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Jørgen Nørgaard, sum 
starvast í  danska 
orkitmálaráðnum hevur 
veirð limur í
Oljuráðleggingarnevndini 
øll árini, og nú 
Ráðgevarabólkurin 
avloysir ta nevndina, 
verður Jørgen Nørgaard 
eisini við. Her er hann 
saman við Petur Joensen 
frá  Oljumáladeildini.

Ráðgevarabólkur settur 
at fyrireika 1. útbjóðing
Føroyskir oljumxndugleikar hava mí tikið enn eitt stig víðari á leiðini móti veruligari oljuleiting. 
Exðun Eittør, landssstxrismaður í  oljumáhtm hevur settýimm arbeiðsbólkar at fyrireika 1. útbjóð- 
ingarumfar. Og mánadagin ífam u  viku varfundur í  Havn í  sjálvum Ráðgevarabólkinum, sum skal 
standa Jyri fxrireikingararbeiðinum . Áfundinum var eisini landsstxrismaðurin í  oljumálum

løgtinginum.
Tá tilfarið. sum snýr seg 

um treytir í sambandi við 
teigamar og mangt annað 
liggur klárt fyrst í ár 2000 
ári fara nakrir mánaðir at 
ganga, til oljufeløgini koma 
við sínum boði, og eftir tað 
skal Oljumáladeildin so 
eisini hava tíð til at taka 
støðu til innkomnu tilboð- 
ini. Hetta merkir, at olju- 
feløgini um umleið eitt ár 
vita, hvar tey sleppa at bora 
við Føroyar.

Sosialurin skilur, at fleiri 
av teimum, sum verið hava 
í Oljuráðleggingamevndini 
em eisini í Ráðleggingar- 
bólkinum, teirra millum 
Jørgen Nørgaard frá danska 
orkumálaráðnum og Ami 
Olafsson, ið var formaður í 
Oljuráðleggingarnevndini 
øll árini. til fyrrverandi 
løgmaður koyrdi hann frá, 
tí hann burturav skuldi røkja 
marknamálið. Eisini fólk frá 
danska jarðfrøðiliga stovn- 
inum GEUS em við í Ráð- 
leggingarbólkinum.

Sum tað skilst, so verður 
tað mett at hava stóran 
tydning fyri arbeiðið at hava 
Ama Olafsson við aftur í 
arbeiðinum. Við sínum 
nógvu royndum og sínum 
dugnasemi kann hann 
stuðla umsitingini á ymsan 
hátt. Meðan hann var í 
Oljuráðleggingarnevndini 
arbeiddi hann nógv við tí 
partinum. sum hevði við 
fíggjarligar treytir at gera, 
tvs. bæði skatt oa. Tað 
verður tí serliga hetta hann 
kcmur at arbeiða við.

Sosialurin skilur annars. 
at onnur, sum í fyrsta umfari 
em við í Ráðleggingarbólk- 
inum em m.a. Klaus Ras- 
mussen og Karin Tofte- 
gaard.

J a n  M u l l e r

Settir verða íalt funm bólk- 
ar til at taka sær av fyri- 
reikmgini. Ein bólkur skal 
t'inna út av. hvar borast kann 
eftir olju Tað snýr seg um 
tey økini. ið skulu vera við 
í fyrsta útbjóðingammfar- 
inum. Síðani skal ein bólkur 
taka sær av tí búskaparlíga 
partmum. Ein skal hava á- 
byrgd av trygd og um- 
hvørvi. uppaftur ein skal 
taka sær av tí vinnupolitiska 
partinum. og timti bólkunn 
hevur so ábyrgdina av 
loyvistreytum og lógampp- 
skotum.

Ráðgevarabólkurin av- 
loysir ta gomlu Oljuráð- 
leggingamevndina. sum 
hevur vtrkað síðani fyrst í 
90-unum og hevur verið 
lívæðrin i fyrireikingunum

higartil.
Tað er Eyðun Elttør. 

landsstýrismaður. sum setir 
út i kortið uppgávumar. 
meðan Herólvur Joensen, 
leiðari á Oljumáladeildini er 
leiðari í bólkinum og 
samskipar harvið arbeiðið.

Tilsamans 12 fólk em í 
Ráðgevarabólkinum. sum 
fer at fáa nógv at gera 
komandi tíðina. Sambart 
tíðarætlanini skal tilfariðtil 
fvrstu útbjóðing verða klárt 
til í heyst og innan ta tíð 
skulu aðrir tættir í sam- 
felagnum hoyrast, eitt nú 
skal fiskmnnan koma við 
sínum viðmerkingunum til 
teír teigamar, sum verða 
bodnir út í fyrsta umfari.

Eyðun Elttør. landsstýris- 
maður i oljumálum segði 
við útvarpið hósdagin. at 
Ráðgevarabólkurin skal

gera alt tað grundleggjandi 
arbeiðið. soleiðis at útbjóð- 
ingartilfarið liggur klárt í 
prentaðum lflri fyrst í 
komandi ári.

Uppskot í samband við 
treytir og serskatting skulu 
leggjast fyri løgtmgið fyrst 
í oktober og skulu eisini 
samanhaldast við tær lógir. 
sum longu em samtyktar í

Ami Olafsson. sum hevur 
havt fullar hendur av 

arbeiði, meðan samráðst 
var um markið, skal nú 

aftur arheiða við 
spurningum, sum smígva 

seg um oljugongdina í 
Føroyum. Hann er við i  
Ráðleggingarbólkinum, 
sum landsstýrismaðurin 

hevur sett til at fyrireika I. 
útbjóðing. Mynd jan

Væleydnaðar seismiskar kanningar við Føroyar
J a n  M l l l e r

-Kannmgamar vóm sera 
væleydnaðar og nú leggja 
vit so síðstu hond á at gera 
tilfarið klárt til oijufeløgim. 
Hetta sigur Allan Boulder. 
hjá seismikkfelagnum Geco 
Pracla í Noregi.

Kannmgamar hann sipar 
til vórðu gjørdar á føroyska 
landgrunninum í mai. Talan 
er um ein kanning, sum 
Geco Pracla sjálvt hevur

tikið stig til og fíggjar. men 
eisini oljufeløg hava ynskt 
at fáa tiífarið.

Allan Boulder sigur, at 
teir vóm ómetaiiga hepnir 
við veðrinum og øllum, tá 
teir skutu seismikkin. Teir 
fingu skotið alt tað teir 
høvdu ætlað og sær tilfarið 
eisini sera gott út, tað teir 
hava hugt eftir higartil.

Tað var eitt mssiskt 
seismikkskip. sum gjørdi 
kanningamar. Talan er um

2000 kilometrar av data, 
sum er tikið upp eftir bert 
einum mánaði, og tað er 
sera gott. Brúktur var ein 
sokallaður ,3 inglestreamer“ 
uppá 12 km, sum er gjørdur 
nettup til føroyska land- 
gmnnin við sínum tjúkka 
basalti. Slíkur er ikki brúkt- 
ur við Føroyar áður. Hetta 
er rættiliga framkomin ar- 
beiðsháttur og eitt stig víð- 
ari frá teimum kanningum. 
sum felagið gjørdi við

Føroyar í fjør við tveimum 
skipum. Endamálið við at 
brúka nýggjar arbeiðshættir 
og teknikk er at kunna 
síggja betri gjøgnum ba- 
saltið.

Allan Boulder dugir ikki 
at siga. nær tilfarið er klárt 
til at lata oljufeløgunum, 
men tað er so gjørt við tí 
fyrstu útbjóðingini í hyggju 
og verður tf helst koyrt á 
marknaðin seinni í ár.

Kanningamar em gjørdar

frá nýggja markinum í 
eystan og sunnan fyri og 
síðani inn móti landi.

Geco Prakla hevur loyvi 
at gera seismiskar kann- 
ingar við Føroyar fram til 
24. febmar ár 2000.

Fleiri onnur feløg hava 
eisini forkanningarloyvi. 
Eitt er PGS, hvørs loyvi 
gongur út 10. august í ár, 
og sum eisini snýr seg um 
seismikk. Veritas DGC 
hevur eisini loyvi at skjóta

seismikk til 14. febmar ár 
2000.

Síðani hevur eitt nýtt 
felag júst fingið forkanning- 
arloyvi við Føroyar. Tað er 
Bell Geospace Limited í 
Aberdeen. Loy við er frá 6. 
juni og gongur út 6. juni ár 
2000. Hetta felagið ætlar 
sær at gera eitt øðrvísi slag 
av seismiskum kanningum 
enn tað, sum higartil er 
roynt á føroyska landgmnn- 
inum.


