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Amoco væl áleiðis við kanningunum:

Tað sær
g o tt út
-Føroyingar hava dugað væl at vekja
áhugan hjá oljuídnaðinum fyri føroyska landgrunninum. Tað er helst
eindømi í allari verðini, at so nógvar
seismiskar kanningar eru gjørdar av
einum nýggjum øki, so tíðliga í útviklinginum heldur George Chisholm
J an M

George Chisholm. lumningarstjóri hjá Amoco her sunuin við Rohert Clark, kunningarstjrira umhorri á ferjmnt um
Vestnuinnasund. M ynd Jonhard.

cller

Fleiri av oljufeløgunum.
sum hava gjørt av at hruka
tíð og orku til at vera við í
leitingini eftir olju og gassi
á føroyska landgrunninum
eru komin raettiliga vxl áleiðis i sínum arbeiði. Eitt
av hesum feløgum er tað
stóra amerikanska oljufelagið AMCXTO
Felagið telist millum tey
stóru oljufeløgmi í heiminum og kann samanberast
við feløg sum Mobil og
Texaco, ið eisini eru við á
føroyska økinum
Amoco var við í Lopransboríngini í fjør heyst
men hevur annars hildið
rættiliga lágan profil, ti
talan er um at stíga fram
alment.
George Chisholm er
kanningarstjórí hjá Amoco
og hevur hann júst veríð f
Føroyum saman við tveimum av sinum starvsfeløgum. Robert Clark. sum
hevur ábyrgd mótvegis
fjølmiðlunum og mynduglcikunum og Torunn Bukkholm. sum starvast hjá
Amoco Norway, har hon er
serkøn innan skatta-. fíggjar- og lógarspumingar.
Tey trý hava ikki ynskt at
gera nógv hóvasták burtur
úr vitjanini. sum meira er
at meta sum ein arbeiðsvitjan.
-Hetta verður bert ein
stuttur steðgur. Vit eru komin higar fyrí at læra og
kunna okkum við viðurskiftini og hava í hesum
sambandi tosað við nøkur
fólk frá Oljuráðleggingarnevndini. Føroya Oljuídnað oo sigur George Chisholm. sum vísir á, at tey
hava tosað um lógarmál,
fíggjarspumingar. trygging
og so eisini um støðuna á
føroyska arbeiðsmarknaðinum.
S a m a n við fø ro y in g u m
Hann vísir á, at Amoco
ynskir at brúka føroyska
arbeiðsmegi í eini komandi
oljuvinnu. men at felagið
ynskir at tilrættaleggja
framtíðar gongdina i tøttum
sam slarvi við føroymgar
Av ti at samfelagið er so
litið vil A moco bert taka
stig, sum føroymgar halda
tæ m r sam felagsgongdini
annars. Og fyrí A moco er

talan um langtíðarplanleggtng. Tað er slfkari, sum
henda ferðin er ætlað at
skapa eitt sunt og trygt
grundarlag undir
í hesum sambandi verður
eisini hugt at møguleikanum at lata upp skrívstovu
í Føroyum. Hctta kann
longu koma uppá tal næsta
ár, men tað veldst so sjálvandi um viðgerðina av oljulóggávuni og hvussu áhugaverd undirgrundin er til ta
tíð.
George Chisholm sigur.
at eitt felag sum Amoco
sjálvandi eisini hyggur at
øðrum økjum í verðtm og
metir um. hvar tað er skilabest at gera íløgur. Hjá
Amoco er teir annars sera
erm r av kannmgarúrslitunum seinastu ánni. í fjør var
A m oco tað oljufelagið í
heiminum. sum fekk mest
burtur úr síni leiting, og
fyn-árið lá felagið sum nr
2. Tað er hesa styrki. sum
felagið nú ætlar at brúka í
Fw oyum eisini.
I løtuni standa Føroyar
ræ ttiliga framm aliga á
skránni hjá felagnum Bert
kanningararbeiðið krcvur í
løtuni 30 fólk, og hclst verður neyðugt at víðka hetta tal
sohvørt tað nærkast eini
lísensrundu.
Fø ro yar try g t staó

Hann sigur, at Amoco vigar
fyrím unir og vansar upp
móti hvørjum øðrum. tá
avgerast skal. hvar íløgur i
leiting skulu gerast.
Vit hyggja eftir lógarkarminum. tí tcknisku risikoini og sjálvandi cisini tf
politisku nsikoini. Vit halda
Føroyar vera eilt politiskt
stabilt øki sammett við
nógvum onnur lond.
Hvat viðvíkur teimum
turbulentu viðurskiftunum
millum Danmark og Føroyar. so metir kannmgarstjórin
hjá Amoco hesi ikki so
álvarslig. -Tað er sjálvandi
ein óvissa knýtt at hesum.
men munur er á tí og so
møguleikanum fyri lcrrorismu, tjóðartøku og bráddligum
lógarbroytingum,
sum tú ikki hevði hóming
av framm anundan. Slik
viðurskifti rokna vit ikki við
at møla í Føroyum sigur
hann. Hóast ein hevur

hoyrt lítið til Amoco i
sambandi við føroyaøkið.
so verður tað arheitt sera
miðvist á teimum ymsu
deildunum hjá Amoco í
bæði London. Tulsa og
Houston.
Tcy hava útvegað sær tað
mesta av tøka seismiska
tilfarinum og hava viðgjørt
hetta -Vit eru um at vera
liðug við fyrstu fasu. og cg
má viðganga. at tað sær gott
út. Men nakrar kanningar
her serstakliga serviðgerð
av data eru eftir at gera.
George Chisholm sigur.
at hóast teir eru rættiliga
bjartskygdir. so eru fleiri
ivamál at loysa. -Vit siggja.
at løgini. sum eni á bretskan
síðu halda fram inn á føroyskt øki, men her skapar
tjúkka basaltið trupullleikar.
sum idnaðunn tó arbeiðir
við at loysa.
Uppá fyrispurning um
Amoco er komið so mikíð
langt við kanningunum. at
teir eru nlreiðar at søkja um
lisens í føroyskum øki sigur
George Chisholm. at ein
spumingur, sum er av týðandi at svara, er um tað
verður nóg lønandi al bora
gjøgnum basaltið. Teir fara
at arbeiða meira við hesum,
áðrenn avgerð verður tikin
um at søkja um loy vi at bora
eftir oiju leggur hann aftrat.
Fø ro yingar tø lv a ð v a l

Annars heldur George Chisholm, at føroyingar hava
dugað væl al skapa áhuga
fyrí føroyska landgrunninum. Tað hevur eydnast
føroyskum mynduglcikum
at gera økið tilgongiligt á
ein sera effektivan hátt og
at fáa seismisku feløgini
fyn egna rokning at skjóta
seismikk og her ikki minst
3D, sum cr sera kostnaðarmikið.
-Eg havi veríð við í oljuleiting nógva staðni í heiminum og má siga. at tað.
sum hendir í Føroyum, er
eindømi
Hetta gagnar
sjálvandi oljufeløgunum. tf
tey harvið hava minni útreiðslur í byrjanim og
kunnu tí brúka meira orku
uppá aðrar uppfylgjandi
kanningar. Men føroyingar
hava so sanniliga eisini
gagn av hesum. At feløg

sum PGS og Digicon longu
hava gjørt 3D kannmgar við
Føroyar økir sjálvandi eisint
um áhugan hjá oljufeløgunum. Og tá flcin feløg
vilja keypa data og viðgcra
tað longu fyri harvið al
skilja økið beti og skjótari,
so gagnar hetta føroyingum.
harv ið kenna og skilja sina
undirgrund nógv skjotari og
betn enn onnur lond, har
oljuleiting tekur seg upp
Georg Chisholm vísir á.
at við hcsum útviklingi fáa
føroyingar eisini fleiri
meiningar og metingar um
undirgrundina.
Urslitið
kann verða. at ein fær eina
nógv greiðari og kanska
eisini fjølbroyttari mynd av
undirgrundim. enn um lítið
varð kannað á verandi støði
Hvat viðvíkur tí stóra
áhuganum frá oljufeløgunum fyn økinum so heldur
Gcorge Chisholm. at vit
mugu rokna við. at onkur
feløg taka seg aftur, tá
avgerð skal takast um tær
stóru iløgurnar Her er
djúpt. nógvur streymur og
bonútreiðslumar verða stórar. Tað fer helst at fáa okkurt
felag al umhugsa støðuna
og heldur gcra iløgur aðrastaðni. Kortini fara at verða
so mikið nógv feløg eflir,
at her verður cin kapping men alt helta er tengt at
lógini og teimum treytum.
sum verða setlar í sambandi
við I útbjóðingarumfar
Hclta verður so samanborið
við onnur øki í hciminum
Hvat annars viðvikur boring við Føroyar so hcldur
Amoco-stjórin,
al
tað
neyvan er sannlikt. al tað
verður borað fyrr enn í 99
ella ár 2000. Hann roknar
við, at tað kanska verða
gjørd emi 2-3 góð fund áðrenn ár 2003.
V ilja bý ta
o p ø ra tø rle ik u t

Nií flein av oljufeløgunum
hava skipað seg í oljusamtøk spurdu vit George Chisholm, um ikki Amoco ætlar
sær at arheiða saman við
øtVum feløgum!
-Vit halda okkum hava
tað mcsta av ekspertisuni.
sum brúk cr fyn i løtuni. Vit
vilja tó vera liðiligir og fara
at taka ta tið. sum er ncyðug

fyrí at finna partnarar Vit
ætla at vcra opcralørur. men
tað vcldst sjálvandi cisini
um. hvørjir himr samstarvsfcløgini eru. Vú eru møguliga eisini hugaðir fyrí at
býta leiklulin sum operatørur við onnur stór fcløg.
Tcir cru i løtuni í samráðingum við flcm onnur feløg
um samarbeiði.
Uppá fynspuming um eitt
oljufelag cinamalt kann
mcgna hesa uppgávu sigur
hann. at tað sjálvandi her til
Teir vilja í hvussu er hava
onkran al býta nsikoina við
og tað er eisini gott við flciri
ymiskum feløgum í einum
bólki.
G eorge C hisholm sigur
annars. at teir taka uppgávuna i Føroyum sera álvarsliga. -Vit vilja gera alt
fyri at fáa eitt gott úrslit
sigur hann og vísir á, at tað
er um ráðandi at kunna
brúka bæði royndirnar og
vitanina frá bretskum øki og
Hvíta økinum fyri at skilja
føroyska landgrunnin bctur
Jarðfrøð in ta n n u m a

Kanmngarnar vísa annars.
at løgmi. sum cru bretsku
megin markið. tvs. har
fundini Foinaven og Schichallion eru gjørd. halda
fram vestur efnr inn á Hvíta
økið fyri so at hvørva undir
basaltinum á føroyskum
øki.
Endamálið er at kunna
skilja alt hctta slóra økið og
Jil tcss cr ncyðugt við nógvum kanningararbeiði føroysku mcgin Hvíta økið.
Gcorgc Chisholm vátlar.
at tey økini. sum eru mest
áhugavcrd i løtuni. cru tcy,
>ð liggja sunnan og eystan
fyn Føroyar. nærhendis umstríddu økjunum
Kann ga n g a ba b a r
v ø tfr

Vit spurdu hann. um vónirnar til at gcra flcirí og
størri fund við Føroyar eru
støm enn tey. sum eru gjørd
vcstan fyrí Hctland.
-Tað cr enn so nógv
óvissa knýtt at føroyska økinum. at tað er ringt at svara
tí. Men tað kann vcra Hin
vegin kann tað eisani vera
júsl øvugt, at møguleikin
fyrí olju og gassi tess næ m

tú nærkast Føroyum er
minm
Brúk er fyri góðum rescrvoirum - goymslum - og so
góðum sandstcini. Tann
sandstcinurin. sum finst í
Foinavcn og Schiehallion
fundunum cr genereraður
av eldri sandsteini av Hctlandslciðunum og vcrður
hann hclst tynri sohvørt cin
nærkast Føroyum Møgu
lciki cr fyn. at cingin sandsteinur er sprottin av føroyska økinum. tf har hevur
bara venð hasalt omaná basalt. M en sum sagt er alt
hetta so óvisl
Georgc Chisholm er eins
og øll onnur oljufeløg ikki
scrliga fegin um. at eingin
loysn er funnin á marknatrætuni millum Føroyar og
Brctland Hann heldur. at
Hvfta økið er alt ov áhugavert til al liggja niðurbundiA
At enda spurdu vit hann.
hvussu Amoco fcr at fyríhalda sær fyri Grccnpcace.
sum æ tlar at forða oljufeløgunum at lcitaeftir olju
á Atlantsmótinum!
-Vit halda okkum til tey
krøv, sum brclska stjómin
sctir. og oftani fara vit enn
longur Trupulleikin við
Grcenpeace er lann. at meðan vit royna at brúka upplýsingar og vitan g vfsindaliga, so føli eg tað so. at
Grcenpcacc onkuntíð hert
tekur ávísar upplýsingar
burtur úr eini heild og hrúkar teir út frá egnum áhugamálum
Hann vísir við hcsum
m.a. til tiðindim frá Grccnpcacc herfyri um. at tað
varð gjørt etn scra avdúk
andi uppdagin rmllum Føroyar og Hcltand Eitt korralriv varð funmð. sum
cmgin visti um áður Hctta
sokallaða kom lriv, sum als
ikki er nakað riv men ymisk
øki við korrallum varð
lyrstu ferð uppdagað í 1856
-Tað kann co vøra. al hetta
er nýtt fyri G rcenpeacc.
men tað cr tað ikki fyri okkum sigur Georg Chisbolm.
sum vfsir á, at tað akjótt
kem ur cin grein i New
Scientist, sum v iðgcr júst
henda spurningin

