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Góðar vónir um olju í Føroyum

Hóast eingin boring er á føroyska landgrunninum í ár, so hevur kortini verið 

fitt av virksemi. Fleiri seismikkfeløg hava fingið loyvi at skjóta seismikk inni á 

landgrunninum í summar. Eitt av hesum feløgum er norska TGS, sum ger 

sokallaðar speckanningar sunnaliga í hetlendskum og føroyskum øki. Spec 

merkir, at seismikkfelagið sjálvt stendur fyri kanningunum og bjóðar síðani 

tilfarið út til oljufeløgini. Tó eru oljufeløg oftani eisini við til at fíggja slíkar 

kanningar.  Herfyri var seismikkskipið Bergen Surveyor hjá felagnum Norfield 

Shipping á Havnini fyri at skifta manning. Skipið var eisini í Føroyum í apríl fyri 

at gera fyrireikandi kanningar, eina roynd við nýggjari útgerð, men vegna 

vánaligt veður lá skipið á Vágsfirði í nærum eina viku tá. Herfyri kom skipið so 

aftur til Føroya at gera 2D seismikkanningar, sum neyvan verða lidnar fyrr 

enn í august mánað sambært skiparanum Oddbjørn Thomassen.  Vit arbeiða 

bæði í føroyskum og í bretskum øki og fara seinni eisini at skjóta seismikk í 

norskum øki sigur skiparin, sum heldur tað vera spennandi at koma so víða 

um heim við Bergen Surveyor, ið hevur skotið seismikk kring alla verðina. Í 

fjør varð seismikkur skotin í Grønlandi. Skipið var annars eisini í Føroyum í 

2006.   Oddbjørn Thomassen hevur arbeitt í seismikkvinnuni síðani 2006. 

Áðrenn tað var hann við cruiseskipum í Karibiska havinum. Sjálvur dámar 

honum væl seismikkvinnuna, tí teir koma so víða um. Bergen Surveyor gjørdi í 

fjør kanningar í suðuratlantshavi, har seismikkur varð skotin rundan um 

Falklandsoyggjarnar. Har er olja funnin.   Sjálvur ivast skiparin á Bergen 

Surveyor ikki í, at olja verður funnin í føroyskum øki eisini. Tað vit hoyra frá 

fólki í vinnuni, so eru møguleikar fyri at gera fund her, og tað haldi eg er gott. 

Tá verða tit eitt ríkt land sigur tann brosandi norski seismikkskiparin. Hann 

hevur eisini góðar vónir um, at olja verður funnin í grønlendsku 

undirgrundini.  Bergen Surveyor skiftir manning fimtu hvørja viku, og tá koma 

teir í føroyska havn sigur skiparin. Somuleiðis tá veðrið ikki er til vildar, so 

skipið leggur eitt sindur eftir seg í Føroyum. Eisini verður provianturin keyptur 

her.  Myndatekstir Oddbjørn Thomassen, skipari á Bergen Surveyor Bergen 

Surveyor á Havnini í summar Seismiska útgerðin umborð á Bergen Surveyor
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Hóast eingin boring er á føroyska landgrunninum í ár, so hevur kortini verið 

fitt av virksemi. Fleiri seismikkfeløg hava fingið loyvi at skjóta seismikk inni á 

landgrunninum í summar. Eitt av hesum feløgum er norska TGS, sum ger 

sokallaðar speckanningar sunnaliga í hetlendskum og føroyskum øki. Spec 

merkir, at seismikkfelagið sjálvt stendur fyri kanningunum og bjóðar síðani 

tilfarið út til oljufeløgini. Tó eru oljufeløg oftani eisini við til at fíggja slíkar 

kanningar.  Herfyri var seismikkskipið Bergen Surveyor hjá felagnum Norfield 

Shipping á Havnini fyri at skifta manning. Skipið var eisini í Føroyum í apríl fyri 

at gera fyrireikandi kanningar, eina roynd við nýggjari útgerð, men vegna 

vánaligt veður lá skipið á Vágsfirði í nærum eina viku tá. Herfyri kom skipið so 

aftur til Føroya at gera 2D seismikkanningar, sum neyvan verða lidnar fyrr 

enn í august mánað sambært skiparanum Oddbjørn Thomassen.  Vit arbeiða 

bæði í føroyskum og í bretskum øki og fara seinni eisini at skjóta seismikk í 

norskum øki sigur skiparin, sum heldur tað vera spennandi at koma so víða 

um heim við Bergen Surveyor, ið hevur skotið seismikk kring alla verðina. Í 

fjør varð seismikkur skotin í Grønlandi. Skipið var annars eisini í Føroyum í 

2006.   Oddbjørn Thomassen hevur arbeitt í seismikkvinnuni síðani 2006. 

Áðrenn tað var hann við cruiseskipum í Karibiska havinum. Sjálvur dámar 

honum væl seismikkvinnuna, tí teir koma so víða um. Bergen Surveyor gjørdi í 

fjør kanningar í suðuratlantshavi, har seismikkur varð skotin rundan um 

Falklandsoyggjarnar. Har er olja funnin.   Sjálvur ivast skiparin á Bergen 

Surveyor ikki í, at olja verður funnin í føroyskum øki eisini. Tað vit hoyra frá 

fólki í vinnuni, so eru møguleikar fyri at gera fund her, og tað haldi eg er gott. 

Tá verða tit eitt ríkt land sigur tann brosandi norski seismikkskiparin. Hann 

hevur eisini góðar vónir um, at olja verður funnin í grønlendsku 

undirgrundini.  Bergen Surveyor skiftir manning fimtu hvørja viku, og tá koma 

teir í føroyska havn sigur skiparin. Somuleiðis tá veðrið ikki er til vildar, so 

skipið leggur eitt sindur eftir seg í Føroyum. Eisini verður provianturin keyptur 

her.  Myndatekstir Oddbjørn Thomassen, skipari á Bergen Surveyor Bergen 

Surveyor á Havnini í summar Seismiska útgerðin umborð á Bergen Surveyor


