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Bjami Djurholm, landsstýrismaður í oljumálum skrivar

Longur inn á basaltið
-Vit vita, at hetta er
eitt tøkniliga avbjóðandi øki at arbeiða á,
har fíggjarligi váðin
er stórur. Hinvegin
kann vinningurin
verða ovurhonds
stórur um kolvetni
verður ftxnnið í bert
einum av teimum
stóru strukturunum,
sum eru kortlagdir
undir basaltinum. Ein
boring á hesum øki
hevði tí givið virðismikla vitan til frama
fyri framtíðar leitiarbeiðið á føroyska
landgrunninum

sóknir ífá 8 oljufeløgum,
sum hava skipað seg í 5
samtøk ella einstøk feløg. í
løtuni verða umsóknimar
viðgjørdar á Jarðíføðisavninum og í Oljufyrisitingini.
O U U F R A M T ÍÐ _______ Síðan verða fundir við
feløgini, fyri at samráðast
Bjarni Djurholm
Oljumálaráðhari
um innihaldið í umsóknini,
har dentur verður lagdur á
Mikudagin í famu viku var jarðfrøðiligu arbeiðsætlanfreistin út hjá oljufeløgum ina, arbeiðið at menna virkat handa umsóknir um leiti- semið á landgrunninum, til
loyvi í øðmm útbjóðingar- tess at búna øki til ffamumfarinum á føroyska tíðar leiting og arbeiðið við
landgrunninum. Oljufyri- at menna føroyskan førsitingin hevur fingið 9 um- leika. I metingini av um-

sóknunum, verður dentur
serliga lagdur á jarðfrøðiligu arbeiðsætlanimar, sum
feløgini bjóða, tí tær áseta,
hvøijar kanningar loyvishavaramir skulu gera fyri at
staðfesta, um kolvetni finnast á loyvisøkunum.

Annað útbjóðingarumfar
Endamálið við at fara undir
annað útbjóðingarumfar er
at skapa grundarlag fyri
ffamhaldandi leitivirksemi
á landgmnninum, soleiðis
at vit kunnu kortleggja kolvetnistilfeingið og lýsa
møguleikarnar fyri vinnuligari kolvetnisframleiðslu í
Føroyum. Tað er partur av
okkara ætlan fyri leitivirksemið, at hetta verður flutt
longur inn á landgrunnin inn á øki, har leitimiðini
eru fjald av basaltfláum, og
at fjøltáttaðir leitimyndlar
verða royndir.
Teir fyra fyrstu brunnarnir, sum eru boraðir, vórðu
grundaðir á leitimyndlar, ið
líkjast Foinhaven og Schiehallion
oljuleiðunum
bretsku megin markið. Tó
hevur verið leitað eftir olju

hinumegin markið síðan
1972, og eru gjørd ein røð
av gass- og oljufundum
víða um, har ymiskir leitimyndlar hava ligið til
gmnd. Vit ynskja, at hesir
somu møguleikar verða
troyttir á føroyskum øki.
Umframt tað leiti- og
kanningararbeiði, sum er
og fer at verða gjørt sum
úrslit av fyrsta og øðrum útbjóðingarumfari, er næsta
avgerandi stig fyri oljuleiting á landgrunninum, at
oljufeløg vilja bora ein
bmnn gjøgnum basaltfláirnar fyri at staðfesta, hvør
jarðfføðin er undir basaltinum og hvøijir møguleikar
em fyri, at kolvetni kann
verða goymt her. Vit vita, at
hetta er eitt tøkniliga avbjóðandi øki at arbeiða á,
har figgjarligi váðin er stórur. Hinvegin kann vinningurin verða ovurhonds stórur
um kolvetni verður funnið í
bert einum av teimum stóru
strukturunum, sum eru
kortlagdir undir basaltinum. Ein boring á hesum øki
hevði tí givið virðismikla
vitan til ffama fyri framtíðar leitiarbeiðið á føroyska landgrunninum.

Fyrsta útbjóðingarumfar
7 leitiloyvi vórðu latin f 2000. Millum arbeiðsskyldurnar vóru
tilsamans 8 brunnar, uml. 40 mió kr til Sindri verkætianina og 86
mió. kr.til føroyska luttøku. Fýra brunnar eru boraðir, og hava teir
staðfest, at undirgrundin goymir eina virkna kolvetnisskipan.
Harumframt innihelt brunnurin hjá Faroes Fartnership við
Amerada Hess sum fyristøðufelag týðandi nøgdir av olju og
gassi. Enn er ikki greitt hvørt hesin fundurin er rakstrarverdur.
Umleið 60 mió.kr.avførleikamenningarpengunum eru brúktar,
m.a.til Ph.D verkætlanir, master útbúgving á Handilsskúlanum,
verkætlanir innan vindorku, aling á streymasjógvi, menning av
útgerð til fiskivinnuna o.a.

Annað útbjóðíngarumfar
Økið, sum varð boðið út, er umleið 19.000 ferkilometrar til
støddar, og er býtt upp í 83 heilar teigar og 39 part teigar. Eitt
samfast øki liggur eystanfýri og í ein landsynning úr Føroyum,
og tvey einstøk smærri øki liggja í ein útsynning sunnan. Inn
komu 9 umsóknir frá tilsamans 8 feløgum.

ChevroriTexaco

People, Partnership and Performance

At ChevronTexaco, our vision is to be the giobal energy company most admired for our people, partnershíps and
performance. That means helping meet Europe's energy needs while striving for the highest standards of
environmental protection and working through partnerships with others who share our values and are also
committed to safeguarding the natural world for future generations.

ChevronTexaco Upstream Europe, Seafield House, Hill of Rubislaw, Aberdeen

Please visit www.chevrontexaco.com

Miðað verður ímóti at veita loyvini í fyrru helvt av januar.
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Skrásetið tykkuni nú til aitjóða
fiskivinnu- og aliframsýningina á
p e tu r & p e tu r • +298 320870

w w w .fair.fo
T H E FAROE
ISLANDS
NORTH ATLANTIC FISH FAIR
IN T E R N A T iO N A L F iS H IN G & A Q U A C U L T U R E E X H IB IT IO N

Fakta um North Atlantic Fish Fair 2003
Fram sýnarar: 307 úr K esu m lO londum :
K anadar Danm ark England, Finnland, Føroyum, Fraklandi, Týsklandi, íslandi,
Korea, Litava, Noreg, Portugal, Skotlandi, Spania, Svøríki o g H etlandi.
Vitjandi: 10.800 úr hesum 22 londum :
Kanada, Danm ark Engiand, Finnland, Føroyum, Fraklandi, Gam bia, Grønlandi,
N iðurlondum , írlandi, lap an , Póliandi, Týsklandi, íslan d i, Korea, Litava,
Noreg, Portugal, Skotlandi, Svøríki, Sp an ia o g Hetlandi.

Sponsored by:

Faroe Ship
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Óttast ruðuleika av ‘fiskapakka’

‘Fiskapakkin’ kann
»oyðileggja alt sum
eitur marknaðarkreftir,« óttast Fiskimannafelagið, samstundis sum umboð
fyri fiskiskip og bátar
tosa um at allur flotin
verður lagdur

hava eina loysn sum er
haldbar, og tá kann tað ikki
vera rætt at við tvingsli
kroysta allan fiskin til
ffamleiðslu í Føroyum.«

‘Politikararnir leggja
flotan’

FiSICAPAKKI
Búi Tyril
tyril@PRnewsMedia. com
Samstundis sum skjølini
herfyri vórðu undirskrivað
til stovningar av Faroe Fish
Market, tí nýggja fiskamarknaðinum hjá Fiskamarknað Føroya og Føroya
Ráfiskaseljarafelag, hóttir
ruðuleiki í vinnuni, nú
innihaldið í tí sokallaða
‘fiskapakkanum’ hjá landsstýrismanninum í fiskivinnumálum hevur verið
úti til ummælis.
Sambært eigararnar av
fiskiførum so væl sum umboð fyri fiskimenn, gongur
‘fiskapakkin’ nevniliga
beint ímóti áhugamálunum
hjá fiskiførunum, við
nýggjum krøvum um skiljing av fiski umborð og enn
meira av illa umtóktum
tvingsli at selja allan fisk
um Fiskamarknaðin uttan
mun til prís.
Sum nakað ið setir merki
við ein nýggjan kapitul í
søguni um tann føroyska
fiskamarknaðin,
kann
stovnsetingin av Faroe Fish

Market fáa ymiskan týdning fyri vinnuna, alt eftir
hvat tær komandi broytingamar í lógini um vinnuligan fiskiskap fara at innibera tá av tomar. Men sama
dag sum tann stovnandi
aðalfundurin varð avgreiddur á Toftum, varð
fundast við yvirhangandi
krepputónum í Havn. Har
sóu leiðslumar í Ráfiskaseljarafelagnum og Reiðarafelagnum svart við beinleiðis høvi av innihaldinum
í tí fyrsta upplegginum til
‘fiskapakkan.’
Sambært formannin í
Ráfiskaseljarafelagnum,
Áma Joensen, merkir uppleggið frá Fiskimálaráðnum, um tað verður til
veruleika, tað sama sum
búskaparlig og fíggjarlig
ruin fyri frammanundan
illa kroyst fiskifør.

Nevndarformaður
ímóti tvingsli
Nevndarformaðurin

í

Fiskamarknað Føroya, formaðurin í Føroya Fiskimannafelag, Óli Jacobsen,
er heldur ikki fegin um
uppleggið til ‘fiskapakkan’
og kallaði
innihaldið
»óbalanserað«. Samstundis
dylir hann ikki fýri at hann
er ímóti at tvinga allan
fiskin gjøgnum føroyska
framleiðslu.
»Ætlanin við Faroe Fish
Market er jú at bøta um
skipanina herundir at
tryggja góðar fiskaprísir,«
segði Óli Jacobsen. »Semja
er til dømis um at útlendingar eisini skulu kunna
keypa fisk her... Men annað og meira má til fyri at
skapa ein fiskamarknað
sum er nøkulunda nøktandi
fyri partamar. Tað er tí av
størsta tý.đningi at vit fáa
rættar lógarligar karmar
sum leggja upp til eina
rímiliga javnvág millum tey
ymisku áhugamálini.«
Tað stendur greitt at reiðarar á fiskiskipum og útróðrarmenn eru misnøgdir

um tað innihald í ‘fiskapakkanum’ sum higartil er
komið út til ummælis;
hvøija hugsan hevur Fiskimannafelagið?
»Tíverri er uppleggið til
‘fiskapakkan’ óbalanserað,
og tann stóri feilurin er at
tað gongur beint ímóti
áhugamálunum hjá tí eina
partinum; tílíkt leggur jú
ikki upp til tað góða samstarvið. Áðrenn eg sigi
meira skulu vit fyrst gera
eina niðurstøðu um uppleggið, og síðani fara vit at
geva landsstýrismanninum
eitt skrivligt svar. Men í
øllum førum, pakkin fer í
verandi líki at oyðileggja
alt sum eitur marknaðarkreftir í okkara skipan, og tí
má henda nógv áðrenn tað
lidna uppskotið verður lagt
fyri Løgtingið.«
»Tað fer uttan iva eisini
at henda nógv áðrenn komið er á mál, og alt hetta
kann vera ein process sum
tekur tíð. Tað sum vit í
Fiskimannafelagnum
í

stuttum meina er at tað má
kunna bera til at koma ffam
til nøkur haldgóð punkt at
byggja á; tað sum manglar
er eitt semings element.
Her má fyrst staðfestast
hvat semja er um, og so má
man byija í tí endanum og
arbeiða seg miðvíst fram.
Útgangnsstøðið má vera at
sameina áhugamálini hjá
teimum sum veiða, keypa
og virka fiskin, og her má
man ganga út frá at allir
partar vilja at tilfeingið og
arbeiðið skal geva sum
mest; tí er tað eingin ivi um
at gott samstarv millum
partarnar er lykilin til
menning. Sum er, í tí uppleggi sum fyriliggur, er tað
lætt hjá veiðiliðinum at
síggja ein svíðandi písk;
men tíverri sæst einki til
nakra lokkandi gularót...
Vilja vit tryggja tilvirking
av fiski her, so má tað
gerast soleiðis at tað eisini
gevur teimum sum veiða og
avreiða fiskin nakað sum
motiverar hetta. Vit mugu

Samstundis tosa reiðarar og
útróðrarmenn, um enn
óbeinleiðis, um at leggja
fiskiflotan, verða ikki
áhugamálini hjá fiskiførunum tilgóðarsæð meira;
sambært upplýsingar rokna
skipini og bátamir við fullari uppbakking ffá Skiparaog Navigatørfelagnum, umframt at Fiskimannafelagið
signalerar solidaritet.
»Eitt skriv vit nýliga
sendu fiskimálaráðharranum og øllum limum í Føroya Løgtingi sigur púra
greitt frá okkara støðu,«
segði Árni Joensen, formaður í Ráfiskaseljarafelagnum.
»Tað kann ikki vera rætt
at veiðiliðið skal bløða út,
bara fyri at føroyskir fiskakeyparar fyri ein og hvønn
prís skulu hava sín fisk bíligari enn keyparar aðrastaðni fáa hann fyri. Um
tann nýggi ‘fiskapakkin’
verður koyrdur ígjøgnum,
so leggja politikararnir harvið allan flotan; tá eru
fyritreytimar fyri at dríva
rentabult fiskarí burtur.«

Alingin av laksi er fallin niður í tíggjund
Tilsamans ein góð
millión smolt av laksi
eru sett ót í ár, sum
kann geva 4-5.000
tons av fiski til
matna - ein tíggjundapart-ur av hvat
alivinnan traditionelt hevur megnað

AUVINNA_________
Búi Tyril
tyril@PRnewsMedia.com
At tann føroyska alivinnan
hevur verið fyri skrædli, er
nú eisini staðfest í útsetingini av smolti í ár: einans
Luna í Gøtu og Bakkaffost
á Glyvrum hava sett út
smolt av laksi. Hetta gevur
tilsamans eini 4-5.000 tons
av fiski til matna, ímóti tí
sum traditionelt hevur
verið einar tíggju ferðir so

nógv; tá ffamleiðslan var
sum mest útfluttu vit upp
til 60.000 tons av laksi.
Burtursæð frá ILA er
tann stóri trupulleikin
ffamvegis marknaðar prísirnir. Prísirnir á alilaksi
liggja ffamvegis í miðal
niðan fyri framleiðslu
kostnaðin, og hetta saman
við ringum fíggjarligum
umstøðum ger at flestu
alibrúk hava valt ella
noyðst at lata vera við at
seta út smolt í ár; ístaðin

eru tey annaðhvørt stongd
niður ella farin í dvala upp
á óvissa tíð.
»Luna og Bakkafrost
hava sum einastu aktørar
tilsamans sett 1,1 mió.
smolt av laksi út,« staðfesti
ein innanhýsis kelda í
Eysturoy. »Rokna við at
teir vaksnu fiskamir viga í
miðal 4 kg aftan á teir 1620 mánaðir sum alingin
tekur, so hetta gevur eini
4-5.000 tons. Hvørt kg av
hesum’kostar frá smolti til

sláturs umleið 20 krónur í
miðal; tað merkir at virkini
í løtuni missa umleið 2
krónur fyri hvørt kg. Ein
og hvør kann rokna út at
hetta kann ikki halda ffam
leingi, og batna prísimir
ikki nú innan fyri tað
næsta árið, so er liðugt við
hesari vinnuni.«
Men taka vit sílini við
inn í myndina, so teljast
Vest Salmon og eitt nýtt
felag knýtt at Havsbrún
eisini millum teir fáu

glottamar.
»Hvat viðvíkur sílum, so
eru nógvir alarar ræddir
fyri at gera íløgur har,
eftirsum teir brendu seg
fyri nøkmm ámm síðani.
Men Vest Salmon og eitt
felag knýtt at Havsbrún
hava í øllum førum sett
smolt út fyri at kunna
Ievera síl til keyparar í
Fjareystri.«
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Skotar og hetlendingar
vilj a landa í Kollafirði

Kollafjord Pelagic eru
yæl í gongd og rokna
við at frysta 3040.000 tons av uppisjóvar fiski i 2005; í
næstum fara væntandi eisini skotar og
hetlendingar at landa
har
PELAGISKT_________
Búi Tyril
tyril@PRnewsMedia. com
Síðani august mánað hevur
vinnuligur rakstur verið á
Kollafjord Pelagic. Talan er
um innfrysting av gullaksi,
sild, makreli og seinni
møguliga øðrum uppisjóvar fiski. Higartil hava fleiri
føroysk skip landað sína
pelagisku veiði hjá Kollaíjord Pelagic, men sambært
stjóran Sofiis Poulsen eru
góðar vónir um at eisini
útlendsk skip í næstum fara
at landa har.
»Síðani august hava nøkur føroysk skip landað hjá
okkum, men eg rokni eisini
við at síggja skotar og hetlendingar í næstum,« segði
Sofiis Poulsen.
»Vit hava góð sambond
við bæði føroysk og útlendsk reiðarí, og makrelurin ferðast vanliga úr
norskum øki suðureftir í
bretskan sjógv og so vestureftir. Hetlendingar og
skotar hava nú fingið at vita
at Kollafjord Pelagic er
komið ígongd og at vit taka
ímóti fiski nú.«
Tann drúgvi uppstarturin
hjá Kollafjord Pelagic, við

Kollafjord Pelagic tekur ímóti uppisjóvar fiski og kann bjóða eina
tænastu sum stendur mát við altjóða standardir.
Foto: Jens Kristinan Vatig

norskum maskinum ið
ongantíð fingust at rigga og
einum veitara ið fór á
heysin, fekk eina nýggja
vend tá tann upprunaligi
eigarin, tann hollendski
frystigoymslu
veitarin
Kloosterboer, misti tolið
við tí tungu byrjanini.
Kloosterboer gjørdi ikki

vandari enn at avskriva
sínar íløgur fyri at bjóða
føroyingum at keypa Kollafjord Pelagic fyri ta fígging
sum virkið stóð í, nevniliga
60 milliónir krónur hjá Føroya Sparikassa. Av tí at
hollendingarnir
høvdu
offrað einar 100 milliónir
upp á verkætlanina, kann

tað uttan iva síggjast sum
eitt gott keyp hjá teimum ið
tóku av tilboðnum; tá ein
nýggj konstruktión fyrilá
fyri einum ári síðani, vóru
eigararnir Føroya Sparikassi og Notio, við umleið
einum triðingi hvør, og so
Trygginarfelagið Føroyar,
Varðin, Driftin og EM

Shipping, við einum góðum triðingi tilsamans.
Eitt tað fyrsta teir nýggju
eigararnir gjørdu var at
hækka partapeningin við
31 milliónum fyri síðani at
lata felagið keypa eina
íslendska ffystiskipan fyri
einar 30 milliónir. Talan er
um ein sokallaðan frysti-

tunnil sum kann frysta
niður 400 tons um samdøgrið.
»Frystiskipanin klárar
200 tons í senn og niðurfrystingin tekur 12 tímar,«
greiddi Sofus Poulsen frá.
Hvat ið skal henda við tí
gomlu útgerðini úr Noreg,
er tó ein opin spumingur.
»Tann defekta gamla
skipanin stendur ffamvegis
og spumingurin er hvat vit
skulu gera við hana; fyribils ætla vit ikki at gera tað
stóra við hana.«
Frystihotellið hjá Kloosterboer, beint við síðuna av
Kollafjord Pelagic, er ein
góður samstarvsfelagi. Tað
mesta av tí sum verður
ffyst, fer yvir til Kloosterboer at standa til tað
einaferð verður útbókað.
»Fiskurin fer beinleiðis
úr frystitunlinum í eina
pakkiskipan og haðani
verður hann so fluttur við
trukki yvir til frystigoymsluna hjá Kloosterboer, um
ikki onnur avtala fyriliggur.
Hetta er ein ógvuliga smidlig mannagongd ið gevur
eina integreraða skípan við
góðum yvirsýni.«
Við ávísing til óstøðugar
prísir á makreli og øðmm
pelagiskum fiski, er stjórin
á Kollafjord Pelagic varin
tá vit spyrja hann hvat umsetningurin hjá virkinum
væntandi verður í 2005.
»Vónandi klára vit eini
30-40.000
tons,
men
hvussu nógv tað verður í
krónum og oyrum, tað
veldst jú um prísimar.«
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Akranes og Dragasund
Feskan fisk

Frem stir í frystum fiskavørum

Vesturleiki og Vestursøki
Feskan fisk

VS Seafood P/F * FO-690 Oyndarfjørður • Faroe islands • Tel +298 44 4 0 1 0 • Fax+298 44 44 77 * aj@vs*seafood.com • www.vs-seaføod.com
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A tlantic P etroleum
víðkar sínar karm ar
Tá føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum varð
stovna fyrst í 1998 vóru
fyrireikingarnar til eina
møguliga føroyska oljuvinnu so smátt byijaðar, og
felagið vildi tryggja føroyingum luttøku í eini møguligari komandi oljuvinnu
frá byrjan. Best hóskandi
kós at røkka hesum máli
varð sett út í kortið. Nú
nærum 7 ár eftir at felagið
varð sett á stovn eru teir
karmar, ið felagið hevur
virka eftir, vorðnir ov
treingir, og neyðugt er við
tillagingum, skal felagið
halda ásettu kósina.

Faroe Islands

001 M arjim
% P. 1027 & P . 1029
204/22

fara at framleiða í næstum
Tilsamans samstarvar Atlantic Petroleum við 8 altjóða oljufeløg.
Næsta føroyska útbjóðingarumfarið lat aftur í
síðstu viku, og var Atlantic
Petroleum aftur at síggja
millum tey feløg, ið lótu
umsókn inn. Søkt verður
saman við Geysir Petroleum, ið er eitt íslenskt
skrásett felag við norskum
eigara interessum. Her
verður Atlantic Petroleum
ein størri partur í einum
minni samtaki. Strategiin er
sostatt eitt sindur ørvísi
hesuferð við tað at felagið
fær størri ávirkan á verkætlanina, og harvið gagnýtt
tann førleika, felagið hevur
upparbeitt seinastu 7 árini.

Gongdin
Tann kósin, ið Atlantic
Petroleum setti tá felagið
var sett á stovn, vísti seg at
vera tann rætta. Menningin
av felagnum hevur verið
stór, og felagið er komið
skjótari ígjøgnum fyrsta
skeiðið enn upprunaliga
mett. Eitt ár eftir at Telagið
var stovna varð samstarvsavtala undirskrivað við
samtakið ‘The Faroes Partnership’, ið umfatar feløgini Amerada Hess, BG,
Dong og Atlantic Petroleum. Saman fingu feløgini á
summri 2000 tillutað leitiloyvi 001 í føroyskum øki.
Føroyska øki var - og er kjarnuøkið felagsins, leggur stjórin í Atlantic Petroleum, Wilhelm Petersen,
áherðslu á. Men oljuleiting
er ikki løtuverk, og varð
stórur dentur tí lagdur á, at
samstarvsavtalan í føroysk-
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Tillagingar til nýtt
tíðarskeið
Wilhelm Petersen, stjóri
um øki eisini skuldi opna
hurðar til oljuvinnuna uttan
fyri Føroyar. Her skuldi
felagið mennast fíggjarliga
og førleikamennast sum
liður í fyrireikingum til
oljuvirksemi á føroyskum
øki. Við føroyska loyvinum
sum lopfjøl kundi felagið
eisini gerast partur av
oljuvinnuni úti í heimi.
Henda ætlan er hepnast til
fulnar. Umframt ein ognarpart í Føroyska loyvinum
eigur felagið eisini partar í
seks loyvum í enskum øki.
Trý av hesum eru leitiloyvir, og trý eru loyvir, ið

Asett varð í viðtøkunum, at
fyrstu 10 árini eftir at feIagið var skrásett kundu
bert føroysk feløg og føroyskir einstaklingar tekna
partapening í felagnum. At
felagið var 100% føroyskt
var mett at vera ein fyrimunur tá samráðast skuldi
við oljufeløg um samstarv í
føroyskum øki. Og kanska
var hetta ein av orsøkunum
til, at tað eydnaðist at fáa
eina so góða avtalu í lag við
eitt sterkt samtak í fyrsta
føroyska útbjóðingarumfarinum.
Men umstøður broytast,
og hóast 10 ár ikki eru liðin
síðan Atlantic Petroleum
varð sett á stovn varð á

Boripallurin Eirikur Reyði, sum boraði Bedlingtonbrunnin, har m.a. Atlants Kolvetni var við

/

/■

£

-
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Á kortinum síggja vit loyvini, har Atlants Kolvetni er við
aðalfundi í juni 2004
avgjørt at strika 10 ára avmarkingina í tekningini av
partapeninginum, og sostatt
er ikki longur neyðugt at
vera herbúgvandi føroyingur fýri at gerast partaeigari.
Mett varð, at avmarkingin
hevði tænt sínum endamáli,
og at tíðin var komin at normalisera og víðka teir
karmar, felagið virkaði
innanfyri. Tillagingin av
viðtøkunum er til fyrimunar fyri partaeigarnar, soleiðis at skilja, at umseti-

ligheitin verður smidligari
og felagið betur kann røkka
sínum vakstrarmálum við
at fáa atgongd til alttjóða
kap italmarknaði n.

Fyrst á VMF
Heili 2000 privat feløg og
einstaklingar eiga í dag
Atlantic Petroleum. Tá ið
eigaraskarin er so stórur er
nærliggjandi, at partabrøvini verða skrásett á einum
marknaði. A eykaaðalfundi
á Hotel Føroyum 18. november tók aðalfundurin
eisini undir við, at partabrøvini verða skrásett á
einum
norðurlendskum
marknaði. Samband hevur
verið millum VMF (Virðisbrævamarknaður Føroyar)
og Atlantic Petroleum, og
verður tað helst her, at
partabrøvini verða skrásett.
Atlantic Petoleum var
fyrsta felagð í Føroyum, ið
legði til rættis eina yrkiskenda kapitalhækking við
góðkendum prospekti, og
sær tað nú út til, at felagið
eisini verða tað fyrsta, ið
verður skrásett á VMF.
Skrásetingin fer at skapa
eitt størri gjøgnumskygni í
felagnum, og fer at gera tað
lættari at fýlgja við virðinum á partabrøvunum. Sum
Iiður í fyrireikingunum til
eina slíka skráseting vóru
eisini nakrar broytingar
samtyktar. M.a. varð avgjørt, at partabrøvini fara
frá at vera kr. 500,- til
støddar og multipla av hesum, til at vera kr. 100,- til
støddar og multipla av
hesum. Fyri verandi eigarar
hevur hendan broyting
ongan praktiskan týdning,

annan enn at tær smærri
eindirnar verða lættari at
umseta á einum virðisbrævamarknaði. Somuleiðis verða pappírspartabrøvini nú umbýtt við elektroniskt partabrøv, ið verða
skrásett á "Værdipapircentralen".

Kapitalhækking
Atlantic Petroleum skal
næstu árini luttaka í trimum
útbyggingum í enskum øki.
Tískil er neyðugt at styrkja
kapitalgrundarlagið. Játtan
varð fingin á seinasta
aðalfundi til at økja verandi
partapening við 30 milliónum í áljóðandi virði. Um
alt gongur eftir ætlan verður hendan hækking gjøgnumførd í ár.
Komandi útbjóðing av
partabrøvum verður tann
triðja hjá felagnum. Tann
fýrsta var í mars 98, stutt
eftir at felagið var sett á
stovn, og tann seinna í
oktober 99. Partabrøvini
vóru tá seld við kursi 105.
Hvussu kursurin á nýggju
partabrøvunum verður, er
enn ikki endaliga ásett,
men við tað at virksemið er
vaksi frá at verða ein ætlan,
og til verandi støði kann
sjálvsagt roknast við eini
rættiliga fittari virðisøking.
Kapitalhækkingin kemur
eisini at viðføra, at Atlantic
Petroleum framhaldandi
kann menna um sítt virksemi við leitivirksemi, uppkeypi av aktivum, og
møguliga eini uppkeypi av
feløgum.
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STILL g®5ng s tro n

Why not
substitute this...

STILL R20-15 i er ein litil og sera smidligur trukkur.
Lyftiorkan er 1,5 tons. Ei-motorurin hevur vakt
miklan ans í øllum Evropa, av tí at hann, uttan
trupulleikar, kann koyra í será vátum umhvørvi.

STILL RX50-16. Ein nýggjur trukkur út í odd og egg.
Viðeinari breiðari ogtunnari mastur, er sýnið
týðandi betrað - tað er nakað, ið allir
trukkførarar virðismeta. Orkunýislan er
minkað við 30% , men tó lyftir og akselererar
RX50-16 skjótari enn allir í sínum klassa.

i

5

STILL R60-25 i er eisini nýggjur á
marknaðlnum. Trukkurin hevur eina
nýggja fullfíggjaða vendistreymstøkni,
sum tryggjar størrt mótstøðuføri í vátum
umhvørvi. Harafturat hevur hann ein nýggjan
fingrastýrdan stýripinn.

P/f Esmar Simonsen
K A M BSD A LU R • FO-530 FUGLÁFJØRÐUR •TEL 44 44 05 •44 46 29 • ES@ES.FO •WWW.ES.FO
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VINNUSÍÐURNAR
í Sosiaíinum mikudagar

•

fyrstu ferð 1. desember

BLAÐIÐ við føroysku
VINNU tíðindunum
Hvønn

dag

Frá 1. desember fer Sosialurin mikudagar (annan-

Hugsanin aftanfyri

í

okkum og tykkum at samskifta og samstarva. Vit

hvønn at byrja við men seinni hvønn mikudag) at

blaðnum er bæði at kunna lesaran um tað, ið

veróa í mongum førum nærri tykkum og tit nærri

gera meira burtur úr føroyska vinnulívinum. Á sama

vinnan tekst við í dag eitt nú við at vitja virki og

okkum. Men tað er eisini ein veró uttan fyri

hátt sum vit t.d. týsdagar gera meira burtur úr

arbeiðspláss kring landið, men vit fara eisini at

Havnina, og tað ásanna vit. Ti hava vit eisini ment

ítróttinum og Leygardagar meira burtur úr mentan-

seta fokus á ársroknskapir og hagtøl fyri vinnulívið

okkara redaktiónir úti kring Landið og fara at gera

ini og orðaskiftinum, so fara vit mikudagar hereftir

annars. Somuteiðis fara vit at bjðða tit og leggja

tað framhaLdandi á ymsan hátt.

at gera meira burtur úr vinnulívstilfari.

hesum vinnulívstáttinum

upp til eitt orðaskifti/debat um vinnulívið. Hvøija

Hetta er sjálvandi ein táttur, sum finst í blaðnum

viku fer eitt vinnulívsfólk etta onnur í samfelagnum

Tað skaL vera okkara vón, at vinnuLívið í Landinum

við áhuga fyri Vinnulivinum at siga sína hugsan.

tekur væl ímóti hesum okkara tiLtaki á einhvønn

hvønn dag, men ræ tt er í hvussu er aðruhvøija viku
at steðga á og viðgera vinnulívsmál í størri mun.

hátt, tvs. vió at senda okkum tiLfar, Lýsa í blaðnum
Vit halda, at tað hevur alstóran týdning fyri eitt

og annars vísa hesum tiLtaki ans, tá tiLtøk av

samfetag sum okkara, at miðlarnir gera nógv burtur

einumhvøijum slag eru.

Hetta er eisini ein ásannan av, at tað er eítt ynski

úr vinnuni, SjáLvandi er torført hjá einum blað, sum

miílum lesarar okkara, at vit gera meira burtur úr

eisini skat viðgera flest øLL samfetagsmát dag um

vinnulívinum. Sosialurin hevur annars hesi mongu

dag, at gera sertiga nógv burtur úr onkrum ein-

mikudagin 1. desember. Sendið okkum hugskot,

seinastu árini gjørt serbløð um vinnulívið, sum

støkum tátti. Tó so - tá hetta er eitt ynski og eisini

tilfar og eisini Lýsingar. Freistin at senda okkum

koma einar tvær ferðir um árið. Hetta er eisini

hevur áhuga okkara - eiga vit a t gera tað.

Lýsingar tiL fyrsta bLaðið við VINNUSÍØUNUM er

Fyrstu "VINNU-síðurnar" í Sosialinum koma í bLaóið

fýrrapartin mándagin 30. november. Ringið eisini

nakaó vit fara at hatda fram við, serstakliga í
sambandi við ráðstevnur á vinnulivsøkinum. Eitt

Sosialurin fer í næstu framtíð at flyta oman í

slikt serblað kemur sum íkast í Sosialinum nú

miðbýin i Havn, har vit fáa góðar og rúmligar

leygardagin.

umstøður. í tí sambandi verður eisini lættari hjá

til okkara, spyrjið eftir LýsingadeiLdini.

Box 76 • 110-Tórshavn ■ Tel. 341 800 • Fax 341 801 • post@sósialurin.fø • www.sosialurin.fø
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HAVN

Runavíkar Havn er framvegis fyrireikað til veitan av tænastum
innan oljuvinnu, fiskivinnu, farmaflutningi og ferðavinnu
HAVN

• TEL

44

70

15

•

FARTEL

22

51

14
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LICENSED ACREAGE

FAROE PETROLEUM PLC
i

Faroe Acerage
UK Acerage

• Oil Fields
• Gas Fields
— Gas Pipeline

F a r o y a r ; Føroya Kolvetnl P/F - Bryggjubakki 22 • P.O. Box 1098
FO-110 Tórshavn • Faroe Islanđs • Tel: +298 320 450 • Fax: +298 320 451
B r e t i a n d : Faroe Petroleum plc • 24 Carden Place • Aberdeen • AB10 1UQ
Tel; +44 1224 652 810 (switchboard) • Fax: +44 1224 643 243
e-mail: faroe-petroleum@faroe-petroleum.com • www.faroe-petroleum.com

Faroe Petroleiim
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Blíðkar hann veðrið í nátt, #
so fari jeg avstað
- Hvat vit fáa uppá
ein stamp í dag? Tú,
tað er øgiliga misjavnt. Tað er einki at
reypa av - eini 60
pund, kanska. Er tað
onkur, sum kemur á
eitt gott stað, so kann
hann fáa eini 200
pund. Men í miðal tja, tað liggur langt
undir 100 pund uppá
stampin, sigur útróðrarmaðurin, Hans
Odmar Højgaard

hann sær fram til løtuna, tá
hann enn einaferð kann
leggja frá landi við báti
sínum "Pandy".
Samstundis sum boðað er
frá hesum øgiliga kuldanum, so er líkt til at tað verða
líkindi at leggja frá landi í
nátt einaferð. Hann fer at
tjekka tey seinastu veðurtíðindini av seinni í kvøld.
- Blíðkar hann veðrið, so
fari eg avstað!

ú m ó Ð im
Snorri Brend
- Áh, nei og nei. í dag
gongur ikki alt for væl.
Hygg, sært tú ikki?! Agnið
á húkunum er so øgiliga
ffyst!
Tað er seinnapartur. Arbeiðsdagurin er skjótt liðugur hjá teimum flestu, og
nú stendur vikuskiffi fyri
framman.
Hesin kaldi, glerstoytti
og lítið áhugaverdi fríggjadagurin er um 16 tímar
gamal, tá eg koyri ein túr
oman á Vestaru bryggju í
Havn. Ørindini eru at fáa
eitt lítið prát við onkran
egnara.
Eg kann skjótt staðfesta,
at kavin hevur lagt sína
"køldu" honđ oman á egningarvinnuna henda dagin.
Ikki ein einasti bilur er at
síggja frammanvert egningarskúramar, og heldur
ikki hómast nakað fólk,
sum henda dagin fæst við
egning. Ikki eitt.
Sum eg koyri út eftir
molanum síggi eg at ljós er
í einum av skúrunum. í
roynd og veru einasta Ijósið
henda dagin. Einasta ljósið,
sum ein boðberi um at her
verður í øllum førum ikki
hugsað um kava og kulda.
Ikki tikið fyrilit fyri fyribrygdum av slíkum slagi. í

- Tað er ongastaðni nakað atfáa, sigur útróðrarmaðurin, Hans Odrríar Højgaard. í dag má ein
vera nøgdur við 60 pundum uppá stampin
huganum er bert hetta eina:
At fáa egnt stampamar, so
farast kann til útróðrar, so
skjótt sum líkindini verða
til tess.

Tað er bítandi kalt, og
hann sjálvur, altso veðurmaðurin hevur boðað ffá
kulda niður í 8 stig í nátt.
Men her inni í kalda skúr-

inum stendur ein maður og
fæst við tað, honum líkar
best og sum hann sær fram
til: Hans Odmar egnir ein
stamp, samstundis sum

Hans Odmar hevur egnt
alla tíðina undir práti okkara, og nú talan kemur inn á
nøgdimar, steðgar hann eitt
sindur á. Hetta er nakað
sum harmar bæði hann og
hinar útróðrarmenninar.
- Hvat vit fáa uppá ein
stamp í dag? Tú, tað er øgiliga misjavnt. Tað er einki
at reypa av - eini 60 pund,
kanska. Er tað onkur, sum
kemur á eitt gott stað, so
kann hann fáa eini 200
pund. Men í miðal - tja, tað
Eingin fiskur
liggur langt undir 100 pund
Hans Odmar Højgaard er uppá stampin.
útróðrarmaður, og rør í dag
Hann hevur roynt ymsaút einsamallur við "Pandy". staðni við línuni. Fyrr var
Henda fríggjadagin í hann offa á Føroyabanka,
farnu viku, vit stukku ffam- men har er ikki loyvi at
við egningarskúri hansara, royna. Tað longsta, hann nú
var hann júst í ferð við at kann fara, er út á Skeivaegna sær eina línu. Hann er banka. Um summarið heveinsamallur í skúrinum. ur hann onkutíð verið
Har stendur eitt útvarp, vestan fyri Mykines við
men tað er ikki tendrað. snellu.
Ljóðið ffá ffystigoymsluni
- Sum er liggur man bara
er hansara einasti fylgi- 5 til 10 fjórðingar úr landi.
sveinur í dag.
Eg brúki mest gággu til
Hans Odmar egnir so agn, fyri at fáa tann góða
hugagóður. Hetta við út- fiskin - serliga tann gráa
róðrinum er hansara lívs- fiskin. Tað er øgiliga góður
starv, men samstundis veit prísur á honum, men tað er
hann alt um tey korini, sum tíverri bara so lítið til av
hann og starvsfelagar hans- honum!
ara liva undir: Tann skiffHans Odmar er nú næstandi fiskiskapurin.
an liðugur við henda
Teir kunnu minnast aftur stampin. Eg takki fyri stutta
á tíðir, tá teir kundu fáa prátið, og fari útum aftur.
fleiri hundrað pund av fiski Kuldin er øgiligur, og
uppá stampin, men í dag er merkist beinanvegin. Innøðrvísi. Nú er ein noyddur an fyri í skúrinum er eisini
at vera nøgdur við munandi kalt, men her heldur arminni nøgdir, samstundis beiðið fram uttan steðg.
sum alt annað hækkar.
Stampurin skal í frystirúmTeir royna at finna ffam ið, og so verður farið undir
til tey støðini, har fiskurin tann næsta.
er, men fiskieydnan er ikki
Her er eingin steðgur.
altíð við teimum. Hjá teim- Arbeiðið skal halda fram,
um er tí neyðugt at fiska á hóast nøgdirnar eru minkmongum ymiskum støðum, andi. Hetta tekur tó ikki
hóast tað ikki allastaðir er mótið frá Hans Odmari og
eins nógv at fáa.
hinum føroysku útróðrarTá eg so spyrji Hans monnunum. Hóast baksið
Odmar, hvar ið mest er at halda teir á. Á snjóhvítum
fáa í løtuni, kemur svarið vetri og á hásumri. Ár eftir
beinanvegin: "Tað er onga- ár eftir ár. Uttan teir vóru
vit fátækari.
staðni nakað at fáa!"

60 punf uppá stampin

- Hopi ikki at olja kemur uppá land her
Hans Odmar Højgaard heldur, at føroyska samfelagið er
ov følsomt til ta
stóru fremmandu
arbeiðsmegina

O LJA QC5 ÚTRÓÐUR

Snorri Brend
1 hesum døgum em menn
farnir undir at gera klárt til
annað umfar av royndarboringum eftir olju á føroyskum øki.
Hetta hevur áhugan hjá
mongum føroyingi, og
Hans Odmar Højgaard
hevur eisini fylgt við í
hesum orðaskiftinum.

Og hann hevur eisini
gjørt sær sínar hugsanir
um Føroyar, skuldi borið
so á, at vit gerast eitt oljuland einaferð í ffamtíðini.
-Tað er í fínasta slag við
tí. Men tað er bara tað, at
man má gera sær púra,
púra klárt, at okkara samfelag er so følsomt. Tað
tolir ikki, at man fær fleiri
hundrað fremmandar arbeiðarar til landið. Tað tol-

ir landið simpelthen ikki.
- Alt hetta fær so nógvar
fylgjur fyri okkara lítla
land, m.a. tey nógvu stoffini og øll misnýtslan av
tablettum, og alt tað, sum
fylgir við tí. Tí hopi eg
ikki, at oljan fer at koma
uppá land í Føroyum, men
fer uppá land onkra aðrastaðni - t.d. í Hetlandi,
sigur hann, og endurtekur
tað, hann segði í áðni:

- Hetta samfelagið er so
følsomt. Tað tolir ikki alt
hetta!
Hóast oljan kanska ikki
kemur uppá land í Føroyum, so væntar Hans Odmar kortini at føroyingar
fara at fáa nógv burtur úr
henni:
- Eg meini, - vit eiga jú
ráevnini, ikki sannheit. Og
so mugu hinir betala fyri at
fáa tey! Um tú so ikki fært

alt beløbið, so uppvigar
tað kortini tað, sum tú
missir, við at tú beheldir
nasjónina inntakta, ístaðin
fyri at alt fer í fillir. Fært tú
ikki alt, hvat ger so tað, um
tú bara kanst redda samfelagið?!

www.karmur.fo

P/F SNODD, FO- 650 Toftir, Faroe Islands -

snodd@snodd.fo - Tel.: +298 44 99 94 - Fax.: +298

44

91 19

Sosialurin

14

Nr. 228 - 27. november 2004

Undir sjóvarmálan
24 tímar um samdøgrið

Thorben til arbeiðis á Lambavík. Arbeiðsøkið fevnir annars um alla Eysturoynna og Vágoynna við

Um klokkan er 3 á
nátt ella 15 um dagin,
so er kavarin Thorben Gaardbo av Toftum til reiðar at geva
útróðrarmonnum
sína hjálpandi hond
FlSKIVii^lSIA_________ .

Snorri Brend
Útróðrarmenn kenna til
trupulleikan: Fast er um
skrúvuna, og ein sleppur
ikki til útróðrar, ella má
bróta túrin av.
Umborð verður sjálvandi
roynt at fáa trolið ella
endan av skrúvuni, men tað
er langt frá altíð át tað ber
til. Tað er ikki so lætt at
arbeiða undir sjóvarmálanum, meðan ein sjálvur
stendur á turrum.
Ein av teimum, sum
hevur sæð møguleikamar í
hesum, er toftamaðurin
Thorben Gaardbo, sum
saman við konu sínari,
Renata eigur og rekur "TRDive" - T fyri Thorben og R
fyri Renata.
Við íyritøku sínari býður
hann sær at loysa henda
trupulleikan - og aðrar við!

- fyri útróðrarmenn, alifólk
og onnur.

Tvørtur um sund

Vestmannasund skaptust
góðir møguleikar fyri at
víðka virksemið vestureftir.
Og í dag er Vágoyggin eisini ein partur av arbeiðsøkinum hjá TR-Dive.

Hóast TR-Dive er nógv
eftirspurt, so gav Thorben
sær kortini tíð til at luttaka
á einum barnatiltaki í Lekar og kræklingur
missiónshúsinum á Toftum Tá ein skal kunna ferðast til
seinasta leygardag.
allar havnir á hesum oyggjTá eg biði Thorben um at um, er sjálvandi neyðugt at
lýsa virksemið hjá fyritøk- hava ein góðan bil til flutnuni, so ger hann tað við fá- ingin.
um, men kortini beinrakMen bilurin tænir eisini
num orðum:
til annað, nevniliga sum
- Okkara høvuðsuppgáva reklama fýri virkseminum.
er at veita eina tænastu Og hesin stóri blái bilurin
undir sjóvarmálanum 24 ber tí eisini tey boðini til
tímar um samdøgrið til all- báta- og skipaeigarar, at eru
an tann føroyska fiskiflot- trupulleikar undir sjóvaran, har tað er landfast.
málanum, so er bara at
Høvuðsstøðin hjá TR- venda sær til TR-Dive.
Dive er á Tofturn, men
Sagt verður her ffá, at
virksemið fevnir um mong hevur ein t.d. fingið um
onnur pláss í Føroyum. skrúvuna, so kann fyriHeilt av Toftum, til Runa- tøkan á Toftum skjótt og
víkar og Leirvíkar, og mín lætt taka sær av tí. Og so er
sann um ikki Thorben hev- líkamikið um kl. er 03 ella
ur verið og kavað á Lamba- 15!
vík eisini. Tænastan røkkur
Hetta er eisini tað arí roynd og veru til tey støð- beiðið, sum Thorben í
ini, har koyrast kann til við størstan mun ger, tá hann
verður boðsendur. A ein
útgerðini, ið nýtt verður.
Arbeitt hevur serliga ver- einfaldan og skjótt hátt
ið í sjálvari Eysturoynni, kann hann loysa ein trupulmen við tunlinum undir leika, ið mangan man hava

verið atvold til stórt høvuðbrýggj hjá skipa- og
bátaeigarum kring landió.
Tað kann eisini koma fyri
at skip brádliga fara at leka,
meðan tey liggja við
bryggju. So er bara eitt at
gera - at boðsenda Thorbeni, sum við útgerð sínari
fær sett ein propp í holið,
soleiðis at lekin kann
steðgast sum skjótast.
Ein uppgáva av heilt øðrum slagi er, tá kræklingur
er komin í rørini, so proppur kemur í. Her kann so
Thorben á effektivan hátt
reinsa rørini innanfyri fyri
kræklingin.

Bæði til arbeiðis
Tað eru sum nevnt hjúnini
Thorben og Renata sum
eiga og reka TR-Dive. Og
tey eru ti eisini saman um
at loysa mangar av uppgávunum.
Har tað er neyðugt verður
tað gjørt á tann hátt, at
Thorben er hann ið kavar,
meðan Renata hevur eftirlit
við at alt gongur rætt fyri
seg uppi á sjálvari bryggjuni ella umborð.
- Tað skuldi jú treyðugt
hent, at menn fara umborð

á skipið, og starta motorin,
meðan eg eri í ferð við at
skera trolið leyst, sum teir
hava fingið um skrúvuna!
- At vit hava skipað
arbeiðið soleiðis ger at tað
er ein tryggleiki í tí, sigur
Thorben, sum hevur verið í
hesi vinnuni síðani 1989.
Arbeiðið hevur síðani tá
bara vundið uppá seg, - so
nógv, at tey bæði nú kunnu
liva av tí.
Alingin hevur eisini givið
Thorben nakað av arbeiði,
men hetta hevur fyri tað
mesta verið, tá tað ikki hevur ligið fyri hjá øðrum kavarum.
- Tað er kortini mest
línubátamir, sum hava havt
brúk fyri okkum. Onkrir
trolarar, men mest línubátarnir.

Tvær uppgávur bíða
TR-Dive setur eina æru í at
veita 24 tíma tænastu, so
tað er kanska ikki altíð so
lætt at planleggja nakaó
frammanundan.
Henda leygardagin eg
hitti Thorben í missiónshúsinum á Toftum hevði
hann dagin fyri verið hjá
einum báti, sum hevði

fingið um sknívuna. Og tá
bamatiltakið í missiónshúsinum var at enda komin lá
næsta
uppgávan
fyri
framman - ella næstu uppgávumar: Ein í Leirvík og
ein í Runavík.
Hóast nógv skip og bátar
em í økinum, so er ikki
altíð at nøkur uppgáva liggur og bíðar. Av og á hava
tey havt onkrar fylgjandi
frídagar, men so kann tað
meiri enn so tørna fyri
aðrar dagar - onkran dagin
5 uppgávur.
Ein av fyrimunum hjá
Thorbeni er at hann kennir
so ótrúliga nógvar av bátunum og bátaeigarunum,
frá tíð síni sum "hivari" hjá
Fiskamarknaðinum á Toftum.
- Nú vita teir, at eg kann
veita teimum hesa tænastuna. Og fáa teir um skrúvuna, so ringja teir bara til
mín, og so ordni eg tað,
sigur Thorben.
Tá talan kemur inn á
ætlanir í framtíðini, so sigur hann, at tey í stóran mun
ætla at halda somu kós sum
higartil, at kunna veita
kundanum ein góða tænastu í 24 tímar um samdøgrið - altíð!
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Um hetta
ikki rtggar,
so riggar
neyvan
K E M IL U X h e v u r u p p g j ø g n u m árini m e n t s e g

nakað!

til ein a ltjó ð a v ið u r k e n d a n fra m le ið a ra o g ú t v e g a ra
a v re in si- o g v a s k ie v n u m til v in n u lig u m h v ø rv i,
- á s jó g v i s o væ l s u m á landi.
Fu llfíg g ja ð a røð in a v v ø r u m frá

K em ilu x e r k e n d fyri

e in a s t a n d a n d i d y g d la n g t út u m la n d o d d a rn a r.

Til sk itið , g r a v s k it ið
®

§

s ik o t o s iG r o
p a r t a f e l

KEMILUX setir upp fullfíggjaðar reingerðarætlanir fyri virkir og fyritøkur

a g i ð

KEMiLUX industri
www.kemilux.com
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Kølideildm

Vlt pro sjektera/veífa :

Kølískipanir fil rúm
03 dískar
•Frystískípanir fil
rúm og diskar
•Hitaendifrvinning
frá køiískiponum
•Køfíng qv tefdurúmum
•Rúmkøling
(air-conditioning)
•Framfeiðslu av
serligari køltúfgerð
•Viðfíkahald og
efsírlit
•

- VH horga fy ri, a f
uppgávan verður
lo ysi á hesfa háff

r u itm iP H s
o u n v v c u .

Fctk j fømyska fiskivmnuni, sutn hsvo royndir við
feskum fisfc siga ai góðskan er munanái betri við
areyfísi enn við vantigum ísi Fískur, sum er køtdur i
tjúílan dagar í greyt-ísi, er feskori og í hetri stcndi enn
vanfigl isoður, vtkugamd fiskor. Fiskurin verður nógv
skfóJorí bldur og sostatt skd mlnm mongd av ísí til.

Hcrnæst fer hondforingín av ístnum from i einari
afturtotnsri skipcn, t.v.s. ot ísurin verður pumpoður í
rørum tif staðið, hor hann skat nýíast; hetta bøíir
tnunandi um reinførió. Fyri arbeiðsumhvørvið umborð,
er fað eísini ein fyrimunur, lí tað er væt Íættori at fóa
fisktn isaðon við Sunwetl sKtpaníni.

d e e p c h ill
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----------------------------------------- ---------------------- ------------------ -—--------------- ------------- -------------------------------
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Eitt jólatræ á føroyskum havbotni
Orðalisti við føroyskum orðum innan
oljuvinnuna er eitt
sera hent amboð hjá
teimum, ið ynskja at
málbera seg rætt á
móðurmáli okkara.
Nógv skemtilig orð
eru eisini at síggja, og
onnur sum útgreina
hugtøk innan hesa
vinnuna
QLMORB

___

Snorri Brend
Tað eru kanska ikki øll sum
vita tað. Men gongur so
sum menn ætla, so fara at
standa hópin av jólatrøum á
støðum, har ein møgulig
føroysk oljuvinna skal fara
fram.
Hetta við "jólatrænum"
er nevniliga eitt av mongum orðum, sum fólk innan
oljuvinnuna kenna til og
brúka í teirra dagliga samskifti. Men hvussu skal

maðurin á gøtuni fyrihalda Tað eru kanska ikki øll, ið
seg mótvegis slíkum orð- vita hvat eitt fat er, men tað
hevur oljuorðalistin eitt
um?
Ein hentur møguleiki, greitt svar uppá. Eitt fat er
sum eisini er lættur at fáa nevniliga "umleið 159 litrar
fatur á, er orðalistin sum - nýtt sum máleind fyri
einans finst á heimasíðuni jarðolju og oljuúrdráttir.
hjá ftnn.no. Og her verður Eitt fat = 42 amerikanskar
sagt frá týdninginum av gallons, 6.29 føt = ein rúmorððinum jólatræ. í olju- metur, en. barrel, no. fat,
vinnuhøpi er týdningurin tønne". Nei, tað er ikki altíð
nevniliga hesin: "Bygnaður lætt at' skilja, at tað sum
við rørum og ventilum sett- bretar og norðmenn nevna
ur á útvinslubrunnin til tunna hevur fingið heitið
eftirlits við streyminum av "fat" á føroyskum.
Hinvegin er lætt at skilja,
olju og gassi til at forða fyri
møguligum útblástri, en. at nevndin sum hevur gjørt
christmas tree, no. juletre". henda orðalistan hevur havt
So vita vit í øllum førum eitt ótrúligt baks við at evna
til tey føroysku orðini. Her
tað.
hevur ikki skortað hugflog.
Tey føroysku orðini gerast
Eitt fat er ein tunna
ofta í longra lagi og eru tí
Hesa seinastu tíðina hevur óliðilig í samskiftinum.
Eitt av heldur longu og
prísurin á ráoljuni verið
sera høgur, men nú er kort- óliðiligu orðunum í hesum
ini líkt til at hann er mink- bólki er orðið "útvinslubýtissáttmáli", sum ein í
andi.
í fjølmiðlunum hava tíð- veruleikanum hevur sett
indi mangan verið borin saman av ikki færri enn
um, at eitt fat av olju kostar fimm ymiskum orðum: útso og so nógvar dollarar. v in slu -b ý tis-sá tt-m á li.

var formaðurin fyri Føroysku málnevndini á fundi
saman við aðalstjóranum í
Oljumálastýrinum
um
okkurt heilt annað evnið, tá
ið prátið heldur natúrliga
fall á olju og oljuvinnu.
Tá spyr aðalstjórin, um
tað ikki hevði verið eitt gott
hugskot at farið undir at
gjørt ein oljuorðalista, tí
henda nýggja vinnan fór at
krevja nógv nýggj føroysk
orð, tí vit høvdu ikki tey
neyðugu orðini. Føroyska
málinum vantaði orð og
heiti á nógvum ymsum lutum og fyribrigdum, sum
nýtt vórðu á hesum øki.
Aðalstjórin visti av
royndum, hvussu trupult
tað var at orða seg á góðum
føroyskum, tá ið skrivast
skuldi um oljuvinnuna, tí
henda vinnan er ógvuliga
nógv ávirkað av enskari
málnýtslu.
Nýggj orð neyðug
Málnevndarformaðurin
Tað var tó mest av tilvild, at tók sjálvandi undir við hughesin henti orðalistin kom í skotinum um ein oljuorðalista, tí málnevndin hevur
lag.
Einaferð á sumri 2001 júst sum eitt av endamálum

Hetta er orðið er gjørt við tí
fýri eyga at kunna skriva, at
ein nú hevur gjørt ein sáttmála um útvinslubýti, tað
sum bretar kalla "Production Sharing Contract" ella
tað sum danir stutt sagt
kalla "produktions-delingskontrakt".
Eitt av teimum meiri
skemtiligu orðunum er
orðið "villkøttur". 011
kenna vit teir ferføttu villkattarnar á landi, men villkøttur finst eisini á havsins
botni, sambært oljuorðalistan. Ein villkøttur á
havsins botni verður lýstur
soleiðis: "Brunnur, sum
verður boraður, uttan at
nakar kennir innihaldið og
bygnaðin á grótsløgunum,
ið borað verður ígjøgnum,
en. wildcat, no. undersøkelsesbrønn".

sínum at menna føroyskt
sum yrkismál á so mongum
økjum sum gjørligt. Innan
partarnar á oljuøkinum
varð eisini tikið sera væl
undir við hesi ætlan. Men
her var eingin orsøk at bíða,
og tí varð lagt til brots
longu í oktober mánaði
sama árið.
Ein ritstjóri varð settur og
ein stýrisbólkur hevur verið
ritstjóranum til hjálpar í
arbeiðinum við orðalistanum. Ritstjóri var Jóhan
Hendrik W. Poulsen, og
stýrisbólkin
mannaðu
Sigurð í Jákupsstovu fyri
Føroya Oljuídnaðarbólk
(FOÍB), Herálvur Joensen
fyri Oljumálastýrið og
Jógvan í Lon Jacobsen fyri
málnevndina/Føroyamálsd
eildina.
Arbeitt varð skjótt og
væl, og á sumri 2002 varð
listin iiðugur..

Nr. 228 - 27. november 2004

Soslalurín

17

K aupthing er ein sterkur sam starvsfelagi á fø ro y sk a fíggjarm arknaðinum o g ein hollur rá ð g e v i hjá fyritøkum í menning.
Vit veita føroyskum vinnulívi p rofe ssion ellar tænastur í
tøttum sam starvi við hinar deildirnar hjá Kaupthing úti í heimi.
Vit seta tørvin hjá viðskiftafólki okkara í m iðdepilin, o g í álitisfullum sam starvi sk a p a vit g ó ð úrslit.

KAUPTHING
Virðisbrævameklarafelag

-•.vw.i.auprhing.to
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Nýggjur oljurisi á landgrunninum:
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- Vit halda okkum
síggja, at jarðfrøðin
føroysku megin
markið er tann sama
sum í loyviokkara
bretsku megin markið, og tað er hetta við
leggja okkum eftir at
kanna víðari í eini
nýggjari útbjóðing
við Føroyar. Kolvetnisskipanin, sum
tykist at vera til steðarher, gevur okkum
gott mót. Møguleikin
at finna oiju føroysku
megin markið skuldi
verið eins góður sum
tað er at finna olju í
bretska økinum sigur
Dave Lewis, stjóri hjá
ChevronTexaco
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Eitt av heimsins størstu
oljufeløgum, ChevronTexaco, hevur tikið íyrsta stigið
at gerast partur av føroyska
oljuævintýrinum. Felagið
lat í famu viku inn umsókn
til Oljufyrisitingina í sambandi við annað útbjóðingarumfar. Felagið er eitt tað
mest virkna á øllum Atlantsmótinum og vil nú eisini fáa føroyska landgrunnin við í sína arbeiðsætlan
komandi árini. Tað var
Dave Lewis, "Exploration
Team Leader" fyri ChevronTexaco, sum handaði
umsóknina, ið eftir øllum at
døma er ein rúgvusmikið
umsókn. Umframt ChevronTexaco, sum er fyristøðufelag, eru eisini Statoil, Dong og OMV við í
umsóknini.
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Enn er ikki alment, hvat
ella hvøiji øki, teigar, samtakið hevur søkt um, men
tað er sannlíkt, at talan er
um teigarnar heilt út til
markið og áraka Rosebank
oljufundið, sum somu felag
hava gjørt beint hinumegin
markið í summar. Tað er
greitt, at eyndast tað samtakinum at fáa teigarnar
føroysku megin eisini, so
hevur tað fatur í einum
samanhangándi øki, sum
gongur frá føroyska land-

grunninum tvørtur um
markið og inn á bretskt
umráði. Hetta kann, verður
olja funnin báðumegin
markið, koma at fáa stóran
týdning fyri eina møguliga
seinni útbygging, tí tað
krevst eitt sera stórt ella
tvey meðalstór fund íyri at
kunna fara unđir eina kostnaðarmikla útbygging her
úti á djúpum vatni.
Dave Lewis frá ChevronTexaco er fegin um, at
teirra felag nú er við í leit-
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ingini eítir kolvetni á føroyska
landgrunninum.
Hann vónar sjálvandi, at
teirra umsókn fer at fáa
eina góða viðgerð.
- Vit halda okkum síggja,
at jarðfføðin føroysku megin markið er tann sama sum
í loyvi okkara bretsku
megin markið,...og tað er
hetta við leggja okkum eftir
at kanna víðari í eini nýggjari útbjóðing við Føroyar.
Kolvetnisskipanin,
sum
tykist at vera til steðar her,
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gevur okkum gott mót.
Møguleikin at finna olju
føroysku megin markið
skuldi verið eins góður sum
tað er at finna olju í bretska
økinuin.

Fokus á teigar har
norðuri
Dave Lewis dylur ikki fyri,
at størsti áhugin í dag bæði
í bretskum og føroyskum
øki eru teigarnir har norðuri. ChevronTexaco var
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eisini við til at bora brunn
longur syðri, bretsku megin
Gullhornið, og har gava
boringin sama vánaliga úrslit sum brunnarnir í Gullhorninum. Nú verður hugt
við nýggjum eygum og
eftir nýggjum jarðfrøðiligum modellum.
Hóast bjartskygni er
stórt, so er basaltið tó ein
trupulleiki á føroyska økinum. Bretsku megin er
einki basalt, og tí er lættari
at gera tær neyðugu kann-
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•etskum øki
Á kortinum síggja vit m.a.
hvar ChevronTexaco er
virkið á Atlantsmótinum.
Kelda Sosialurin og Statoil.
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ingarnar, áðrenn borað
verður. Men ChevronTexaco sær tað kortini sum ein
góðan møguleika at brúka
vitanina og leitiúrslitini frá
boring teirra í bretskum
umráði við sær yvirum
markið, tá kanningarnar
kunnu byrja her. Tað kann tí
væl vera, at prospektiviteturin tvs. møguleikin at
gera fund er eins stórur
báðumegin markið. Politiska markið millum Iondini
merkir jú ikki umstøðumar

nýtast at vera ymiskar,
hvøijumegin markið tú er.
Uppá fyrispurning nær
felagið er klárt til at bora
ein brunn á landgrunninum
sigur Dave Lewis, at hann
fær ikki sagt nakað um,
hvat teirra arbeiðsskrá inniheldur, nú teir júst hava
latið hana inn til myndugleikarnar. - Endamálið við
øllum kanningum er sjálvandi at bora ein brunn, men
vit fara hesi fyrstu árini at
hyggja eftir tí óvissu og tí
váða, sum er við at leita
eftir kolvetni við Føroyar.
Vit fara at brúka vitanina,
sum vit longu hava fingið
frá kanningum og boring
okkara í bretskum øki og
samskipa hana við okkara
jarðfføðiliga modell í Føroyum og vita um vit kunnu
minka um váðan, sum so
aftur kann enda við, at vit
fara at bora.

*

Dave Lewis, leitistjóri hjá ChevronTexaco við gott mót - nú felagið er í leitingini á landgruninum

teir fara at søkja um loyvi at arbeiði tvs. at helst mugu
bora næsta ár. Hann vil ikki fleiri fund gerast, sum so
siga nakað nærri um tað, kunnu menna sama inmen í oljuvinnuni ljóðar, at frastruktur. Vit vilja vera
felagið saman við sínum við til at menna slíkan inpartnarum fer at bora ein ffastruktur bæði í føroyskavmarkingarbrunn í Rose- um og bretskum øki.
bankfundinum.
Tann
Tað kann so henda, at tað
brunnurin kann so aflur fáa verða gjørdi fleiri minni
sera stóran týdning fyri fund heldur enn eitt heilt
komandi virksemi okkara stórt. Tað kann so gera tað
megin markið. Verður hann neyðugt at byggja út í felag.
væleydnaður og Rosebank- Tí er eisini gott at hava eitt
Síggja Føroyar sum
fundið kemur nærri eini út- bein hvør síni megin markpart av Atlantsmóti
bygging, tá kann tá skunda ið. Hetta verður serstakliga
- Nær gjørdu tit av at senda undir kanningarnar hinu- neyðugt, um gass verður
megin markið, um so er at funnið. Longu nú verður
umsókn her?
- Vit vistu um 2. útbjóð- samtakið fær tað ella tey umhugsað at menna gassing og vóru tí við til at øki, sum søkt er um.
felt og infrastruktur vestan
nominera teigar í fyrstu
Dave Lewis sigur víðari, fyri Hetland. Og verður
atløgu. Vit hava verið her at ChevronTexaco nú hygg- gass fúnnið við Føroyar, so
áður so hetta var ikki nak- ur at føroyska økinum bæði kann ein ímynda sær at tað
að, sum kom so bráddliga. út frá einum leitingarsjón- eisini fer at brúka komandi
Og úrslitini av okkara armiði og einum handils- infrastruktur og fara til
kanningum vestan fyri Het- sjónarmiði. Vit kunnu vera somu marknaðir í Bretlandi
landi í ár hava gjørt tað hepnir ella ikki ella onkur sum gassið vestan fyri
møguligt eisini at vera við í annar verður tað. Neyðugt Hetland.
føroysku útbjóðingini.
er við einum infrastrukturi
Dave Lewis viðgongur, at
Hóast ChevronTexaco til at kunna flyta olju og best er at finna olju, men út
hevur hevur skyldu til at gass. Hann kann vera í frá teirra kanningum og
bora nakran brunn vestan Bretlandi ella í Føroyum. boringum vestan fyri Hetfyri Hetland næsta ár, so Men til tess at kunna tað, so land, ber til at staðfesta, at
útilokar Dave Lewis ikki, at mugu fleiri bólkar við í verða fund gjørd, so verður

Mynd Jan Miillei

eisini neyðugt at taka
spumingum um gassið upp.
- So vit síggja fyri okkum,
at tað verður eisini neyðugt
at taka upp, hvussu ein
gassframtíð á øllum Atlantsmótinum verður handfarin.
ChevronTexaco er við í
Lagganfeltinum vestan fyri
Hetland, sum kann gerast
katalysatorurin til ein gassinfrasstruktur og framleiðslu á Atlantsmótinum.
Tað skal nógv gass til fyri
at kunna fara undir slíka
íløgu, og tí hevur tað eisini
áhugan hjá ChevronTexaco
at nýggj gassfelt verða
funnin og tað er í m.a.
eisini í hesum sambandi, at
felagið eisini hyggur at tí
føroyska økinum.

kanningarøkjum
kring
heimin, sum felagið raðfestir høgt. Norðuratlantshav er eitt av teimum.
Uppá fyrispurning um
hann er kløkkur av, at fleiri
av stóru oljufeløgunum,
sum vóðru við í 1. Útbjóðing ikki eru við nú.
sigur Dave Lewis, at hann
vil treyðugt úttala seg um
onnur feløg, men hann
gitar, at ein orsøk kann
vera, at.feløgini framvegis
hava kanningar og boringar
at gera frá fyrstu runduni.
- Still early days sigui
Dave Lewis, sum tó vísir á.
at kunnu teir minka um
váðan við nýggjum kanningum og skilja jarðfrøðina
betri,, so kann Atlantsmótic:
avgjørt kappast við onnm
øki í heiminum,
hva>
framtíðar íløgum viðvíkur.
Kappingarført
Dave Lewis leggur aftrat.
Dave Lewis sigur annars, at at høgu oljuprísirnir hava
Føroyar eru partur av stra- onga ávirkan á teirra virktegiini hjá ChevronTexaco semi her. Teir arbeiða og
at hyggja eftir og kanna tilrættaleggja uppá longri
Atlantsmótið, frá Noregi sikt, tá talan er um oljutil økið millum Føroyar og prísir. Teir kunnu fara upp
Hetland, sum eitt av fleiri og niður.
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andi at flyta gass •
Føroyum
Gassið úr tí risastóra
Snøvitfeltinum út fyri
Norðurnoreg, sum
norðmenn skjótt fara
at selja til USA og
Europa, skal flytast
um Atlantshavið við
stórum tangaskipum.
Hesi fara at sigla tætt
framvið Føroyum.
Statoil sigur, at har er
eingin vandi á fefð.
F t U T N iN G U R

:

Jan Miiller
jan@sosialurin.fo
Tá norðmenn um ikki so
langa tíð fara undir at flyta
stórar nøgdir av gassi í
risastórum tangaskip úr
Norðurnoregi til Spania og
USA, koma hesi skipini at
sigla tætt framvið Føroyum. Nakað herfyri reisti
Anfinn Kallsberg, táverandi løgmaður fyrispurning
í Norðurlandaráðnum um
nettupp vandamiklan flutn-
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ingum av eitt nú olju og
gass og øðrum kemiskum
evnum framvið Føroyum.
Hann helt tað var tørvur á
eini ella aðrari reglugerð
ella konventión, sum hevði
greiðar reglur, sum kundu
forða fyri dálking eins og
tað er gjørt í Norðsjónum
og aðrastaðni.
Sosialurin hevur sett serfrøðingum hjá Statoil í
Noregi spumingin, hvussu
siglingarleiðin verður hjá
hesum risastórp skipum og
í hvønn mun teý kunnu
vera ein dálkingarhóttan
móti eitt nú føroyskum umhvørvi.
Statoilfólkini svara, at í
høvuðsheitum fara øll
LNG-skipini
(flótandi
gass) til og frá Melkøja út
fyri Hammerfest í Norðurnoregi brúka siglingarleiðina norðan fyri Skotland.
Bert í einstøkum førum,
við serligum veðurlíkindum, fara skipini til Spania
at brúka Ensku Kanalina.
Men hvat norðaru rutuni
víðvíkur, so vilja skipini

Vit síggja, at siglingarleiðin hjá stóru tangaskipunum úr Norðurnoregi til Spania og USA, gongur tcett framvið Føroyum
Kelda Statoil

antin sigla sunnan ella
norðan fyri Føroyar. Verður
rutanm norðan fýri Føroyar
vald, tvs. milum Føroyar óg
Island, er teinurin millum
hesi londini 370 km (200
sjómil). Skipini fara framvið Føroyum í tryggari fjarstøðu. Verður siglingarleiðin sunnan fyri Føroyar, tvs.
millum Føroyar og Skotland, brúkt, er teinurin millum londini 180 km (100
sjómíl). Eisini her vilja
skipini fara framvið í
tryggari fjarstøðu siga
norsku serfføðingarnir.
Víðari verður sagt, at
báðar siglingarleiðimar eru
í atljóða sjógvi og verða
troyttar av allari ferðslu í
Norðuratlantshavi. Statoil
fer fyri síni egnu skip at
fyrihalda seg til tær altjóða
reglur og konventiónir, sum
eru galdandi fyri at sigla
framvið londum og oyggjum tvs. at sigla í tryggari
fjarstøðu úr landi alt eftir
hvat er í lastini og út frá
veðrinum.
Víst verður eisini á, at
LNG skipini, sum skulu
sigla Snøvit gass til Europa
og USA, verða serútgjørd
til at kunna sigla í hesum

Talan er um risastór
tangaskip, sum fara at sigla í
pendulfarti framvið
føroyskum øki
Kelda Statoil

farvatninum eitt nú við
styrktum skrokki og tí
nýggjastu navigeringsútgerðini. Hædd er tikin fýri
trygdini so langt tað ber til
við dagsins tøkni.
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Jan Christiansen og Dánial P. Hansen sum undirskriva sáttmála um North Atlantic Fish Fair
Mynd: Jens Kristian Vang

North Atlantic Fish Fair:

Setir Føroyar á heimskortic
Fiskivinnustevnan,
North Atlantic Fish
Fair, sum nú á triðja
sinni verður hildin í
Føroyum, hevur
megnað at markerað
seg sum ein av teimum týðandi altjóða
fiskivinnustevnunum. - Heldur enn at
veksa væl meira um
stevnuna, hava vit
lagt okkum eftir at
bøta um dygdina á
henni, sigur Dánial
Petur Hansen, sum 1.
september í ár tók við
sum stjóri í Atlantic
Fair
FiS K IV iN N U S T E V N A

Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo
Stóra altjóða fiskivinnustevnan, North Atlantic
Fish Fair, sum tvær ferðir
hevur verið hildin á havnaøkinum hjá Runavíkar
Havn, verður nú aftur
komandi ár. Stevnan, sum
verður hildin annað hvørt
ár, verður hesaferð hildin í
høvuðsstaðnum - og ikki í
Runavík sum undanfarnu
árini. Henda triðja stevnan í
røðini verður í døgunum 3,5. mai, og karmurin um
stevnuna verður stóra høllin hjá Poul Mohr á Sand-

víkahjalla.
Stigtakarar til North Atlantic Fish Fair eru Áki í
Skemmuni og Andrias
Jacobsen, sum báðir búgva
á Glyvrum. Teir eiga felagið, Atlantic Fair Spf,
sum í 2001 fekk heiðurin
sum ársins átak, eftir at
stevnan á fyrsta sinni varð
gjøgnumførd.
Dánial Petur Hansen
(Piddi), ið eisini varð við til
at samskipa North Atlantic
Fish Fair fyrstu ferð, tók
tann 1. september í ár við
sum nýggjur stjóri í Atlantic Fair, og tekur hann
sær nú av projektleiðsluni í
samband við komandi
fiskivinnustevnuna.

Ikki í tjøldum
Dánial Petur sigur, at tey
bæði árini, stevnan hevur
verið hildin á økinum hjá
Runavíkar Havn, hevur
størsti parturin av framsýningini verið í stórum tjøldum. Haraftrat hava bygningarnir hjá P/F Skipafelagnum Føroyar og P/F
Beta verið nýttir sum framsýningarøkið.
Dánial Petur sigur, at tað
kann verða ein vansi við at
hava eina so stóra framsýning í tjøldum, tí tá kunnu
veður og vindur hava so
stóran ávirkan á, hvussu tiltakið eydnast.
- Viðrar illa, og tað er
kalt í veðrinum, eru tjøldini
ikki væl egnaði til hetta
endamál. Tað verður gjóst-

ur inni og kalt, og stevnuumhvørvið verður ikki so
hugnaligt, sum ynskiligt er.
Dánial Petur sigur, at
ífamsýnarar í eftirmetingum hava víst á hesi viðurskifti, og nú tjøldini eisini
eru vorðin dýrari at leiga,
og báðir bygningarnir á
økinum ikki høvdu verið
tøkir til endamálið komandi
ár, hevur felagið gjørt av at
flyta tiltakið í høllina hjá
Poul Mohr, sum teir halda
er sera væl egnað til endamálið.
- Haraftrat kemur, at
Smyril Line hevur boðað
frá, at Norrøna ikki kann
virka sum hotelskip v.m.,
sum hon hevur gjørt undanfamu stevnur.
Hann vísir á, at framsýningarøkið hini árini
hevur verið umleið 5.000
fermetrar stórt, og í høllini
á Sandvíkarhjalla em 5.000
fermetrar undir sama taki.
- At kalla øll framsýningin verður inni í hesum
bygningi. Bátar, truckar,
lemmar og kanska onkur
motorur verða vístir ffam á
uttandura framsýningarøki
við sjálva høllina, eins og
vanligt er aðrastaðni, har
slíkar framsýningar eru,
sigur Dánial Petur.
Hann sigur, at dygdin á
ffamsýningini verður nógv
betur, nú alt tiltakið verður
undir somu lon - og gott er,
at sleppa undan í sama mun
sum áður at hugsa um
veðrið stevnudagamar.
- Vit fara kortini at brúka

tjøld til onnur endamál enn
til sjálva framsýningina,
eitt nú til forhøll og móttøku, sigur Dánial Petur.

Stórur áhugi
Dánial Petur sigur, at
áhugin fyri framsýningini
er ikki minni hesaferð, enn
hann hevur verið hinar
báðar ferðimar.
- Greitt er nú, at flest allar fyritøkur, ið hava luttikið
á undanfarnu fiskivinnustevnunum her heima,
verða við aftur hesaferð.
Hann sigur, at beinleiðis
tilmeldingarnar em nú so
nógvar í tali, at tað ikki er
óhugsandi, at fullteknað
verður, áðrenn komið er
langt inn í tað nýggja árið.
- Meira enn helmingurin
av ffamsýningarøkinum er
longu endaliga selt, og
haraftrat er út við 20% av
plássinum, sum eftir er,
bílagt.
Av útlendskum framsýnarum em tað serliga fýritøkur í okkara grannalondum, sum aftur hesaferð fara
at bjóða seg fram, men
talan er eisini um fyritøkur
úr londum sum, Pólandi,
Týsklandi, Spaniu, Hálandi
og Kanada.
- Onkur ffamsýnari verður eisini úr øðrum uppaftur
meira fjarskotnum londum,
sigur Dánial Petur.
North Atlantic Fish Fair
hevur megnað at markerað
seg sum ein av teimum týðandi altjóða fiskivinnu-

stevnunum, og Dánial Petur
sigur, at tilmelđingar og
fráboðanir higartil eisini
benda á, at talið av útlendskum vitjandi hesaferð
verður enn størri enn undanfarin ár.
- Vit hava hesaferð avgjørt at leggja okkum meira
eftir at fáa vitjandi hendanvegin, sum kunnu taka
avgerðir av týdningi fyri
tær fyritøkur, ið bjóða seg
ffam á stevnuni, sigur hann.
Dánial Petur heldur, at
við stívliga 300 framsýnarum og út við 11.000 vitjandi hevur fiskivinnustevnan møguliga nátt ta stødd,
sum er hin rætta til eina
slíka stevnu í Føroyum.
- Tað er mark fyri,
hvussu stór ein slík stevna í
Føroyum kann verða, tí
hetta avhongur bæði av
framsýningarøkinum og
teimum fasilitetum, sum
eru í Føroyum at hýsa fólki.
Heldur enn at veksa munandi um stevnuna, hava vit
lagt okkum eftir at bøta um
dygdina á henni, sigur
hann.
Tey, sum sponsorera
North Atlantic Fish Fair
hesaferð, eru Skipafelagið
Føroyar, ið hevur verið við
sum sponsor allar tríggjar
ferðirnar, Føroya Banki,
sum er við fyri aðru ferð,
Atlantic Airways og Tórshavnar kommuna.
Tað er dóttirfelagið hjá
Atlantic Airways, Green
Gate Incoming, sum syrgir
fyri ferðum og uppihaldi í

samband við fiskivinnustevnuna.

Á heimskortið
Eingin ivi er um, at dagamir, stevnan verður hildin
á Hjalla, bæði á ein og
annan hátt fara at merkjast í
høvuðsstaðnum.
- Hetta er størsta einstaka tiltak, sum verður
fyriskipað í Føroyum, og tí
kemur Tórshavnar kommuna, sum nú fer at hýsa
hesum tiltaki - og harvið
eisini Føroyar sum land - á
heimskortið í fiskivinnuhøpi, væntar borgarstjórin í
Tórshavnar kommunu, Jan
Christiansen.
Hann heldur, at kommunan eigur at nýta henda
møguleika at "bjóða seg
fram", sum hann tekur til.
- Ein slík fiskivinnustevna fer eisini at hava
stóran týdning fýri tænastuveitarar av ymiskum slagi,
eitt nú flogfeløg, ferðaskrivstovur, hotellir, matstovur - og sjálvt fýri hýmvognsførararnar, sigur Jan
Christiansen, borgarstjóri.
Herfyri skrivaðu, Jan
Christiansen borgarstjóri í
Tórshavn, og Dánial Petur
Hansen, stjóri í Atlantic
Fair, undir samstarvsavtaluna í samband við stóru
altjóða fiskivinnustevnuna,
sum verður hildin í døgunum 3.-5. mai 2005.
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THE LARGEST COMPANY IN THE FAROES
ACTIVE IN BOTH INDUSTRIES

on the Sea
Job in the Air

THOR
FISHING

OFFSHORE

Atlantic Airways is the nationai airline of the Faroe Islands. At
present we provide a domestic helicopter service but are gearing
up to serve the coming offshore industry. W e are ready when you
are. If you would líke more information, please contact us.
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Vit umboða
teir væl umtóktu
Hiab krananir

K O B ELT
Pneumatic Controis

Maskinverkstaður, 512 Norðragøta
TLF + 298 442002 FAX + 298 442022
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Risaskip byggjast uppaftur størri
Kombineraða nóta-og
trolskipið, Jupiter,
sum gøtumenn
keyptu úr Skotlandi
tíðliga í heyst, fer til
Pólands, 10.
desember, har skipið
verður longt við stívHga 10 metrum. - í
dag lastar Jupiter
1.300 tons, men eftir
leingjanina fer skipið
at lasta 2.000 tons,
sigur reiðarin, Atli
Hansen
p e l a g is k a v in n a n

Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo
Nóta- og trolskipið, Krúnborg, er nýliga komið aftur
úr Pólandi, har skipið er
longt við sløkum 8 metrum
sum ger, at skipið nú lastar
3.200 tons í mun til tey
2.500 tonsini, sum skipið
lastaði
frammanundan.
Eftir leingjanina, telist
Krúnborg
nú
millum
størstu skip av hesum slagi
um okkara leiðir.
Um stutta tíð fer eisini
skipið, sum gøtumenn
keyptu úr Skotlandi tíðliga
í heyst, Jupiter, til Pólands,
har 10 metrar skulu setast
upp í.
Atli Hansen, reiðari, sigur, at í løtuni eru samráðingar við póllendingar um
seinastu detaljurnar, og
hann væntar, at Jupiter fer
úr Føroyum, 10. desember.
- Sambært sáttmálanum
verður skipið liðugt í Pólandi seinast í februar komandi ár.

Stór skip, men
ovlítil kortini...
Reiðarin sigur, at Jupiter í

Nú verður Jupiter longdur á
somu skipasmiðju í Pólandi,
sum gjørdi Krúnborg til eitt
av størstu skipum av hesum
slagi um okkara leiðir
Mynd: Vilmund Jacobsen

smáligur, bæði í summar og
fyrrapartin av heystinum,
men nú er líkt til, at hann er
heldur frægari, tó at hann
einki er at reypa av enn,
sigur Atli Hansen, reiðari.
Jupiter fór fyrsta túrin,
26. august, og meginpartin
av tíðini hevur skipið verið
á svartkjaftaveiði. I einar 3dag lastar 1.300 tons, men
eítir leingjanina fer hann at
lasta 2.000 tons.
Jupiter er 57,7 metrar
langur og 12,5 metrar
breiður.
- Gálgarnir, sum í dag
standa frammi við skipssíðuna, skulu setast aftur á
hekkuna, og í hesum sambandi verður hekkan bygd
slakar tveir metrar aftur úr
skipinum.
Hann sigur, at sektiónin
upp á stívliga 10 metrar,
sum sett verður upp í skipið, verður gjørd á aðrari
skipasmiðju enn henni,
sum fer at seta hana upp í
skipið.
- Leingjanin verður
framd á somu skipasmiðju,
Gryfia-skipasmiðjuni, sum
setti teir sløku átta metrarnar upp í Krúnborg.
Atli sigur, at flestu av
teimum gomlu nótabátunum vórðu longdir miðskeiðis í áttatiárunum, og tí
er tað einki nýtt, at hesi
skip verða longd.
- Soleiðis var eisini
gamli Jupiter, sum var
undan hesum, longdur við
eini 10 metrum, áðrenn vit
keyptu skipið.
Reiðarin
væntar, at arbeiðið, sum

4 vikur vóru teir á makrelveiði.
Skiparar eru Martin Petersen, sum býr á Kambsdali
og Emil Petersen, sum býr í
Kollafirði. Við skipinum
hvønn túrin eru 12 mans,
men tilsamans 18 mans eru
knýttir at Jupiter, sum P/F
Driftin í Gøtu eigur.

gerast skal í Pólandi, helst
fer at kosta niðanfyri 10
miljónir krónur.
- Tað var við í projektinum, tá ið vit keyptu Jupiter,
at skipið skuldi leingjast.
Um hetta ikki var við í ætlanini, høvdu vit heldur
keypt eitt størri skip, tí sum
svartkjaftabátur er hann ov
lítil.
Hann visir á, at einki skip
hevði klárað seg bert við
svartkjaftinum - uttan so,
at ein øgilig rúgva hevði
verið at fingið av svartkjafti.

Minni svartkjaftur
Um gongdina annars, síðan
Jupiter fór til fiskiskap,
sigur Atli Hansen, at hon
hevur verið á eini leið.
- Men tá ið tú keypir eitt
brúkt skip, er altíð okkurt,
sum tú hevur hug at broyta.
Hann væntar, at tá ið
skipið kemur aftur úr Pólandi seinast í februar, fer
rættilig gongd at koma á.
- 011 nóta-og trolskipini
eru í løtuni á svartkjaftaveiði norðanfyri, og hetta er
triðji túrurin, sum Jupiter
ger í føroyskum sjógvi.
Fiskiskapurin hevur verið

- Tað var við í projektinum, at Jupiter skuldi leingjast. Ætlaðu vit ikki at leingja skipið, høvdu
vit heldur keypt eitt størri skip, tí sum svartkjaftabátur er Jupiter ov lítil, sigurAtli Hansen,
reiðari
Mynd: Vilmund Jacobsen

M inni svartkjaftur í føroyskum sjógvi
- Tað er tankavekjandi, at so lítil svartkjaftur hevur verið at
fingið í føroyskum
sjógvi í summar og í
heyst, sigur Atli
Hansen, reiðari, sum
stúrir fyri, at svartkjafturin kann fara at
minka, nú veiðan hjá
strandalondunum,
sum varða av svartkjaftinum, er so stór
og óskipað
P E tA G IS K A VIWWAM

Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo

Strandalondini, sum varða
av svartkjaftinum, eru enn
ikki samd um, hvussu
svartkjafturin skal býtast
millum londini.
Útrokningar hjá ICES
vísa, at ein gongd leið
kundi verið at fiskað 1,5
miljónir tons í eini 2-3 ár
og síðan lækkað heildarkvotuna niður í 1 miljón
tons.
Samlaða veiðan í íslendskum sjógvi, føroyskum sjógvi, norskum sjógvi,
ES^sjógvi og í altjóða
sjógvi í fjør var heili 2,3
miljónir tons, og veiðan
higartil í ár er farin um tær
2 miljónir tonsini.
Fiskifrøðingar meta, at
veiðan er alt ov stór í mun
til, hvat mett verður, at

svartkjaftastovnurin tolir.
Fundir hava verið í heyst
millum strandalondini, men
hesir eru endaðir úrslitaleysir.

Tankavekjandi
Atli Hansen, reiðari á
Jupiter, heldur tað vera
tankavekjandi, at svartkjaftaveiðan í føroyskum
sjógvi hevur verið so vánalig í summar og í heyst.
- Tað er sjálvandi ilt at
siga, hvussu gongdin verður, og í seinastuni hevur
heldur meira verið at fingið
- tó at hetta einki er at tosa
um.
Hann stúrir fyri, at orsøkin til minkandi veiðina
kann hava samband við

stóra veiðitrýstið sum
stendst av, at strandalondini
ikki kunnu semjast um eina
heildarkvotu og býtið av
henni.
- Tað vísir seg, at nógv
minni hevur verið at fingið
av svartkjafti- allastaðni og ikki bara í føroyskum
sjógvi. Hetta er tankavekjandi, heldur hann.
Reiðarin vísir á, at svartkjaftur er eitt lutfalsliga
bíligt fiskaslag, og hóast
nógv hevur verið at fingið
undanfarin ár, er svartkjafturin einsamallur ikki nóg
mikið at liva av hjá pelagiska flotanum.
- Hækkaðu oljuútreiðslurnar og minni fiskiskapur
gera tað munandi minni
lønandi at royna eftir svart-

kjafti, soleiðis sum støðan
er.

ICESeUa OPEC?
Hann vísir á, at leiðarin á
Fiskirannsóknarstovuni,
Hjalti í Jákupsstovu, í blaðsamrøðu helt fyri, at kanska
verður tað OPEC, sum
kemur at tálma svartkjaftaveiðini, um strandalondini
ikki kunnu finna út av at
gera tað sjálvi.
- Soleiðis, sum svartkjaftaveiðan hevur verið í
summar og í heyst, er ikki
óhugsandi, at hesin spádómur kann gerast rættur,
sigur hann.
Atli Hansen sigur, at
pelagisku skipini helst
skulu fiska fýri einar 40-50

miljóni krónur um árið, um
tey skulu bera seg, og skal
hesin peningur tjenast við
svartkjafti, er neyðugt, at
hvørt skipið fiskar eini
80.000 tons í part.
- Pelagisku skipini brúka
einar 3-4 miljónir litrar av
olju um árið, og nú oljuprísurin er øktur við meira
enn einari krónu fyri liturin, merkir hetta eina eykaútreiðslu uppá somuleiðis
3-4 miljónir krónur. Tað er
ikki lítið, sigur reiðarin,
sum sjálvsagt vónar, at góði
svartkjaftafiskiskapurin,
sum verið hevur seinastu
árini, fer at taka seg uppaftur.
Men hesum er eingin
vissa fyri.
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Faroe Islands'
largest supplier to the industry
Packaging from carton, corrugated paper, massive paper,
plastic and other maierials for all industrial purposes.
l/l/e also supply:
Plastic products • Packaging equipment • Machines • Fork-lifts
Working clothes • Safety equipment • Knifes • Admixtures • Sacks
Pallets0 Detergents/Cleaning

We offer adviæ in design on packaging materials
...off course to the best price!!!
P/f Farpack w asfou n de d in 1994 by some of the
largest com paniesin the Faroese fishing industry,
ana w e are the largest supplíer of packaging
materials etc. to th e industry in the Faroe Islands.
W e a re ISO-9000:2000
approved.
W e aresituated in good rented facilities in
Tórshavn, and our staff are a ty o u r disposal 24
hours a-day all year round.
W e are able to take care of all your requirements,
such as costums clearences, warehousing and
logistics.

Staravegur 5 • P.O. Box 3099
FO-110 Tórshavn
Telefon 35 30 00
Fax 35 30 10
E-mail: farpack@farpack.fo
www.farpack.fo

03

•T)

Sosialurin

26

Nr. 228 - 27. november 2004

- í longdini hevði tað verið bíligari at lagt rækjuskipið, tí ráksturin er 5 miljónir krónur eftir reyv um árið, sigur Petur H. Jacobsen, reiðari

GeviS rækjuflotanum betri kvotur
- Sum er, gongur tað
eftir reyv við einari
miljón fyri hvønn
túrin. Hetta svarar til
einar 5 miljónir
krónur í halli um
árið. Hesar 5 miljónirnar, sum Sólborg
hevur í halli, rindar
Krúnborg av sínum
yvirskoti - niður í eitt
stórt hol, sigur Petur
H. Jacobsen, reiðari
R Æ K m jm u m
Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo
Støðan hjá rækjuflotanum,
sum einaferð var okkara
"gullnám" í fiskivinnuhøpi,
er óbroytt og líka so trupul,
sum hon hevur verið seinastu árini. Tí kom tað dátt
við hjá rækjumonnum, tá ið

tað frættist, at ætlaða
skattaafturberingin uppá
28% í fyrstu syfti verður av
ongum.
Petur H. Jacobsen, reiðari
á rækjutrolaranum, Sólborg, sigur, at ætlaða afturberingin hevði merkt
einar 2 miljónir fyri hvørt
rækjuskipið um árið.
- Vit hava bíðað eftir hesi
skipan í fleiri mánaðir, og
nú hon eftir øllum at døma
verður av ongum, kenna vit
okkum rættiliga hildnar fyri
gjøldur av okkara myndugleikum, sigur hann og
heldur fyri, at grundgevingamar fyri ikki at seta
hesa skipan í verk ljóðaðu
undarligar í hansara oyrum.

- Vit kundu heldur hugsað okkum, at føroysku
myndugleikarnir útvegaðu
okkum góðar rækjukvotur,
eitt nú á Grand Bank og í
Eysturgrønlandi, har skitfult av rækjum eru í báðum
førum.
Reiðarin hevur tó ringar
vónir um, at føroysku
myndugleikarnir fara at
megna at útvega rækjuskipunum betri veiðirættindi,
sum geva meira pening, tí
sum hann tekur til, at teir
tora nóg illa at skriva út eitt
gágguloyvi!
Hann sigur, at í ár eydnaðist tó okkara myndugleikum at fáa 174 tons í part
fyri hvørt skipið á Grand
Bank.
- Her vóru so nógvar
Rækjukvotur
rækjur at fáa, at vit fiskaðu
Petur sigur, at tað, sum kvotuna upp á tríggjar
rækjumenn í fyrsta lagi dagar, harav vit tann fyrsta
vilja, er ikki at fáa pening dagin fingu 42 tons. Tað er
munur á at fáa so stórar
úr landskassanum.

nøgdir og so tey umleið
seks tonsini, sum vit fáa um
dagin á Flemmish Kap,
sigur reiðarin.

skipini, um vit vildu selt Ikki bara grenj
tey.
- Um onkur helaur, at vit
Petur sigur, at tað hevði rækjumenn bara grenja, so
verið ógvuliga munagott, er tað ikki rætt.
um hvør bátur fekk eini 500
Reiðarin sigur, at nú
tons f Eysturgrønlandi, har meðan Sólborg hevur ligið
Stórt hall
vit annars hava 115 tons á Skála, har skipið hevur
Petur sigur, at hvør túmr fyri hvønn bátin.
fingið nýggja gron, hava
hjá einum rækjubáti sum
- Rækjurnar í Eystur- teir roynt at gera ymiskt við
Sólborg gevur í miðal eitt grønlandi kunnu seljast fyri verksmiðjuna, soleiðis at
hall upp á 1 miljón krónur. einar 45 krónur í miðal fyri hon verður meira effektiv
- Vit gera einar fimm kilo. So, hetta hevði virku- og rentabul.
túrar um árið, og tí er liga gjørt góðan mun í
- Vit royna at gera tað, vit
raksturin eisini einar 5 rakstrinum.
kunnu, men tað gongur ikki
miljónir krónur eftir reyv
Hann vísir á, at summi ár kortini, sigur reiðarin, Petur
um árið. Hallið verður hava føroysk reiðaríir keypt H. Jacobsen
rindað av yvirskotinum hjá rækjukvotur frá grønSólborg hevur ligið á
Krúnborg, og vit kenna tað, lendskum reiðaríum, men Skála í tveir mánaðir, meðsum um hesar miljónimar hetta góðtekur grønlendska an teir hava skift gron.
fara niður í eitt stórt hol.
heimastýrið ikki longur.
Herfyri fóru teir aftur
Hann sigur, at tað í
- Heimastýrið sigur við nýggjan túr - og enn einalongdini hevði verið bílig- grønlendsku reiðaríini, at ferð bar leiðin yvir á
ari at lagt rækjuskipið.
tey fáa ikki meira rækjur, Flemmish Kap.
- Men ert tú í vinnuni, um tey longu hava so stórar
vónar tú alla tíðina, at kvotur, at tey kunnu selja
gongdin fer at venda, og burtur av. So, hetta ber ikki
haraftrat kemur, at lítil til longur, sigur Petur.
marknaður er fyri rækju-
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KJ er ein fjølbroytt fyritøka,sum veitir útgerð, eykalutir og tæ nastur til
fiskivinnuna,alivinnuna,flutningsvinnuna og entreprenørvinnuna.
í okkara úrvali av útgerð'finnast m.a.trolspøl,kranaspøl,
marinekranar, lastbilakranar og gravmaskinur.
í okkara stóru eykalutagoymslu hava vit hydraulikkfíttings,
slangur, rør, pumpur, motorar, ventilar, koplingar, tetningsringar o.m.a.

• Spøl
• Kranar
• H ydraulikklutir
• Filtur
• Aliútgerð
• Katam aranar

r —
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I<J H Y D R A U L IK
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Postsmoga 110 Kambsdalur
FO-530 Fuglafjørður
Tel +298 444 170 •Fax +298 444 265
info@kj.fo •www.kj.fo

SK IP OG BÁTAR

Nú G SM netið verður útbygt til skip og bátar
hava vit tær vælumtóktu Nokia 6090 G SM
telefonimar til fastmontering.
GSM-telefon sum kann senda og móttaka:
Telefon, data.fax o g S M S
Ein sera vælumtókt GSM-telefon til skip o g bátar.
Som uleiðis hava vit fleiri snið av Procom G SM
antennum.
Avm arkað nøgd á goym slu

SKF-Legur ogSmyrjingar
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Til reiðar, reiðarin?
Lagt

Seks skjótir spurningar til
Navn: Ólavur Petersen
Felag: P/F Vesturvón
Skip: Vesturvón, Akranes, Dragasund, Vesturleiki, Vestursøki
1. Hví ella hvussu gjørdist tú reiðari?
Felagið er 1familjuni og eg havi altíð havt áhuga fyri arbeiðinum í felagnum. Eg byrjaðu
sum reiðari 11988.

Olsen

Navn: Ragnar Olsen
Felag: P/F Beta
Sldp: 5 sonevndar cubabátar,
umframt teir báðar nýggju;
Stelkur og Bakur
J,

Hví ella hvussu gjørdist tú reiðari?
Eg fekk tilboð um at arbeiða innan
felagið. Tey flestu vita kanska, at pápi
mín var undan mær. Men hetta er tó
ikki ein familjufyritøka. Eftir at hava
verið bankamaður í 18 ár gjørdi eg av,
at um eg skuldi royna okkurt annað,
so var tíðin komin.

2.

Hvussu ofta um vikuna etur túfisk?
Eina ella tvær ferðir um vikuna.

3.

Hevur tú verið til skips?
Ja, umleið tveir mánaðar í alt.

4.

6. Er olja undir Føroyum og hvørja ávirkan
fær møgulig oljuvinna á fiskivinnuna?
Vit missa kanska fólk, men tað hendir
neyvan nakað tey næstu 10 árini.

Roykir tú og drekkur tú nakað sterkari
enn kafft?
Nei.

5.

Er javnstøðulógin galđandi umborð á
skipum og skal hon tað?
So vítt eg veit er hon ikki galdandi
fyri privat virksemi og annars er
svarið nei.

Navn: Torleif Sigurðsson
Felag:
Skip: Pison, Kvik, Fiskimúli

6. Er olja undir Føroyum og hvørja
ávirkan fcer møgiúig
oljuvinna á

2. Hvussu ofta um vikuna etur tú fisk?
Tvær ferðir um vikuna.
3. Hevur tú verið til skips?
Ja
4. Roykir tú og drekkur tú nakað sterkari enn kaffi?
Eg royki ikki, men eg kann taka eina øl. Nakað sterkari
leggi eg ikki í.
5.

1.

Er javnstøðulógin galdandi utnborð á skipum og skal hon
tað?
So mugu skipini umbyggjast, tí konufólk skulu hava
egið baðirúm. Tað er ikki møguligt í løtuni. Men
annars hava konufólk verið og biðið um tjans.

fiiMvinnuna?

Hví ella hvussu gjørdist tú reiðari?
Eg var saman við øðrum við til at keypa skip, eg haldi tað var í 1990, og eg átók mær so
reiðarauppgávuna.
2.

Hvussu ofta um vikuna etur tú fisk?
Um tú hugsar um fiskarættir sum heild, so einar 3 til 4 ferðir um
vikuna.
Hevur tú verið til skips?
Ja, men eg havi ongantíð verið fiskimaðir.

3.

Roykir tú og drekkur tú nakað sterkari enn kaffi?
Eg havi ongantíð roykt, men eg kann gott drekka
okkurt sterkari enn kaffi.

4.

5.

Er javnstøðulógin galdandi utnborð á skipum og skaí
hon tað?
Eg kann svara soleiðis, at konufólk hava verið til
skips við línubátum, sum eg havi verið reiðari á.
Men annars lati eg tann spurningin upp til
skiparan.
6. Er olja undir Føroyum og hvørja ávirkan fcer
møgulig oljuvinna á fiskivinnuna?
Roknast kann við, at fólk heldur fara at
arbeiða í oljuvinnuni, heldur enn at fiska, um
tað gerst meira lønandi. Men eg trúgvi ikki, at
fiskivinnan nakrantíð dettur niðurfyri í
Føroyum.

Eg giti at olja er.
Oljuboringar á
fiskileið fara at
órógva og
oljuvinnan fer at taka
fóík frá fiskivinnuni.
Og annars kann
møgulig oljuvinna
óivað órógva
lønarlagið.
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ppingarførir prísir á fylgisveinatænastum
veita tænastur frá Inmarsat og Iridium

inmarsat

Total communícatíons NetworkT
Hevur tú skil á telefonrokningini um b o rð ?
Nú ber til at halda skit á telefonnýtsluní
umborð. Við lltlari eind kann hvør maður
fáa útgreinaða rokning.

Manningin kann tosa á blligasta hátt, og fáa
útgreinaða uppgerð yvir nýtsluna til eina og
hvørja tfð.
Harumframt kann veljast ímillum talutíðarkort ella rokning.
Reiðarlið kann gera uppgerðir tíl manningina
so hvørt, uttan at bíða eftir rokningini.

sa
F Ø RSkapíð
O Yframtíðina
A IGsaman
L Gvið okkum
T

F Ø RSkapið
O Yframtiðlna
A 1 Gsaman
L Gvið okkum
T

FAROE Law provides a wide range of legal assistance to business enterprises
with an emphasis on the commercial objectives of the client.
Our areas of practice include:
►Banking an financing law
►Corporate and Company law
►Construction law
►Employment law
►Intemational contracts
►IPO
►Litigation and arbitration

►Mergers ancquisitions
►Oil and Gas law
►Projects and project development
►Property transactions
►Shipbuilding and financing
►Tax law
►Turnkey

FAROE Law as a branch of DANIA Law Firm is part of an organisation that
employs a staff of 70 persons, 24 of whom are lawyers, who practice in the
Faroe Islands, Denmark, Sweden, Russia, the Baltic States and Greenland

Faroe
LA W

* 3 0 H-

Trónđargøta 19 • P.O.Box 1218 • FO-110 Tórshavn • T d +298 359900 ■Fax +298 359901
faroe-Iaw®faroe-ia\v.lo ■www.faroe-iaw.fo

II

Copcnhagen

Svendborg

Russia

Greenland

Bređgađe 49
Postbox 9007
1260 København K
Tel +45 33 17 99 00
Fax +45 33 17 99 01
info@dania-law.dk

Det Gule Pakhus
Havneplađsen 3
5700 Svenđborg
Tel +45 62 21 20 10
Fax +45 62 21 75 50
info@dania-law.dk

Dania Law Int. ApS
M. Dmitrovka 8-2
103006 Moskva
Tel +7 095 299 43 05
Fax+7 095 299 02 66
avista@df.ru

Nuna Ađvokater
P.O. Box 59
3900 N uuk/G odtháb
Tel +299 32 13 70
Fax+299 32 4 1 17
email@nuna-law.gl
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Føroyar partur av altjóða olj
- Føroyingar mugu
ikki billa sær inn
einsamallir at kunna
megnaalt. Oljuvirksemið er eitt altjóða
virksemi við nógvum
ymiskum mentanum.
Tað er týdningarmikið, at Føroyar taka
lu tí altjóðaoljumentanini eisiniog
ikki bara sita í sínum
egna dunnuhyli í
Føroyum. Tað hava
tað verið tekin til
tíverri. Skalmanvera
ein tjóð sum ynskir at
átaka særatfrem ja
egin áhugamál og tey
hjá oljuídnaðinum,
so má man eisini
hava altjóða áhuga
og innlit sigur Alex
Buvik, fyrrv. ráðgevi
hjá oljumyndugleikunum
O U U P R Á T ____
Jan Muller
jan@sosialurin.fo

Alex Buvik hevur arbeitt
hjá føroysku oljufyrisitingini í fleiri ár og hevur staðið
á odda fyri trygdini í sambandi við boriskráimar hjá
oljufeløgunum. Beint áðrenn 2. útbjóðing varð skrivað út fór hann aftur til
Noregs at arbeiða sum ráðgevi. Men áðrenn hann og
konan løgdu leiðina til
heimlandið, fekk Sosialurin
orðið á hann.
Alex Buvik ivast onga
løtu í, at tað finst olja í føroysku undirgmndini. Hon
er longu staðfest í fleiri av
brunnunum. Jarðfrøðiligar
fortreytir em fyri at finna
olju, spumingurin er bara,
hvar hon liggur goymd.
Hann vísir so eisini á, at
økið, har tað higartil er borað, er bert ein evarska lítil
partur av øllum landgrunninum. - Eg haldi, at kolvetni em í føroysku undirgrundini, og tað í lønandi
nøgdum undirstrikar rættiliga avgjørdi norðmaðurin.
Alex Buvik var í Føroyum í 8 ár. Hann kom higar í
96. Byrjaði fyrst sum ráðgevi fyri oljufyrisitingina
og tók so við føstum starvi
í mai 96. Hann varð settur
til at vera við til at skipa eitt
regulverk, ja leggja sjálva
strategiina fyri heilsu, umhvørvi og trygd í sambandi
við eina oljutilgongd við
eitt nú stórum boripallum á
føroyskum havøki. Og tá
komið var á mál at skipa
reglur fyri boripallar ol.,
varð so farið undir at skipa
reglur fyri leiting og seinni

Alex Buvik, oljuráðgevi: -Oljutilgongdin hevur verið skilagóð higartil
aftur fyri allari framtíðar
tilgongdini við útbygging
og framleiðslu og flutningi
og loksins við avtøku av
øllum.
Alt hetta arbeiðið, heldur
Buvik, varð rímuliga væl
móttikið av oljuvinnuni.
Sum ffá leið komu boringarnar. - Eftir fyrstu
boringina høvdu vit fingið
ein greiða fatan av, hvussu
hetta skuldi skipast í Føroyum. Arbeitt varð víðari
at gera eitt regulverk til 4.
brunnurin varð boraður.
Tvs. at tað varð nú miðjað
móti at hava eitt samlað
regulverk fyri allar oljutilgongdirnar frá leitiboring
til framleiðslu og loksins til
flutning av oljuni og til
burturbeining av pallum og
útbúnaði, tá oljan einaferð
er uppi. Alt hetta arbeiðið
varð gjørt liðugt fyrr í ár og
latið landsstýrismanninum.
So ein kann væl siga, at
Alex Buvik hevur verið við
til at byggja upp frá A til Z
- tað so týdningarmikla
lógar- og regulverkið, sum
skal tryggja, at alt fer rætt
ffam í sambandi við eina
komandi oljutilgongd við
Føroyar.
- Harvið er tað arbeiði eg
varð settur til at gera liðugt.
Og orsakað av lítlum virksemi er tað eisini náttúrligt
fyri meg at enda sáttmálan
og so møguliga koma aftur,
tá boringamar byija aftur
og tá vera við til at góð-

kenna oljufeløgini, oljupallamar og oljuleiti-virksemi, tá teir írestandi fýra
brunnarnir skulu borast.
Tað verður so neyvan fyrr
enn um knøpp tvey ár.
- Hvussu væl

hevur so
hetta arbeiðið hepnast
spurdi vitAlex Buvik?

eydnast okkum.
Buvik
heldur sjálvur, at føroyingar eiga at kenna seg tryggar
við tað regulverk, sum er
gjørt, havandi í huga, at ein
stórur oljuídnaður kann
taka seg upp ein đag.

- Eg haldi tað hevur Basaltið
hepnast sera væl. Vit hava H vussu særAlex eina komverið serstakliga heppin, tí andi oljutilgongd fyri sær?
stóru Iondini kring okkum
- Føroyar em ein oljuhava gjørt eitt stórt forar- provins við bæði høgum
beiði fyri okkum. Tað hava váða og kostnaði. Oljuvit brúkt men tilpassað tað ídnaðurin fer har í verðini,
til nútíðina og viðurskiftini har kostnaðurin er lægstur
í Føroyum. Har meini eg, at og váðin ikki er so stórur.
man er farin burtur frá at Føroyski trupulleikin er
gera eitt regulverk út í basalt. í økjunum, har tað
hvønn smálut. ístaðin siga longu er borað, finst einki
vit oljufeløgunum, hvat basalt. Men tey økini, sum
samfelagsstøðið - standard- nú eru áhugaverd, em fjald
urin er fyri heilsu, um- av tjúkkum basalti. Tað er
hvørvi
og trygd. Ikki trupult at avlesa undirhvussu tey skulu gera tað. gmndina gjøgnum basaltið.
Tað gera feløgini sjálvi við Haraftrat gongur tað seinri
at brúka altjóða standardir. at bora gjøgnum basalt. Tað
Vit hava so eitt regulverk, merkir, at boripallarnir
sum so tekur altjóða stand- mugu vera her longri og
ardirnar við. Vit skapa kosta tí nógv meira.
karmamar, sum oljufeløgNú verður so roynt at
ini so fylla út.
finna eina tøkni, sum ger
Alex Buvik dylur helđur tað lættari at síggja og bora
ikki fyri, at oljufeløg sum gjøgnum basaltið. Verða
eitt nú BP halda føroyska hesar gátumar loystar, so
regulverkið vera nakað av tí hava Føroyar stórar møgubesta í heiminum.
leikar. Men tað er ov tíðliga
- Tá eg kom til Føroya at at siga, hvussu verður við at
arbeiða við hesi uppgávuni loysa hesar so grundvar tað eisini mítt mál at leggjandi spurningamar.
betra um tað, sum longu
- Hava vit so gjørt misfanst í øðmm londum. Og tøk hesi árini?
sjálvur haldi eg hetta hevur
- Tað tekur tíð at finna

olju. Nú hevur so verið
arbeitt miðvíst við hesum í
meira enn 10 ár, og tað er
ikki nógv sæð í altjóða
høpi. Haldi ikki at stór
mistøk em gjørd. Áhugin
hevur verið stórur frá
oljufeløgunum ffá byrjan.
At feløgini kanska vóru í so
bjartskygd tá, haldi eg tey
sjálvi mugu taka ábyrgdina
av. Vit hava altíð verið eitt
sindur varin við hesum
bjartskygninum.
- Hvat er tað besta, sum
er hent, meðan tú hevur
verið her?

- Tá vit byijaðu so smátt
um miðjan 90-ini varð
GEM verkætlanin sett á
skránna. Hetta var eitt stórt
altjóða projekt, sum skuldi
kortleggja data við Føroyar,
á havbotninum, í sjónum og
í umhvørvinum sum heild.
Hetta var eitt stórt projekt
fyri føroyingar, sum ikki
vóru vanir við at arbeiða
við so stómm projektum
saman við altjóða ídnaði.
Tað tók sína tíð at fáa tað
projektið burðardygt, men
eftir tað so fekk tað stóran
týdning fyri Føroyar. 011
lærdu av hesum. Føroyingar lærdu at samstarva uppá
tvørs í tí altjóða umhvørvinum.
Hitt, sum gleðir meg, er
MRCC-støðin í Havn. Tað
gleðir meg nógv, at føroyingar hava fingið sína egnu
sjóbjargingartænastu, sum
tykist virka væl. Tað tók

sína tíð men oljutilgongdin
var so medvirkandi til, at
henda gjørdist veruleiki.

Ikki einsamallir
- Hvørjir em so fyrimunirnir og vansarnir við at vera
eitt so lítið samfelag, tá
man fer í gongd við eina so
stóra vinnu sum oljuvinnan
er tað?
- Tað negativa er, at føroyingasr mugu ikki billa
sær inn, at føroyingar
einsamallir kunnu megna
alt hetta. Oljuvirksemið er
eitt altjóða virksemi við
nógvum ymiskum mentanum. Tað er týdningarmikið,
at Føroyar taka lut í altjóða
oljumentanini eisini og
ikki bara sita í sínum egna
dunnuhyli 1 Føroyum. Tað
hava tað verið tekin til
tíverri. Skal man vera ein
tjóð sum ynskir at átaka
sær at ffemja egin áhugamál og tey hjá oljuídnaðinum, so má man hava altjóða áhuga og innlit.
Tað positiva er, sigur
harrn víðari, at oljumyndugleikamir hava megnað at
lyft uppgávuna. Oljufyrisitingin er limur av einum
felagsskapi, sum eitur
North Sea Offshore Autority Forum, har øll londini,
sum liggja kring Norðsjógvin umrøða felags
trupulleikar, og størsta
gleðin fyri Føroyar er, at
man hevur fingið fulla
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nentan
FAKTA
Aiex Buvik er føddur í suðurnorska býnum Kristianssand.
Eftir vanliga skúlagongd fór hann til sjós, og eftir tað tók
hann tekniska útbúgving í Oslo. Har var hann í nøkur ár og
arbeiddi sum ráðgevi fyri eitt lítið maskinfelag. So kom
oljan til Noregs, og tað helt hann vera eina spennandi
avbjóðing.
Hann flutti tí til Stavanger og var við í arbeiðinum uppá
fyrsta feltið, Ekkofisk, sum varð bygt út. Síðani fekk hann
arbeiði hjá nýggju norsku oljufyrisitingini. Har var hann í
trý ár og fór eftir tað til arbeiðis hjá oljufelagnum Amoco,
har hann var í 17 ár. Stóran part av tfðini, í 9 ár, var hann
pallstjóri umborð á einum boripalli á Valhallafeltinum.
Eftir hetta stovnaði hann sítt egna ráðgevarafeJag, eitt nú
arbeiddi hann við at selja ein boripall til Kina.Tað var tá, at
Føroyar komu ínn í mynđina. Her var hann fyrst sum.
ráðgevi og síðani fekk hann ein sáttmála uppá fleiri ár. So
maðurin, sum legði sær til rættis eina framtíð við oljuuppgávum í Kina, endaði í Føroyum.
Nú er Alex Buvik so farin til arbeiðis sum ráðgevi hjá
grøniendsku myndugleikunum, har hann skal vera við til
at skipa regulverk fyri heilsu, umhvørvi o g trygdarpartin í
sambandi við komandi borgingar. So skjótt borað verður
aftur í Føroyum er hann tilreiðarat koma aftur hendavegin.
So neyvan er seinasta orð sagt um sjarmerandi og
hugnaliga oljumannin úr Noregi, Alex Buvik.

semju við ídnaðin og
myndugleikar í øðrum
londum fyri ein felags
standard fyri at brúka
boripallar. Tað merkir, at
kostnaðimir fyri myndugleikar og feløg verða minni
við tað, at ein boripallur,
sum er góðkendur í Noregi,
Bretlandi ella Danmark,
eisini kann koma inn í
føroyskan sjógv, um man
hevur tey góðkendu sertifikatini. Tað er sera positivt, tí tað ger tað byrokratiska arbeiðið einfaldari.

Hvat ynskir
samfelagið
Um stórar oljukeldar
verða funnar, hvat gera vit

-

so ?

- So mugu gerast konsept fyri útvinning. Tá má
føroyska samfelagið taka
støðu til, um tað ynskir ein
slíkan útvikling. Tað er eisini spumingurin, um nøgdirnar eru nóg stórar, so
marknaðurin er áhugaður
at keypa. Síðani fer ein útbygging ffam, og tú fær ein
oljuídnað. Tað fer at hava
nógv at siga fyri Føroyar.
Alex Buvik heldur tað vera
týdningarmikið, at arbeiðsmegin umborð á pallunum,
har framtíðar oljuvinnan
verður ment, skal vera føroysk aftaná eina skiftistíð,
har eisini útlendingar em
við. Slíkt virksemi krevur
eisini eina stóra tænastuskipan á landi.
So em tað skattainntøkumar. Har em tað politikaramir, sum skulu stýra peningastreyminum. Royndir
mínar úr Noregi eru tær, at
vit fingu eina yvirupphitaða økonomi, tá oljan
kom, og tað tok ár at læra
seg at handfara hetta. Hetta
mugu føroyingar læra av.

Alex Buvik, sum hevur
arheitt í Oljufyrisitingini í 8
ár

Sjálvt um tit em smáir, so
em vit stórir nokk til at
kunna handfara eina oljuvinnu.

Fleiri bein
Alex Buvik er vorðin góður
við Føroyar og føroyingar
eftir so mong ár her. Hann
sigur, at Føroyar em eitt
sera vakurt og dramatiskt
land, og hetta eyðkennir
eisini føroyingar. Føroyingar em sera hugnaligir,
hava ein góðan humor men
ffá tíð til aðra kanska eitt
sindur órealistiskir. Føroyingar eru droymarar og
ynskja at gera nógv, sum
kanska ikki er so væl umhugsað og so realistiskt at
gera til vemleika. Tá eg
hugsi um, at her liggja 18
oyggjar tveittar út í Atlantshavið við 48.000
íbúgvarum, so hevur hetta
samfelagið klárað seg sera
væl. Hetta er eitt robust
samfelag við vælkvalifiseraðum fólki. Væl hava
tey bara livað av fiskivinnu. Oljuvinna er ídnaður, og føroyingar eiga helst
at læra seg at eitt sindur
meira av "ídnaðarhugsan"
og ikki bara liva við síni
traditionellu veiðumannaog fiski-mannahugsan.
Alex Buvik heldur tað
vera sera vandamikið fyri
eina lítla tjóð sum tí føroysku bara at hava eina
vinnu at halda seg til, og tí
heldur hann at tað er skilagott við eini oljuvinnu sum
eitt bein aftrat at standa á.
Tá niðurgangstíðir eru í
einari vinnu, so er gott at
hava eina aðra til at taka. Tí
er sera umráðandi, at føroyingar leggja seg eftir ídnaðarvirksemi, antin tað so
verður olja ella nakað annað.

Sparið ikki meira
á Oljufyrisitingini
- Nóg mikið er spart í
olj ufyr isitingini.
Savnið og brúkið allar
góðar kreftirtilat
taka ímóti komandi
avbjóðingunum í hesi
nýggju vinnu. Vil væl
til verður fyrsta oljuframleiðslan veruleiki
í 2014sigur Alex
Buvik, ráðgevi 1oljumálum

siting og eisini nú farið var jarðfrøðliga økinum og ikki
frá eini ráðharrastovu til minst á fyrisitingarligu
fyrisiting. Fyri tíðina er síðuni. Tú skal umsita eina
oljufyristingin munandi kolvetnislóg við teimum
skerd. Man hevur styrkt neyðturiviligu kunngerðjarðfrøðiliga partin av unum og lógarverkinum, og
oljufyritingini og tað er tá mást tú hava góð fólk.
sera gott. Men føroyskir
- Spumingurin er tí eispolitikarar og myndugleik- ini, hvønn málsetning politar mugu eisini hugsa um at iska skipanin hevur við eini
styrkja oljufyrisitingina, oljuvinnu. Eg eri eitt sindur
soleiðis at man er fyrireik- í iva um, hvussu tað verður
aður at taka ímóti komandi í framtíðini, ikki minst tí at
avbjóðingum. í dag eru tað man als ikki hevur nevnt
ikki mong eftir, sum klára oljuna í samgonguskjalinat lyfta eina slíka uppgávu. um og harvið kann man
Alex Buvik ávarar tí tulka polikaramar, sum at
O L jy F R Á T _____________
ímóti enn fleiri sparingum man ætlar sær ikki at raðJan Miiller
her. Hann heldur tað var festa hetta høgt. Tað vóni
jan@sosialurin.fo
rætt at skipa tingini øðrvísi eg tó ikki er støðan. Styrkút frá galdandi fortreytum, ið heldur oljufyrisitingina,
- Føroyska oljutilgongdin men tað, sum er stórt spell um man meinar nakað við
hevur verið væl løgd til við slíkum er, at tú missir eini oljuvinnu.
rættis frá byrjan. Nógv nógv av kompetansu, og
- Hvussu hava vit, her
skilagott er hent. Men nógv av teimum dugnaligu m.a. okkara oljumyndugneyðugt er at gera nógv og kompetentu fólkunum í leikar, klárað okkum í telvfleiri kanningar, áðrenn ein Oljufyrisitingini eru farin ingini ímóti oljufeløg-unkann siga um hetta verður aðrastaðni, tí man ikki um?
til nakað ella ikki. Oljufyri- hevur havt eitt nóg greitt og
- Avgjørt væl. Eg var
sitingin má gera sítt til at klárt mál og meining við sera ovfarin av Oljufyriskapa áhuga fyri økinum nýggju fyrisitingini. Ein sitingini, tá eg kom higar.
sigur Alex Buvik, sum kann sjálvandi fáa nýggj Man hevur dugað at takla
seinastu árini hevur starvast fólk. Men skal tú lyfta eitt tingini rætt, og hevur Oljuá Oljufyristingini. Hann virksemi sum oljuvinna er, fyrisitingin og fólkini har
hevur tí verið tið til menn- so hevur tú brúk fyri kom- gjørt eitt sera professionelt
ingina av okkara oljufyri- petentum fólki, bæði á arbeiði.

Og framtíðin - hvørji eru
tíni ráð?

- Keep up the good work
er boðskapurin. Haldið
fram við tí góða arbeiðinum.
Og Alex Buvik hevur
eisini eitt boð uppá, nær
fyrsta oljan rennur úr
undirgmndini!
- Lat okkum siga, at tað
verður borað aftur í 2006
og eitt fund verður gjørt. So
skulu avmarkingarbmnnar
borast, og síðani skal man
meta um lønandi virksemi.
Siðani tilrættaleggja eina
útbygging. Henda tilgongdin, frá tí at tú hevur gjørt
eitt fund til oljan rennur, fer
at taka umleið 8 ár, so
fyrsta oljan, í besta lagi,
gerst vemleiki í 2014.
Buvik takkar øllum teimum hann hevur arbeitt saman við og fyri tað góða úrslit komið er fram til. Hetta er eitt gott land at
búgva í. Eg havi verið væl
móttikin og havi fingið
nógvar góðar vinir. Tað
verður við sorgblídni, at eg
fari higani.
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A TASTE OF THE ATLANTIC FRONTIER
Jeremy Cresswell
'■
Progress remains slow on
Big Oil’s North-west
Europe Atlantic Frontier
with the exception of UK
west of Shetland where
2004 has turned out to be
one of the better years for
that sector and where momentum appears to be
building.
Indeed, with at least one
new discovery - Lochnagar,
appraisal drilling confirming the commerciality of
the Laggan gas discovery,
the Clair field close to first
oil as we wnet to press, and
the majors reaffirming their
commitment: via the 22nd
UK offshore and Frontier
licensing rounds, west of
Shetland almost has a buzz
about it.
It is a pity that the same
cannot be said for the Irish,
Faroese and even Norwegian sectors. Nonethpiess
there has been progress in
each. In Ireland, thc last
major obstacle to Shell’s
Corrib development has
fallen; the 2nd Faroese
licensing round has attracted a respectable biđ
and, in Norway, the huge
Ormen Lange gasfield
development has taken
significant further steps
forward.
But, in this review, we
shall concentrate on the UK
portion of the Frontier
because it appears broadly
analogous with the Faroese
sector in geological terms,
with the exception of the
basalts that overlay much
of the latter.

LUCKY LAGGAN
The hottest news is arguably Laggan. It was in
September that Total
declared that the 206/1 a-4A
and 206/1 a-4AZ wells
drilled 70km west of the
Shetland Islands during the
2004 summer campaign
successfully tested the
original 206/1-2 Laggan
gas discovery made in
1986, but it stopped short
of revealing a reserves
estimate.
However, word on the
street is that more than
ltrillion cu.ft of gas gas
been proved up and that
flows of up to 35million
cu.ft per day were achieved
on test.
Whatever the results are,
they must be encouraging
as the company is inviting
supply chain interest in its
development. While they
should be regarded as
indicative at this stage,
Total has unveiled two core
development
scenarios,
both of which would involve subsea production
architecture tied back to a
platform.
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The key difference is the
export route ... one via
Shetland and the BP
Magnus platform in the
East Shetland Basin to St
Fergus gas terminal in
North-east Scotland; the
other via existing Total
North Sea infrastructure to
St Fergus.
Scenario 1 indicates a
six-slot subsea template
located in 640m of water
tied back to a host platform
in 140m of water, with
export infrastructure comprising an 18-in gas line to
Sullom Voe oil terminal
and then into the existing
Magnus EOR (extended oil
recovery) link, thence
FLAGS pipeline to St
Fergus.
Scenario 2 would also
involve a six-slot subsea
template in 640m of water,
but with the host platform
in a different location. This
in turn would link to a 24inch pipeline direct to the
Total-operated Alwyn field
hub and link to St Fergus.
In this case, an 80km, fiveinch condensate line laid to
Sullom Voe.
It is likely that a multi-
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phase solution similar to
the recently inaugurated
and pioneering North Sea
Goldeneye project will be
employed. It is the first
ever UK development
where output from the field
is sent directly to the beach
for process. A multiphase
solution would see Laggan
gas processed at Sullom
Voe.
Total has told contractors
that it would like to get to
project sanction during Q4
2005/Ql 2006 with a view
to achieving first production in Q3/4 2008.
On a note of history,
Laggan was discovered in
1986 by Shell. But there
was no further exploration
activity until Total secured
a licence to explore on the
quadrant 206 block following the 16th licensing
round in 1995.
Total moved quickly,
drilling an appraisal well in
1996, but then leaving the
field for a further eight
years. The mid 1990s was
the time of the Aurora
project, the aspiration of
which was to clear the
decks for a multi-field
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development to achieve the
economies of scale needed
before west of Shetland gas
could become viable.
The Aurora study was
funded by Conoco, Texaco
and Total, each of which
had finds that, individually,
did not satisfy criteria
applied at the time. But the
oil price slump of late 1997
through 1999 put paid to
the dream. But now it
appears to be coming back
to life in all but name.
It is already clear from
Total’s rhetoric that Laggan
will become a hub into
which
further
future
developments can be tiedin to create a multi-trillion
cu.ft development in the
same spirit as Aurora.
Quite which at this stage
can only be an educated
guess due to the scarcity of
hard facts.
Potential
candidates
could include 208/21,
208/26,214/12,214/25 and
214/29. All are onthe DTI’s
‘promote’ licence listing.
208/21 is located 50km
North-east of Laggan.
Estimated in-place reserves
are 248-649bcf of gas of
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which 188-495bcf might be
recoverable. It has been
drilled once.
Discovery 208/26 is
40km south of Laggan and
is described as a stratigraphic trap. In place reserves are estimated at 202574bcf, with recoverables
judged around 149-430bcf.
It has been drilled once.
214/12 is describeđ as a
"four-way dip closure with
potential for stratigraphic
upside". It has never been
drilled but the DTI ‘promote’ datasheet notes an inplace reserves potential of
328-549-890bcff and recoverables of 247-411-666
bcf
214/25 is a prospect that
is reckoned to have a gas
potential of up to 1.64tcf,
suggesting recoverables in
the range 550bcf to 1.2tcf.
214/29 has been drilled
once and the in-place
reserves estimate is 469 680 - 970 bcf, with recoverables of 350 - 512 723bcf. The DTI ‘promote’
sheet notes that the discovery of gas in the neighbouring block (214/30-1)
should enhance the pro-

spects for 214/29 though
that acreage was relinquished.

BOLD EXPLORERS
Tuming to Chevron-operated Lochnagar, while the
company and its partners in
the licence have revealed
nothing, apparently due to
sensitivities regarding the
US super-major’s Faroese
2nd round bid, rumours
persist that the Smedvig
drillship West Navigator
really did score with the
block 213/27 probe drilled
in 1,115m of water.
Indications are that a
"significant" find has been
made and that it could open
up a new play fairway
straddling the UK and
Faroes Islands median line.
Before drilling began on
10 July, the P50 reserve
estimate for the two target
plays that are believed to
have been intercepted by
the 213/27-1 wildcat was
about 530 million barrels in
total.
Framhald á s. 34
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ChevronTexaco

People, Partnership and Performance

At ChevronTexaco, our vision is to be the global energy company most admired for our people, partnerships and
performance. That means helping meet Europe's energy needs while striving for the highest standards of
environmental protection and working through partnerships with others who share our values and are also
committed to safeguarding the natural world for future generations.
ChevronTexaco Upstream Europe, Seafield House, Hill of Rubislaw, Aberdeen

Please visit www.chevrontexaco.com
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Eysturríkarar áhugaðir í føroyskari olju
Wayne Kirk, tekniskur stjóri
hjá OMV
Mynd Jan MiiUer

OUUPRÁT
Jan Miiller
jan@sosialurin.fo
Millum nýggju feløgini,
sum eru við í 2. útbjóðing
á landgrunninum, er eysturríksa oljufelagið OMV Tað
er kanska ikki nakað risastórt oljufeløg í altjóða
høpi, verður hugsað um
stóru multinationalu oljufeløgini, men í eysturríksa
búskapinum er OMV ikki
bara stórt, tað er størsta
vinnufyritøkan í landinum.
Wayne Kirk, sum er
tekniskur stjóri fyri leiting
og framleiðslu, var í Føroy-

Framhald av síðu 32

Sources said the exploration well's main target
was the cretaceous Lochnagar prospect but that it
would also have intercepted, if not at an ideal location, the tertiary Rosebank
structure. It is unclear
whether hydrocarbons were
encountered in both target
zones.
As planned, West Navigator did not production
test the well but logging
confirmed many observers'
positive view of the
structure with oil and some
gas found. "It’s very attractive a nice big structural
rollover with a nice big
trap," said one knowledgeable source.
In West of Shetland
terms, the source said
Lochnagar is "more analogous to BP's Clair field"
in quadrant 206 although
oil quality is believed to be
completely different and
"to some degree" similar to
the UK supermajor's Schiehallion field in quadrant
204.
ChevronTexaco is said to
be "desperate" to drill an
appraisal well, probably
next year, although one
source warned: "There
have been quite a number
of disappointments in the
West of Shetland area."
Little official news is
expected to emerge on
Lochnagar for some weeks,
perhaps even months.
It is said that "a whole
bunch of structures almost
identical to Lochnagar"
extend into Faeroese waters
and that news of the UK
find will see ChevronTexaco experience stiff com-

petition for acreage across
the median line.
Similar oily structures
are also thought to exist in
UK acreage surrounding
block 213/27, which, said
sources, prompted ChevronTexaco and partners
(OMV, Statoil and DONG)
to bid successfully for
adjacent blocks 213/21,
213/22,213/23,213/28 and
205/1 in the 22nd round.
Elsewhere
West
of
Shetland, BG drilled the
block 204/2 la Bedlington
well, apparently with little
success though the rumour
machine could be wrong as
BG was quite specific in
that it was targeting oil in
the 25-24 deg API range.
Meanwhile the company
has been offered part block
204/22 (the Bedlington
extension areaj.in the UK
22nd round.
This summer, Dong,
ChevronTexaco and OMV
also partnered operator
Amerada Hess in the
Lindisfarne exploration
well in block 201/10, which
although a tight hole, is
believed to have appraised
the Cambo oil and gas
discovery. Status remains
tight.
Aside from BP’s ongoing
commitment ... remember,
it remains the only operator/producer of oil and gas
resources west of Shetland,
and the foregoing successes
by majors ChevronTexaco
and Total, perhaps the most
important piece of news is
Shell’s decision to return to
the Atlantic Frontier hunt in
the belief that significant
reserves remain to be found
and exploited.

Tom Botts told the writer
that the company’s quest
woulđ range from Northern
Norway through west of
Shetland to Ireland. Moreover, UK Frontier and
Norwegian licence awards
made earlier this year had
significantly reinforced its
strategic position.
Speaking at the Royal
inauguration of the 650bcf
Norih Sea Goldeneye rich
gas development offNortheast Scotland, Botts acknowledged that the company was effectively making an about turn as during
the late 1990s, Shell was
perceived as losing interest,
especially west of Shetland.
"We did well in the
UKCS in terms of getting
access to eight blocks
together with BP ... four of
these
licences
were
Frontier, we had a similar
success story on the Norwegian side," he said.
"Now we have access, we
have to get on with the
work, start to develop a
detailed work programme
and then make a commitment."
However, Botts refrained
ffom saying how many Atlantic Frontier exploration
probes might be drilled in
2005.
"We were the second
most active explorer in the
UK last year ... 11 wells ...
and a very active explorer
across Europe. If you look
at our activity level as far as
participation next year and
the year beyond is concerned, its actually going to go
up because we’re finding
more and more innovative
ways of working with partners to expose us to more
drilling
opportunities.
BIG BOYS GAME
There will be particular
Shell E&P Europe supreme focus on the Atlantic

Margin because we think
that is where most of the
big remaining opportunities are.
"One of the key things is
the advance of technology
and our being able to
understand
and
map
potential structures, and
being able to really understand thc prospectivity.
"The whole key to the
Atlantic Margin is to do
enough work to de-risk
(proposed) wells. Five, ten,
twenty years ago it was
very difficult for the
industry to do this because
they were extremely risky.
"We’ll try and bring all
the technology and tools to
bear to try and get a
reasonable
risk-reward
ratio on (Atlantic Frontier)
exploration drilling. If we
can’t de-risk such wells, the
last thing we’re going to do
is give a bunch of money
away by drilling.
"But let’s be clear, this is
still very risky stuff. This is
far from any infrastructure
and it’s going to take a heck
of a lot more innovation
and technology than exists
today to bring any discoveries on."

CLAIRALLBUT
THERE
Meanwhile, BP is said to be
making decent progress
with its Clair heavy crude
development and on track
to achieving first oil before
Christmas. Final finishing
is ongoing aboard the
field’s production platform
and it is understood that
there have been few hitches
of any note.
Initial output will be
based on the 206/8-lOz
appraisal well, which has
been re-completed as a

um í farnu viku, tá felagið
saman við øðrum oljufeløgum lat umsókn til Oljufyristingina.
OMV eigur oljuraffinaríir, olju- og gassstøðir og
stendur fyri leiting eftir olju
og gassi. 6000 fólk arbeiða
hjá felagnum.
OMV hevur verið virkið
á Atlantsmótinum í mong
ár. Felagið er partur av
Schiehallion oljufeltinum
vestan fyri Hetland og er
eisini við í fleiri loyvum,
eitt nú saman við Amerada
Hess í Camboøkinum, saman við ChevronTexaco í
Rosebankøkinum og saman

við BP í Suilvenfeltinum
longur syðri.
Wayne Kirk ger greitt, at
OMV er ikki nakað lítið
felag. Teir framleiða í dag
t.d. eins nógva olju sum eitt
nú Amerada Hess. Felagið
leggur stóran dent á at
skapa vøkstur, har tað arbeiðir kring heimin.
OMV hevur latið eina
umsókn inn til 2. útbjóðing
saman við ChevronTexaco,
Statoil og Dong. Wayne
Kirk hevur sjálvur arbeitt
við Atlantsmótinum síðani
1994. Tá var hann hjá
Amerada Hess.

producer, whereas production well number two is
purpose drilled.The third
well in the starter pack is a
water producer.
Then it will be a matter
of systematically picking
through the full programme. The original well
count was to have been 24,
including injectors. But this
has now been reduced to 23
because a well dedicated to
re-injecting all cuttings is .
no longer required.
$930million phase-1 will
concentrate on the Core,
Graben, and Horst segments in the southem area
of the field. These collectively have estimated oil in
place of some 1.75 billion
barresl, of which 260million bbl, plus associated gas,
may be recovered over a
24-year period.
Output is expected to
plateau at 60,000 bbl of oil
and 15million cu.ft of gas
per day, based on facilities
capable
of
handling
70,000bpd each of oil and
water.
The hope at BP is that
phase-1
will
deliver
sufficiently encouraging
results that phases two and
three off the giant mulíibillion-barrel heavy crude
field can go ahead. One
would be platform-based,
the other perhaps subsea.
The outline plan (for
phase 2) is to look at
drilling a well in 2005 to
appraise an area called The
Ridge in the north-east part
of the field, which looks to
be the next prospective
area.
There would be further
appraisal the year after
(2006), which would set us
up to do preliminary engineering leading to phase-2
approval in 2007 at the

earliest. Recoverable reserves are about the same
as phase-1.
Also hoping to ride the
Clair
bandwagon
is
minnow Faroe Petroleum,
which was awarded six
22nd UK round licences
this year, including for the
Freya and Seonaid discoveries north and south of
Clair.
CEO Graham Stewart
said Freya was found by
Mobil on the Rona Ridge in
1984, its probe encountering some 460ft of oilbearing sands. The find
was not tested because of
the complex nature of the
geology.
"We plan to go in and
drill and test a horizontal
well next summer," said
Stewart, adding that the
company might invite a
farm-in partner to help
spread the risk. "While this
is wise from a cost-sharing
perspective, we might
choose to do it ourselves.
There look to be up to
500million barrels in
place."
Seonaid is in a different
play and less is known
about the find made by Elf
in what is described as a
large structure. Faroe
Petroleum’s first task is to
reprocess existing seismic
data before deciding on the
way ahead ... hopefully
drilling in 2005 -06.
Because both are shallow
water and close to Clair,
Stewart hopes that one at
least can be made commercially viable. Time will tell,
of course.
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G ey sirP etro leu m - satser
p á F æ røyene o g Isla n d
Dag O. Larsen______
GeysirPetroleum hf
I statuttene for GeysirPetroleum stár det at selskapet skal drive oljeleting
ved Færøyene og Island.
Med dette som utgangspunkt, og med en stab tilknyttet selskapet med omfattende kunnskaper om
omrádene, ble en kapitalinnhenting i høst kraftig
overtegnet. GeysirPetroleum sitter derfor i dag med
eiere som har den økonomiske ryggrad som trengs for
á lykkes i disse omrádene.

Færøyene
GeysirPetroleum og Atlantic Petroleum har sammen
levert en omfattende søknad om konsesjoner i andre
lisensrunde. Sammen har
de mye kunnskaper og erfaringer som vil være viktige á ha med for á modne
den Færøyske petroleumsindustri. Flere av GeysirPetroleums nøkkelpersoner
har vært aktive pá Færøyene gjennom mange ár,
som Terje Hagevang og
undertegnede som har
deltatt siden starten, blant
annet gjennom tidligere
Saga Petroleum.
GeysirPetroleum
har
vært initiativtager til innsamling av seismikk, som i
dag utgjør en viktig del av
selskapets database. Dette
er seismikk av høy kvalitet,
og reflekterer selskapets
vektlegging av teknologiutvikling og nytenkning, og
krav til kvalitet i alle ledd.
Selskapene har primært
søkt pá lisenser med det
formál á øke forstáelsen av
geologien i lisensene pá
egen hánd, men har samtidig uttrykt interesse og
vilje til á samarbeide med
andre søkergrupperinger
dersom det skulle være
overlappende søknader.
Selv om selskapene er
smá sammenlignet med de
sentrale søkerne Statoil og
ChevronTexaco, regner vi
med at myndighetene aktivt
vil stimulere til utforskning
gjennom á sikre at flest
mulige deltagere fár andeler som gir grunnlag for
et langsiktig engasjement.
Etter tildeling vil GeysirPetroleum ápne kontor
Tórshavn.

Island
At Færøyene har olje er jo
en kjent sak. For Island er
det nærmest det motsatte
som er tilfelle.
De fleste forbinder Island
med vulkaner, varme kilder
og fiske, men slett ikke

muligheter for oljefunn. Pá
mange máter er Island i dag
i en lignende situasjon som
Norge var før det ble boret
letebrønner pá norsk kontinentalsokkel. Det finnes i
dag sikkert noen som er
villige til á drikke all den
oljen som mátte finnes ved
Island. Det var nordmenn
som sa det samme om
norsk sokkel.
Island ligger midt i
sprekksonen mellom Norge
og Grønnland, i en geologisk posisjon som fár
geologer til á tenke pá alt
annet enn sedimenter og
muligheter for olje. Men
den gangen for flere millioner ár siden hvor Grønnland og Norge skilte lag,
brakk det av et stykke med
kontinent.
For 75 millioner ár siden
var fremtidens Jan Mayens
ryggkompleks en del av det
grønlandske kontinentet,
og Norskehavet var bare en
smal nordlig utløper av
Atlanterhavet. Begynnelsen
til kontinentet Jan Mayen
startet for 30-35 millioner
ár siden, da havbunnsspredningen langs Kolbeinseyryggen førte til at
det ffemtidige Jan Mayenkontinentet slapp tak i
moderkontinentet Grønland. Fortsatt havbunnsspredning flyttet ryggkomplekset videre østover til
den posisjonen Jan Mayen
mikrokontinent har i dag,
midt ute i Norskehavet.
Med sin fortid som en del
av det grønlandske kontinent er det naturlig og selvfølgelig á tenke seg at vi vil
kunne finne de samme
prospektive avsetningene i
roterte blokker sá vel pá
Grønland som i Jan Mayens
ryggkompleks. Vi vet at
lagpakken pá Grønland
omfatter báde kilde og
reservoarbergarter, de kan
ha sitt alter ego i de roterte
sedimentblokkene sentralt i
Jan Mayenryggen.
Selve navnet som gir
assosiasjoner til øya Jan
Mayen gjør det heller ikke
lettere for geologer flest á
tenke olje, siden den er
dannet av en stor vulkan.
Kunnskapen om det
kontinentale fragmentet er
ikke av ny dato, akademiske institusjoner i Norge
og pá Island har jobbet med
omrádet i mange ár. Men
det er gjeme slik at veien
fra akademia til industrien
blir lang noen ganger.
Sentrale personer i GeysirPetroleum har arbeidet
med problemstillingene i
mange ár, og har siden
1999 jobbet konkret mot á
fremme en lisensrunde ved
Island og med á høste

kunnskap med tanke pá á
bygge opp et Islandsk oljeselskap.
Men vi har ikke vært
alene; mssiske vitenskapsmenn henvendte seg for
mange ár*£íden til islandske
myndigheter og fortalte at
det kunne være hydro-karboner pá islandsk kontinentalsokkel. Analyser av
hydrokarbongasser nord pá
Island og utenfor kysten
viser at det er dannet
hydrokarboner fra organiske kildebergarter i dette
omrádet.
Og det mest lovende omrádet ser ut til á ligge nordøst pá islandsk kontinentalsokkel, midt mellom
Island og Jan Mayen. Geys-
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Figuren illustrerer geografisk
plassering og størrelsen pá
mulige hydrokarbonfeller.
Disse mulige fellene erpá
størrelse med de aller største
feltene i Norge.
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irPetroleum tok derfor initiativet til á samle inn ny
seismikk i dette omrádet,
og har sørget for en grundig
analyse av dataene. Resultatene av dette arbeiđet er
overlatt Islandske myndigheter og har bidratt til á det
ná forventes en lisensrunde
sent 2005.

Tynt basattdekkø
O ? Hovetisíruktureile prospektrmiligheter
< 3 ? Tertiære prospektmuiígheter

Linjo (S-JMR-9

Pá en seismisk linje ogpá det tilsvarende tverrsnittet vises klassiske forkastningsblokker med
mulige olje oggass.
GeysirPetroleum vil vcere en aktiv deltager i oljeleting i Islandske farvann, og GeysirPetroleum
vil vcere en medspiller for Is-landske myndigheter og industri. Detforegár i dag diskusjoner med
industri-aktører pá Island, men tanke samarbeid med GeysirPetroleum slik at den omfattende
kunnskapen som finnes pá Island blant annet i forbindelse med boring i basalt kan nyttig-gjøres
av oljeindustrien. Detforegár ogsá disku-sjoner omkring styrkingen av selskapets Islandske
identitet, gjennom direkte Islandsk eierskap i Geys-irPetroleum.

The oil company with focus on the Faroes and Iceland

Proud to explore
m Faroese waters
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