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Norska seismikkfyritøkan TGS hevur úr at gera í løtuni. Felagið hevur fingið fleiri uppgávur
í New Zealandi, Australia og á Atlantsmótinum.
Í løtuni skjýtur Polarcus Naila seismikk eystan fyri føroyska markið inni á bretska
landgrunninum. Hetta er í einum øki, har vónir til at finna olju og gass eru góðar skilst.
Hóast skotið verður langt frá føroyskum øki, so er tó greitt, at hesar kanningar eisini
kunnu hava áhuga fyri feløgini, sum hava leitiloyvi har norðuri á føroyska landgrunninum,

tætt við bretska markið. Her finst nevniliga eitt tað mest áhugaverda leitiloyvið, 016
(Kúlubøkan), á føroyska landgrunninum, sum enn er óborað.
TGS hevur við hesi nýggjastu seismikkverkætlanini fingið til vega rættiliga umfevnandi
seismisk tilfar frá øllum Atlantsmótinum, eisini inni á føroyska landgrunninum.
Seismiska tilfarið, sum longu er tulkað og verður tulkað í næstu framtíð, verður so boðið
til oljufeløg, sum antin longu hava loyvi í økinum millum Føroyar og Hetland ella sum
kunnu hugsast at fara at søkja um nýggj leitiloyvi í framtíðini.
Eingin ivi er um, at slíkar seismiskar kanningar og tulkað tilfar kann fáa týdning fyri leiting
á føroyska landgrunninum í framtíðini eisini.
Nú um dagarnar lýsti Jarðfeingi eftir jarðfrøðingi í avmarkaða tíð at arbeiða við eitt nú
marknaðarføringini av landgrunninum.
Tá talan er um seismikk er tað mest vanliga, at oljufeløg, sum hava leitiloyvi í einum øki,
sjálvi taka stig til at skjóta seisimikk. Men tað kemur eisini fyri, at tað almenna eitt nú í
Norra og Bretlandi og Írlandi tekur stig til at skjóta seismikk fyri harvið at hava eitt betri
útgangsstøði at bjóða øki út til leiting.
Sum triði møguleikin taka seismikkfeløg sjálvi stig til, oftani við fígging frá oljufeløgum,
at skjóta og tulka seismikk. Hetta seinasta er tað, sum í løtuni fer fram norðan og vestan
fyri Hetland.

