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Føroyingar og oljufeløgini
saman um risastóra um ■
hvørviskanning við Føroyar
Umleið 30 oljufeløg eru boðin at vera við í eini tí størstu umhvørviskanningini,
sum nakrantíð er gjørd í Norðuratlantshavi - jyri ikki at siga í heila tikið.
Kanningin skal geva nágreiniligar upplxsingar um, hvussu umhvøn ið á botni
og í sjónum kring Føroxar, serstakliga har ætlanin verðurat bora eftirolju, scer
út í dag. Hetta skal verða gjørt, áðrenn farið verður at bora eftir olju og gassi.
Við slíkari kanning hava Føroyar og oljufeløgini eitt týdningarmikið amboð eitt sammetingargrundarlag - undan og eftir eina møguliga oljudálking.
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A M G -bolkurin ru d d a r
slóO

Slíkt cr vanligt at gera mest
vum alla staÓni. har borað
verður eftir olju. men henda
kanningin er so kanska ein
av teimum mest umfevnandi og ambitiosu skilst
Ikki ti - ein líknandi kannmg er og verður cisini gjwd
vestan fyn Hetland. har umleið 15 oljufelog eru saman
um at ftggja og skipa fvri
eini stóran umhvorviskanning. Eitt úrslit av tí kanningini er m a. ein sera neyv
kortlcgging av havhotninurn
Nú tað nærkast tí fyrsta
útbjoðingarumfarinum á
føroyskum oki. er túrurin
komin til okkum at fáa slíka
kannmg gjorda
Tað er greitt. at oljufelogini fegin vilja vera við til
at gera hesa kanning. og
kunnu tey brúka mynstrið
frá økinum vestan fyri Hetland. so kann ein tílik kanning gerast munandi bíligari.
enn um hvørt oljufelag sær
skuldi til al gjort sína egnu
kanning

M annagongdin
nógva
staðni í verðini. har i>ljufeløg byrja at arbciða í
nýggium okjum. er tann. at
tey sela í verk sínar egnu
kannmgar Hetta er so eisini
galdandi fyri okkurt av
oljusamtøkunum. sum hevur stóran áhuga fyri ft*royska økmum - og tað fingu
umb»K> fyri ført>y skar stovnar og mvndugleikar eitt itøkiligt b»K> uppá seinasta
týskvøld. tá AMG-bólkurin
(Atlantic Margin G roupt
>kipaði tvri kunmnL'.irlundi
t Havn og beyð døgurða aftaná.
Tað hevur leingi verið
hildið. at tev trý felogim í
hesum bólkmum, Statoil.
Mobil og Enterprise, eru
komin longst vtð sinum
kanningum av foroyska oki
num Felogim kunngjordu
i Ijor. al tey vóru tilreiðar at
bora á føroy skum oki longu
í 1997. Hetta verður so av
ongum. nú lóggáva oe lisensrunda eru seinkað
Kunnmgarfundurin
i

Havn týskvøldið vísti. at
AM fi-bolkunn er eitt stig
framman fyri onnur felog. i
hvussu cr tá ið talan cr um
at hugsa um umhvørvið
I eina tíð hevur samtakið
havt fakfólk eitt nú úr Orknoyggjunutn til at arbeiða við
eini frágreiðing, sum ger
um hvorvisstoðuna upp á
føroyskum havøki. Ein
drúgv frágreiðing er gjord.
sum er vorðin prentað í sera
snotiligari bok. fyrst áenskum men skjótt eisini á foroyskum. Tað er málstovnurin a Debesartrøð. sum ar
beiðir við umsetingini
John Ingerhaug. projeklleiðan hjá Stalotl. sum er
við í AMG-bólkinum. var
við i Foroyum í vikuni. tá
ið frágreiðingin varð logd
fram tvri føroyskar mynduglcikar og cma nígvu av
innbodnum. sum so ella so
hava okkurt tilknýti til umhvørvisspurningin.
Hann sigur. at teir hava
eisini gjort liknandi kanning
a irskum oki Endamálið er
at tekna eina sokallaða basislinju. sum byggir á upplýsingar. sum eru tokir men
sum so verða savnaðir og
settir saman
Talan er sostatt ikki um
nakra kanmng. men hcldur
um innsavnan av inlormatión.
Fara nú víðari

John Ingerhaug vísir á. at
henda frágreiðingin er hert
fyrsta stigið í eim størri og
sera umfatandi umhvørviskanning av havøkinum
kring Føroyar.
-Tá ið vit høvdu gjørt hesa frágreiðingina fóru vit til
myndugleikarnar og bjóðaðu okkum til at savna øll
oljufeløgini fyri at vita. um
tey høvdu áhuga fyri at ar
beiða víðan í einum ..netvcrki' tvs. eim umfevnandi
kanning av ollum okinum
Harumframt at hava við
teir yinsu stovnamar í Ft»royum. sum sita inni viðcini
rúgvu av upplýsingum.
Siðani hevur lað gingið
skjott 18. februar var fundur hildin í London við umbtóum fyri 10-12 oljufelog. Har varð tosað um.
hvussu kanningin skal
skipast. Alex Buvik umboðaði føroysku myndugleikar-

nar
Fundur var so aftur í
Havn mánadagin við føroyskar myndugleikar og
stovnar A lundinuni voru
umboð fyn AMG. Shell og
BP. Fundurin í London avgjørdi. at hesi felogini
skuldu umboða oll hini
John Ingerhaug roknar
við. at oll feløgmi. sum eru
hugað at arbeiða í føroyskum øki. vera við í kann
ingini Brov eru scnd út til
umleið 30 felog.
Mánadagm verður so
fundur í Keypmannahav n.
har reglur o.a. fyri ..net
vcrkið" verður viðgjørd.
Eisini skal støða takast til.
hvussu teir ymsu stovnamir
og fcløgim í Føroyum skulu
knýtast at nýggja kanningarprojektinum Við orðið
..netverk" skal ein skiljaeitt
sjáIvbiK>ið samarbeiði millum oljufcløgim og relcvant
ar fyritøkur i Føroyum.
E ndam alið at
fy rib y rg ja og m inka
um a vle ið in g a r

John Ingerhaug heldur tað
er umráðandi. at oll telogini
cru saman uin hetta. (i tað
hevur týdning at fáa slika
kanning gjorda, aðrcnn tú
byrjar al hora.
'
Eitt endamáhð við kanningini cr út frá úrslitinum at
lcggja upp fyri. um eilt óhapp hendir Tað mcrkir. at
nógvar uppmátingar skulu
gerast. Talan er um at fáa
sær upplýsingar um veðrið.
um streym, um hita, um
by Igjur osfr
John Ingerhaug sigur. at
tað hevur týdning at savna
upplýsingarnar, sum eru í
Føroy um í dag og skipa teir
soleiðis, at (ú kanst fáa Iram
ta informatión, sum oljuídnaðurin hevur bnik fyri
Talan verður um eitt rxtt
ílíga slórt og spcnnandi
tvorfakligt samarbciði. har
føroyingar í størrí mun enn
nakrantið áður slcppa al
vera við í eini risastórari
kanning av umhvørvinum.
20 m ill. kr e lla m eira

Tað snýr seg eisini um rxtliliga stórar upphxddir. ið
skulu brukast. helst eitl stað
millum 20 og 30 mill. kr.
Kanningin. sum oljufclOgini eru í ferð við at gera

John Inifi rhauif. pnijcktltiflnri hjá AM G-hólkwum fyri
Føroyar
vestan fyri Hctland. hevur
higartil kostaðeinar 20mill.
kr
John Ingerhaug heldur
sjálvur. at tað er gott. at
henda kanningin verður
gjørd í so mikið gik>ari tíð.
áðrenn bonng fer i gongd
Hann hcldur eisini. at frágrciðingin. sum AMG holkurin hevur gjort. kann vcra
gott grundarlag at arbeiða
víðari á
John Ingerhaug heldur
tað hcvur alstoran týdmng
at taka umhvørvið i størsta

álvara Hctta hevur cisim
nakað við álit at gera Hann
vísir á. al oljuidnaðurin
kann spara mígvar pengar
við al lata slika kanning gera longu nú.
Sosialurin skilir. at føroyskir mynduglcikar. stovnar og lyritokur eru scra hugað at fara inn i eitl samstarv
við oljufeløgini um cina
slika kanning Men avgerandi er, at hetta verður gjort
uppá rxtta mátan og sok'iðis. at føroy ingar sjálv ir vcra
við til al gera arbeiðið

Nýggjur skúlastjóri
í Runavík
Landsstýrism aðunn í
u n d irv ís in g a rm á lu m
hev ur sett Ásmund Andreasson I.am hauge í
starvið sum skúlastjora
i Runavikar Kommunuskúla.

Ásmund Andreasson
Lam hauge er 51 ára
gatnal, og hevur virkað
sum varaskúlastjiiri i
Kunavikar skúla frá I
august 1986

Sam a nevnd
Føroya Postfclag hevði
aðalfund 23. februar
Fyri vali suk>u formaðurin Johanncs Ellingsgaard. nxstfonnaðurin Korintha Jarnfoss
og Sunleiv Hojgaard
011 irý vórðu altur
vald. og hevur ncvndin
skipað seg við. Agnari

Bech. sum formanni.
K onntu Jarntoss sum
nxstionnanni og Hendrik Thomsen. suin kassameistara.
Himr báðir nevndarlim irm r eru Johannes
Ellingsgaard og Sunleiv
Højgaard
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