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Atlantic Petroleum setir Føroyaveteran sum tøkniligan
stjóra
Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum hevur gjørt av at seta ein royndan
jarðfrøðing sum tøkniligan stjóra í felagnum. Talan er um ein gamlan kenning
í føroyskari oljuleiting, Dr. Wayne Kirk. Hann byrjar longu í sínum nýggja
arbeiði 1. desember og tekur hann við eftir Sigurð í Jákupstovu, sum herfyri
gjørdist rektari á Fróðskaparsetrinum. Setanin kemur eisini eftir, at felagið
veruliga er farið undir at menna seg sum oljufelag við bæði framleiðslu og
leiting fyri eygað. Herfyri keypti felagið bretska oljufelagið Volantis og fekk
harvið lut í fleiri nýggjum leitiloyvum. Hetta setir ikki minst krøv til tøkniliga
partin hjá felagnum, sum fer at bora nógvar brunnar komandi árini. Eisini
hevur hetta týdning fyri at meta um, hvar felagið skal gera íløgur í framtíðar
leitiloyvi. Tá er ikki minst umráðandi at hava røttu jarðførðiligu ekspertisuna.
Fortíð hjá Amerada Hess Wayne Kirk, sum er breti, hevur 20 ára drúgvar
royndir í oljuleiting, útbygging og framleiðslu bæði við Føroyar, í Norðsjónum,
vestan fyri Hetland, Brasilia og New Zealandi. Hann hevur arbeitt hjá fleiri
oljufyritøkum, sum hava verið við í oljuleitingini við Føroyar. Frá 1990 til 2003
arbeiddi hann hjá amerikanska oljufelagnum Amerada Hess, sum varð virkið í
leitingini við Føroyar. Somuleiðis hevur arbeitt hjá OMV, sum eisini luttekur í
oljuleitingini við Føroyar. Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum sigur seg vera
væl nøgdan við nýggju setanina. Setanin av Wayne Kirk er eitt týðandi stig á
leiðini at styrkja tøkniligu leiðsluna í felagnum og fer at hava við sær, at
Atlantic Petroleum fer at vera betri fyri at møta teimum møguleikum og
broytingum, sum liggja fyri framman. Hann fer at hava sæti á skrivstovuni í
London. Myndir Wayne Kirk skal styrkja um tøkniliga partin hjá Atlantic
Petroleum Ben Arabo, stjóri fegnast um at Wayne Kirk nú verður partur av
jaliga og dugnaliga liðnum á skrivstovuni í London.

