teknikcrc og dala f«>lk
m I dcltage t »sá
dannc omskolingsmulighc«Jcr- samtidig
med. at dc fár udhctali
-undcrstøtlclsc- i en
sádan omskolmgsiid
Da mgcn olicfirmaer vfh »
hctalc fuld løn tor cn
sádan trainee i oplxringstiden

-O lie-oncntercdc kurser- kunnc ogsá hlivc
afholdl pá Fxrøem e i
torhmdtflsc mcd «fe
højcre Ixrcansulter.
mcd »profcssionclle
instruktørcr fra «»licindustricn- M cn det
skal vxre -underv isning
ifer d rc k te heskxftiger
sig med dc ting. som
I krxvcs af olie-folk - et
sádan kursus skulle helsl
| afsluttcs med »cn
pcriode med praklisk
anvcmfelsc af ifen
gcnncmgácdc tcori pá
en olie installationellcr • simulcrct «>licinstallalionJcg irr sikktT pá. at ct
sádant gensidigt »udvckslings arrjngem cntkan hlivtf etahlcret mcd
et cllcr flere al dc sttcc
norskc. danskc cllcr
cngclskc olic selskaher
hvis dc pohtisk og økonomisk hakkes op af
I landsstyrct
Vigtighedcn af et
sádanl -trxm ngsprogram - f«w cn del af «fen
(xrøskc arhejdsdueligtf
hcfolkning kan ikkc
ovcrvurdcrcs Skulle
,*lic udvmdingcn pá
Fxrøcrnc ikkc hlivc «fcn
storc -bo«>m-, har olicindust'icn altid hrug for
■dygtigc. stahile f«*lk«.
dcr har -supplercth
dcrcs hasisuddannelstf
Mcn arbtfjdsmarkedet cr
hárdt mcre mcrc cnd
10 millioncr arhcjdsløse
i EU - sá kan kun «fe
hedsttf og detn der til
stadighcd har fulgt dcres
-ctlcruddannclsc opforvcnle. al fá chanccn
lor godt arhcjdc indcn
lor «>licsekti>ren

Føringør godt
om døm m ø
I «*r Ixringcrnc har «fct
altidt - som tof ailc
andre øhocrc - vxrct cn
sclvfølgc (mvdvcndig
tx d ) at arhcjdc i ud
landct hl a i divsc
landcs fláder. og fxringernc har altid h.ilt ct
virkclig godl omdømme
i lorhindclstf mcd ifcrcs
aktivitetcr pá søcn Dc
ffestc -olitf udvindings
aktivøcter- f«>rcgár neto p p á s ø c n Bl»t pá cn
lidl mcrc -sofistitatcdmádc. men kampcn mod
naturkrxftcm e er stadig
dcn samme.
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