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WesternGeco:

Halda seg framat
at loysa basaltknút

Vilja skerja Oljufyrisiting meira
SKERJINGAR
Jan Müller

Við nýggjastu tøknini
ber betur til at síggja
niður gjøgnum basaltið og bjóðar
WesternGeco, sum
gjørdi fyrstu seismisku kanningarnar
undan 1. útbjóðing,
seg fram til at loysa
basaltknútin. Nú er
so eftir at okkurt
felag setir borin í
basaltið
OLJURÁÐSTEVNA
Jan Müller
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Phil Schearer, marknaðarstjóri hjá seismikkfelagnum WesternGeco : -Okkara royndir við at
brúka lágfrekvens í seismikkinum ger tað møguligt at síggja betri gjøgnum basaltið
Mynd Jan Müller

sum hevði til endamál at
rudda slóð fyri tí fyrstu
útbjóðingini.
Hesaferð hevði eitt av
WesternGeco umboðunum
framløgu á ráðstevnuni og
varð eisini eitt stórt seismiskt kort av føroysku
undirgrundini lagt á gólvið
í Norðurlandahúsinum. Tað

eru nýggjastu tulkingarnar
av einum parti av landgrunninum, har tað m.a.
ber til at síggja botnin á
basaltinum og somuleiðis
strukturar í fláunum undir
basaltinum.
Phil Schearer, sum stendur fyri marknaðarføringini
av seismiskum vørum hjá

WesternGeco legði fram á gólvið í Norðurlandahúsinum sera áhugaverd seismisk kort av
lovandi strukturum í føroysku undirgrundini
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Millum mongu útlendsku
luttakarar á oljuráðstevnuni
í
Norðurlandahúsinum
vóru umboð fyri fleiri altjóðan seismikkfeløg, teirra
millum tveir gamlir kenningar frá føroyska landgrunninum,
nevniliga
Western og Geco Prakla.
Hesi feløgini eru í dag eitt
felag men arbeiddu hvør í
sínum lag, tá farið av álvara
varð undir at skjóta seismikk á landgrunninum
undan 1. útbjóðing. Western stóð fyri tí stóra seismiska kanningarprojektinum miðskeiðis í 90-unum,

Mynd Jan Müller

WesternGeco sigur, at
ráðstevnan vísti, at stórur
áhugi er fyri føroyska landgruninum og er tað eisini í
tráð við metingarnar hjá
WesternGeco.
– Vit hava gjørt nógv
arbeiði fyri oljufeløgini her
og hóast fýra brunnar eru
boraðir, og teir fyri tað
mesta hava verið turrir, so
finst kortini ein framtíð á
landgrunninum. Vit vóna
sjálvandi at fáa nýggjar
uppgávur frá oljufeløgunum, men vit hava so eisini
nakað at bjóða av seismikki
sigur Phil Schearer, sum
leggur dent á, at tað hevur
borið til at síggja betur
gjøgnum basaltið við lágfrekvensum. Felagið hevur
so eisini gjørt uppskot til
serstakar kanningar á
havnbotninum, sum eisini
kunnu vera við til at svara
týðandi spurningum.
Hjá WesternGeco halda
tey, at verður hildið fram
við miðvísum kanningum,
so kann Føroyar sum land
ganga eini spennandi framtíð á møti. – Vit vóna, at
stór oljufund verða gjørd
og vilja so bjóða okkum
fram til at vera partur av
hesi framtíð við okkara
virksemi. Her verður so
sanniliga nógv at gera, um
oljufeløgini ynskja tað.
Phil Schearer heldur fyri,
at nú brunnar bara eru boraðir í einum avmarkaðum
øki við nærum teimum
somu arbeiðsskráunum og
playmodellunum, so fara
oljufeløgini, tá tey seinni
fara at bora gjøgnum basaltið at møta nýggjum og
spennandi avbjóðingum.
Fyrr ella seinni fer onkur at
bora gjøgnum basaltið og
finna fram til, hvat er undir
har.

Fíggjarnevndin ætlar at
skerja játtan til Oljufyrisitingina við eini millión.
Keldur blaðið hevur tosað við halda tað vera sera
løgið, at Fíggjarnevndin
kemur við slíkum uppskoti, stutt eftir at Oljumálaráðið er niðurlagt og
eftir at landsstýrismaðurin í oljumálum staðiliga
hevur víst á, at oljufyrisitingin fer ikki at vera
lægri raðfest, men at man
fer at brúka nógva orku
uppá at fáa altjóða oljufeløg at vísa eini komandi rundu ans. Nú skilst,
at Fíggjarnevndin hevur
tikið avgerð um at skerja
Oljufyrisitingina við eini
risaupphædd, uttan so
mikið sum at tosa við
hvørki landsstýrismann
og stjóra á Oljufyrisiting
um avleiðingarnar av
hesum.
Bjarni
Djurholm,
landsstýrismaður sigur,
at hann sá ikki tølini frá
Fíggjarnevndini, fyrr enn
øll onnur sóu tey. Tvs. at
hann var ikki kunnaður
um, hvat nevndin fekst
við, – Tá eg sá tølini
gjørdi eg viðmerkingar
til tey og gjørdi greitt, at
tað ber ikki til, at Oljufyristingin verður so
nógv skorin.Eg bað tí
sum eitt minimum um at
fáa eina hálva millión
oman á aftur. Sakliga
sæð kann man siga, at tað
eiga tey at klára seg við,
tí tey hava uppgávur, sum
kanska fáa minni raðfesting, nú meðan uppgávur sum hava við 2.
Útbjóðing at gera, hava
somu raðfesting sum
frammanundan.
– Men hvat nú um tað
kortini fer at mangla í?
– Eg havi sagt, at tað er
í bestu sannføring, at
uppskotið fór úr landsstýrinum á sinni. Eg skal
gera, hvat eg kann fyri at

rætta meg eftir løgtingsins vilja, men er tað so,
at tað er ikki nokk, so
tilskili eg mær rætt at
venda mær aftur til
landsstýrismannin
í
fíggjarmálum við tí fyri
eyga at venda sær til
løgtingið.
– Undrar tað teg ikki,
at tín partamaður í
Fíggjarnevndini, sum
sjálvur hevur lagt stóran
dent á oljutilgongdini í
undanfarna landsstýri nú
uttan at tosa við hvørki
teg ella leiðslu á Oljufyrisiting strikar eina
millión av hesum øki við
einum pennastroki?
– Eg haldi ikki, at tað
er serliga umhugsið. Eg
má bara staðfesta, at
Fíggjarnevndin hevur
gjørt nakrar uppprioriteringar á íløguøkinum.
Og fyri at gera tað útreiðsluneutralt, so hevur
man klipt av ymsa staðni.
Men eg hevði hildið tað
verið rætt, at skuldu
sparingar verið framdar,
so átti tað at verið landsstýrismaðurin á økinum,
sum kom við uppskotinum og ikki Fíggjarnevndin. – Hóast alt má
eg halda, at vit í Vinnumálaráðnum eru meira
inni í rakstrarviðurskiftunum hjá hvørjum stovni
sær enn hvat Fíggjarnevndin er.
Raðfestinganar
á
íløgusíðuni eru m.a.
keikantur í Vági, kanning
av tunli í Borðoynni,
vegastubbi til Rituvíkar,
keinkantur í Dímun osfr.

Partamenninir, Bjarni Djurholm og Anfinn Kallsberg, eru
ikki samdur um játtanir til eitt nú Oljufyrisiting

