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Bretska PGS-oljufyritøkan framvegis stóran áhuga í Føroyum:

Útbjóðing í tøkum tíma
-Eg haldi tad var gott, at tit fingu markið uppá pláss mi, tí kom 1. úthjóðing
ikki nú, so beri eg ótta fyri, at fleiri oljufeløg høvdu tikið seg aftur av Føroyaøkinum sigur varaforsetin f PGS, Diz Mackewn. PGS hevur gjørt nógvar
seism iskar kanningar við Føroyar og eigur í dag stóra oljuframleiðsluskipið
á Foinaven feltinum skam tfrá markinum
J an M i

ller

Tat' eru seismikkfeløgini.
sum sera forarbeidid til eina
mogutiga føroyska oljuvmnu. Eftirat undirgrundin
kom á føroyskar hendur
hava tlein sltk feløg verið
virkin á landgrunmnum.
Eitt av teimum er PGS. Tað
byrjadi sum eitt seismikktelag burturav. 1 dag t'evnir
tað um nógv meira og er at
meta meira sum eitt breitt
veitingarfelag til oljuvinnuna. Ein stórur partur av
tnntokunum kemur tí í dag
trá teimum nyggju FPSOoljuframleiðsluskipunum.
sum eismi eni um okkara
leiðir. Hetta eru skip. sum
avloysa oljupallamar og
sum taka ímóti, vidgera.
goyma og flyta vtðan oljuna
fra oljukeldunum. í dag
etgur felagið fyra flótandi
framleiðsluskip. sum virka
í norska og bretska partinum av Norðsjónum. PGS
keypti herfyri óolanor fyritokuna, sum átti Petrojarl
Foinaven, ið er tað framleiðsluskipið. ið arbeiðir
næst føroyska markinum.

Nick Bright f r á Veritas D G C:

fer at verða í økjum. har teir
hava skøtið seismikk. men
víst verður eisini á, at felagið hevur eisini gjørt væl
av arbeiði inni á landgmnninum. har basaltið er
tjúkt. Teir vona við nutim-

hesum økinum. sum avgjørt
em áhugaverdar.
PGS hevur viðgjørt tilfarið so mikið nógv, at teir í
dag liggja inni við rættiliga
tydningarmiklum upplysingum. sum oljufeløgini

V itja ð i fø ro y s k a b á sin

Sosialunn hitti varaforsetan
fyn kanningamar hja PGS
t Norðureuropa, Di/ Makkewn. Hann var millum teir
mongu gestimar. sum
vitjaðu á føroyska básinum
á oljumessuni í Aberdeen í
fama manað. Di/ Mackewn
\ áttar, at PGS hevur stóran
áhuga fyri føroyska økinum. Teir hava skotið væl
av seismikki her heilt frá
I9Ó4 Frá 1996 til ídaghevur feiagiðeismi skotið nógv
av ti framkomna 3D seismikkinum. serstakliga í
Hvíta økinum. Og nú markið er komið upp á pláss er
ein stórur partur av hesum
seismikkinum frá føroyska
pamnum av Hvíta økinum.
PGS hevur nylíga skotið
seismikk í føroyskum oki
og fer at halda t'ram við tí
undan I útbjóðing sigur
Diz Maekewn. I ppa fyrispuming hvussu hann metir
møguleikar at ftruia olju her.
sigur hann. at teir hovdu
neyvan skotið seismikk í
føroyska okinum. um teir
ikki mettu. at her vóm
møguleikar at finna olju ella
gas.
Hann vísir á. at teir em
serstakliga áhugaðir í tí
fyrsta teirsóuátilfarinum.
-Vit síggja fram til 1. útbjóðing og vóna og trúgva.
at hon fer at verða væleydnað fyri tey oljufeløg. sum
em við og eisini fyri okkum
sjálvar
Hjá PGS vóna teir sjálvandi. at komandi útbjóðing

Frií at vera eitt
seismikkfelag burturav, er
PGS nú eisini vanligur
veitari til oljufeløgini við
eitt nú FPSO-oljuskipum.
PGS eigur m.a. Petrojarl
Foinaven. sum liggur
skamt frá føroyska
markinum.
keldur kunnu liggjar tvortur
um markið. -Hetta er ein
møguleiki, men eg kann
einki siga við vissu um
hetta. tí tær kanningamar vit
hava gjørt. em gjørdar
áðrenn markið varð ásett,
og vit hava ikki hugt eftir
kanningunum aftur fyri at
vita. hvat nú er á føroyskum
og hvat er á enskum øki.
PGS hevur bníkt næmm
200 mill. kr. til seimiskar
kanningar í økinum og hava
teir kannað eitt øki uppá
einar 3000 til 4000 ferkilometrar.
í tøku m tím a

ans teknologi og arbeiðsháttum teir hava útviklað at
kunna síggja gjøgnum
basaltið og hanið kanska
loysa gátuna við basaltinum.
Diz Mackewn sigur. at nú
ein so stómr partur av Hvíta
økinum er vorðin føroysk
ogn em Føroyar eisini meira
áhugaverdar sum ein komandi oljutjóð. Tí her er lítið
og einki basalt, og nógvar
kanningar em gjørdar júst í

kunnu fáa nyttu av. tá tey
skulu fara undir at bora.
Hann heldur, at tað er
ringt at siga, hvør partur av
Hvítu sonuni er meira
áhugaverdur. tann føroyski
ella tann bretski. Men hann
vil heldur siga, at alt basengið í hesum økinum er
áhugavert tvs. bæði føroyskt og bretskt øki.
Hann útilokar ikki møguleikanum fyri, at eitt nú elefantar tvs. risastórar olju-

Hjá PGS rokna teir við, at
komandi útbjóðing fer at
vísa. um fleiri feløg fara at
vísa Føroyaøkinum ans. Diz
Mackewan heldur, at tað nú
er í evstu løtu, at útbjóðing
fer fram. tí mong feløg hava
nú bíðað í so mong ár. -Var
útbjóðingin ikki komin nú.
so rokni eg við. at kanska
fleiri feløg høvdu tikið seg
aftur.
Hann sigur. at em føroyingar hugaðir fyri tí, so er
teirra deild, sum umsitur
flótandi framleiðsluskipini
sera áhugað í at taka upp
ein dialog við føroyskar
myndugleikar um, hvat
bíðst í framtíðini.
Hesin oddamaðurin í
PGS helđur, at nettupp slík
skip sum Petrojarl Foinaven
kunnu vera ein loysn fyri
framtíðar oljufelt á føroyskum øki og er tað eingin
loyna, at PGS er hugað fyri
at lata slíkar loysnir til teir,
ið arbeiða í føroyskum øki
eisini.

Marknaavtalan
góð fyri Føroyar
J an M uller

Eitt av teimum fyrstu seismikkfeløgunum, sum vísti
føroyska økinum ans. tá
undirgmndaravtalan varð
gjørd millum Føroyar og
Danmark. var Digicon, í
đag Veritas DGS. Nick
Bright vitjaði í Føroyum
longu í 1993 fyri at kunna
seg við viðurskittini her og
fyri at gera vart við fyritøku
hansara.
Sosialurin hitti sama Nick
Bright á oljumessuni í Aberdeen herfyri. Hann minnist
fyrst og fremst aftur á tekningamar hjá Ola Petersen um tað mundið eitt av skipunum hjá Digicon, Arcadian Searcher, av eini ella
aðrari orsøk varð komið inn
um mark á føroyskt øki.
Hetta málið varð avgreitt á
diplomatiskan hátt millum
londini.
Hóast tað em næmm sjey
ár síðani, at Nick Bright fyri
fyrstu ferð setti fótin á føroyska jørð, so heldur hann
ikki, at hetta hevur verið
nokur burturspilt tíð - at
bíða eftir 1. útbjóðing. Bæði vit og oljuídnaðurin
annars bíða við spenningi
eftir at kunnu lata upp tað
sera áhugaverdu erskjuna.
sum tann føroyski landgmnnurin er. So eg haldi
ikki, at henda bíðitíðin hevur verið til fátnýtis. Nú er
tíðin kom til at lata upp fyri
hesi spennandi „erskju“,
sum hann málber seg.
Hjá Veritas, sum hevur
gjørt rættiliga nógvar kanningar á Atlantsmótinum,
meta tey, at føroyska økið.
í hvussu er Hvíti parturin,
er eins áhugaverdur og tann
parturin av økinum vestan
fyri Hetland, har BP hevur
borað og funnið olju.

-Egeri ikki jarðfrøðingur,
men tað allir vóna er. at
finna Foinaven og Schiehallion-lík felt á føroyskum
øki. Somu stmkturar, sum
eru at finna á bretsku
feltunum, ganga eisini inn
á føroyskt øki, tí haldi eg tit
eiga at vera sera fegnir um
ta loysn, sum er fingin í
marknasemjuni.
Nick Bright sigur. at hetta
er ein avtala. sum heilt vist
er sera góð fyri føroyingar
og vónar hann, at hon eisini
er góð fyri bretar. -Eg havi
skilt, at onkrir føroyingar
vóm ikki so fegnir um
avtaluna, tí teir mettu, at
bretar fingu ov nógv, men
við tí kunnleika eg havi um
møguleikamar at finna olju.
so haldi eg tit hava fingið
eina góða avtalu.
Tað er einki minni enn
„tremendous“, frálíkt, sigur
Veritasmaðurin víðari. at
føroyingar hava fingið nærum helvtina av tí Hvita økinum. Eg haldi ikki tit føroyingar hava nakað at klaga
um, tí tit hava fingið øki.
sum liggja tætt upp at verandi keldum bretsku megin
markið.
Nick Brigth sigur, at
Veritas arbeiðir í løtuni við
at kanna ymsar møguleikar
fyri onkmrn smærri verkætlanum á føroyska økinum. Hann vil ikki siga
meira, tí kappingin millum
seismikkfeløg er so stór.
Hann vónar annars, at seismiska virksemið fer at økjast nógv við Føroyar, tá I .
útbjóðing verður boðin út
og ikki minst tá størri partur
av basaitknútinum verður
loystur.

