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Oydandi trolveiðan:

Parkcrartir hilar a almennuni ve«i
I s u u im ar iu cj: •>ar lia v n cm
tur. lok c g hcsa niyndm a vk>

Sclha'laiSvct-’in
t j> k o n al íuij>u um ait
siiuSiiV nS lo rv h av n a i Bvrat'
hcvtSi \.,S al ta a hclla tanjia
siic k k tMarhari l>ri uinl U> ai
Ulll si.Sali

I atS itS otkwnlai mcj! cl at
hcvin vcj:urin partviv cr ni pri
vatpaik. riiij
'um i viggja
koviu t hiíai v ui'irunicgin
'li I tina. hciia ci Ivrsi iugligi
t»g harctíir vandamikit> ikkícr
iat> m v.Vuci ai havir hiiarnir
'landa uii i vcgnuni ta.'ci nog
nt>gv pla" mnuntyn gai.'amai
liai alla'ta.Siu al vCia hilin
l.i a.v vcii>ui um lcri'vlu
irvgd hcva ncvnd ccvs cg liln>
! vr. Ila a tcu t>ngan myndug
icik i. mcn cru teir hara akm
timi mcnn 'Uin tii I k' ii vcr.>a
avrnvndai>ir 'inilandi
hi.v.'
unum :.n> ivki't m.cr, 'um ali
cr mcira og ininm kluhbakem
ia. gan>ar vcr.>a 'Cllu ui
unoti gonguicigunum. mi hihn

ut a vegin
l at> ci at>ia'ia.>m i Havn. at
htlar 'tanda i rad og rarkkc. td
domi' um » jn kalcit>inar út
miott Ho'pilalinum. a Hoyvíksvcgnum. ja um gamla
Navigaliír'kúialcidma cru bavar a hov ui>"cgnum. 'um cin
kann parkcra
To'at> vcft'ur uin obcungat'a v iki'kv Idu, cru havatcnn
hcvur Ui lo 'kvldtl at haltla atl
m fra hat'um vu>um. mcn iat>
cru ikki alla'iat>m mcn noyt'ist
cn ai haida aftui m eniohevui
cm rkki 'kyldu ul tad, tá ongai
tcnn cru
Hvu"U lcingi xila tit. at folk
'kal n>v,.i '.i-r at hava almcnn
an vcg tii parkcnngspla"?
Svaru' ikki nurr. mcn bruku'
hcimiidina rxtt. vum tykkum
cr htm upp i hcndur. rctnskiA
vegirnar vu' parkcrat'um bilum. vo man fc t koyrt, bnri'i i
bygd t>g i hv
HciKjii
Hilfnrari

Bir^ir oj» John, latið nú
fískimenninar fáa frirt
Efnrat iuva lisiðgrcin lykkara
i Daghlat'num, maltu vit svara
aftur Eftir al Bigir Daniclscn
er tann fra 'uni vtjori .« I oioya
Fi'ka'Olu, cru onkrir av fiskapri'unum famireitt 'indur upp,
og hetia hevur uppmuntrat'
ti'kimcnn citt sindur. men
haita toldu Birgir og John Pctcrscn ikki. fyri tiggju arum
'it>an d la mcira hcvði John
damt iat> vxl. ti vo kom kanska
citt 'indur nl hann.
S k>jii tvrst i fyrsunum hcvur
tiskimat>urm ongan lonarvokstur havt, og fyn at kunna
yvirliva cr uianniiigartalit> vctt
nn'ur. mcn lomrnar a landi cru
llcirlaldat'ar. og hclst hja tykk
um bat'uin og ivkk.ua líkum.
og all hcvur liskimat'urin gold
n'; prisunn hcvur vem'. al ta ið
alt á landi cr dckkat'. og citt titt

yvirskot til virkir og liskasølurnar. so kann fiskiinaðunn taa
nokur pro'Ciit av revtim
Tit tosa um at tiyta trupullcikarnar av sjógvi uppa land:
nt>i, lat okkum fáa tat' fyri
fískin. sum hann cr vcrdur, og
mmkii' tit nú um manningarlalið i nokurár. 'amliði' sum tit
virða lað arhetði. sum fiski
niaðurin gcr iimalonm hjá
fískinunninum cr bcrt cin lítil
brokpartur av tykkara lon. so
vit hava eini góð ráð, haldn'
lykkutn vckk. ti tit hava ikki
skil a 'likum
hi'kuncnn. latn' tykkum
<kki iraðitast av tcimum. mcn
standið 'ainan
Hcilsan
Manmngiii a
M I K »Phocniv«

Sm áfískur sparkaður út
gjøgnum lensiportrið
✓

Klaksv íkar Utróðrarfelag vendir sær til I^andsstyri og Føroya Ivøgting
6. ('ebruar 1991 hevur
Klaksvíkar Ufróðrartelag
senl lanđsstýrí og Logting
hetta skrív;
Klaksvíkar Útróðrarfelag
hevur á fundi 1/2 og 3/21991 viðgjørt støðuna hjá
ftskivinnuni undir Føroyum. og vóru menn á einum máli um, at gongdin
sum er. kann ikki halda
Iram, rnen má hroytasi í
stundini. Tí krevja tiski- og
útriMðrarmenn, at
I Troling verður tkkt
loy vd innanfyrí 12 mílamarkið.
011 partroling innanfyri

30 snt. úr grundlinjuni
verður hannað.
011 trolveiða vtð smáum
nteskum innanfyri 30
sm. úr grundlinjuni
verður hannað.
2. Føroya Banki verður
fríðaður fyri alla veiðu.
hemara tó undantikin.
fram ti!3 l/5 1992.Eftir
henda dag verður hert
húkaveiða loyvd á Føroya Banka innanfyrí
250 favna dýpi.
3. Vestara markið á økinum B verður llutt til rv.
N úr Mýlingi. Eystara
rnarkið vcrður flutt uml
2 fj. F. yvir til longdarst-

Til lands.styriskvinnuna
í Sjon\arpsmálum
Nú tari cg at heita a tvgum. um
tygum kunnu bcra so í bandi. at
vit uti a bygd kunna faa somu
rasir inn a sjónvarpsnctið, sum
tcy i Havn faa. li, so kunnu vit
cisini troavt yvir sjóavarp'
gluggan. sum vit hava i stovum
okkara. tá vcrður ymiskt at
'iggja
Mcn tað sum liggur iiiarr
Ircmst i huga. cr furo'port. ti
tá hav a vit mogulcikan at
siggja allan tann itroll. 'Uin cr
frammi i dag. ti f S.V.F siggja

KiisdrekkaspurninKurm
Hctta okkara m > 'Cia - ja, cg
ivi't kk
'toi'ta og - Við
i u i i i j :íji hcvui aftur cina
tcrð vcnð viðgjørt clla til um
to 'u harði t radtu «»g hloðuni
og vcra ymisk cru fóik við sínum - onaimtðum, <>g tað ci
hara gott at so cr. mcn eg kann
ikki gcra við tað. mcrkrligt
aitkavarl at so nogv voru fyrt
tnart 'OÍu mundi tað hlivið
nakaðhrtri i g hugsi ikki ijð
íiia kk hcnda <>g licr nyti'i
tk ► ioi ut nyggj lug tað hcvur
iu vcnð av 'fcitiningur,
*g
ii'itin 't mcg ra ti var tað mcir
'uni kki viidu irta 'Olu Nci.
tanu g miij cr i <>g giv>. itigm
kal >'.>ij haldast. incn vit wla.
,.t cfl riitii'1c kk : nog 'trangt
<>> k af nevndi hctla. tcy 'Utn
. ilia 'inum hornum w i . har
cru >• ; otiam <> nnd ci'ini. ti
um ein heldur citt vcra rrtt.
k.itin cín .ifiiur Mga bcmt tað
o u i.i« g iialda 'Cg gcra ait t.ið
bc> t i fyn homini. t>I sjcynda <<g
'. v t. oll gcra cttir sini cgnu
hc'tu sannloring ( >g hvat ið so
vcf.'ur. trrt? cila bann. tann 'Utn
v11 h.,v>' <'l <ig hrcnntvin. hann
t.t r t a ð h<<:tiiw aiik ivarl

Tað blci ctsini nc vnt hctta
við ai ‘•.--tilta rt -*«n k.i"a av
>g t i. i tcy 'iim duga ij <>. tað
Ct hara onkur cii 'taklingur
tað er o tjoidin. i »ii síggja,
hvussu tjoldin gongur t dag it.n
a p<"th i'ið. 'um oftast herandi
tvcir k.t'var ci'im tyri hin. vuni
t í., t.'iir '<> va*l

Og so var tað hatta við kortinum. at tað skulđi avtakast
Nei. tað skuidi hcldur btlart
uppa. tá mundi nokk farið at
btivtð annarleiði'. kanska fótk
ikki cnn cru so forhcrðað.
Sig marr. hvu"u mong cru
tkkr tcy hcim. sum tiggja f
skcljasori vegna brenmvm og
ol og faa oyðilagt hvort wkuskifti. har man cigui al hvtla
'Cg iii n.i'ia aihcið'vika hyn
ar. mcn tá cni flctri, sum ikki
ktára at fara til aibciðis. cnnta
vit cru '<< illa tyri liggjjrltga
f-oroyum i dag. hcr matti vcrið
so lartt at tikið stoðu
Gcr tað ikki frftt. tátta heldur
í teymamar. umdomið hja
landsstýiisksinnuni
verður
ikki vcrri fyri tað, kanska betri.
Og hval ið viðvfkur tcnnum
turi'tum. sum koma hcr at
feiðast, hava vit okkara vnkru
oyggjar at vi'j iram. mcn cing
m Mrr nakað. tá man hevur
drukk > ov nogv, tí ta cr ah
tann bera toka Tað kann vcra.
at tað vcrða fleirt. 'Utn 'iga 'tna
hugsan, áðrcnn nakað hcndir í
hcsuni niali
Tað verður hiðið fyri tcunuin. jiii ráða hcr á landi <ig
tcimum sum taka avgerðir. i<>
rokka inn f lívið hjá oðrum;
mátti tað vcrið m> ji (iud v.ir
t.km vk' uppa rað
Gud sigm mitt lo<>ilarKÍ I <>i
<a ar
N.

Svar til E. Olsen
i lcvarahfa:vi s i 'u n m a i.e ttin g
lur. i » d c se m h e r I'>‘MI sct.i

tygum undtmtaða nakrar
spurmngar um. hvussu nógvur
vkattur cr goldtn av cginpcn
ingi í avísum reiðarf, hvussu
nogvur - kattur er goldm i eginpenmgi i ymsum greinum innan ti'kivinnuna, hvussu nogvur
skattur er goldm av rentustuðh
ur Noregi studningslánum og
upphøggingarstuðh
Serskild skrásetmg er ikki
gjord fyrt omanfyrinevndu inn
tøkur. Talan er um inntokur.
uppgiwi.n millum .íðr.ir inn
tokur yvir flein skattaár. og í
nokrum føruni ganga flein ár
tra inntokan verður givin upp.
til skattur skal gjaldast. orsakað av reglunum fyn avskrívingar og avsetingar nl grunnar
Orsakað av omanfynnevndu
grunduni ber ikki til at siga,
livu"u nogv er <ig verður gol<i
ið av omanfynnevndu inntokum, uttan eitt storrí arbeiði
verður gjort at gretna hetta út
I pplysa't kann ló. at ráðið
eftir nøkrum árum hevur kannað skattlígu viðurskiftini hjá
flestu retðaríum. og tað skai
beinan vegin verða sagt, at
hovuðsregian er ikki, at tær
tnntokur, ið tygum nevna,
verða hildnar uttanfyri skattauppgerðina. Nøkur feløg/persónar. onnur enrt tey, tygum
nevna, hava tó hiidið inntokur

uttanfyri og eru hækkað. Fisint
er sckt løgd á t nokruni ferum
Etsini koma nakrar hækkmgar
at verða gjordar afturat komandi manaðirnar
Nevnast skal eisint. at sjálvt
um veitingar frá skipasmiðjuni, motorleverandorum o.ø.
ftngnar til vega í sanibandi við
sktpakcyp, eru givnar upp til
skattingar. so gevur hetta tkki i
hvørjum førí landskassanum
nakran skatt. Nøkur skipakeyp
eru gjørd á tann hátt. at tað er
felagið, ið keypir skipið. ið fær
provisiónina/veitingina. Og tá
ið felagið samstundis hevur
eina stóra avskrívingarsaldo,
kann tað avskríva, so skattskylduga inntøkan verður 0.
Og f teimum forum, har felagið
síðani fer á húsagang, verður
ongin skattur at gjalda.
Ráðið ásannar, at ivi hevur
verið. um veitingar av omanfynnevnda slag skulu viðgerast
sum veruligar skattskyldugar
vcitingar, ella um talan hevur
veríð um ein avsláttur í skipaprísinum Hesin spurningur
varð avgretddur setnasta heyst,
tá tð ráðið fekk eina áhending
frá rættinum unt. at eitt tflfkt
mál kom til dóms. fór avgerðin
hjá rættmum at verða, at talan
var um eina skattskylduga
veiting
Stjorin á
l.íkningarráð Føroya

vit ongan ítrótt longur. Sjónvarpsstjónn sigur. at tað er
ongm grund hjá tcimum. at
scnda itrótt longur. U oll i Havn
siggjj itrott via parabtil, sum
Havnar koiiimuna hcvur syrgt
l>r'
Eitt ei keðiligi. ai tað vísir
scg. ai Havnin cr ALFA og
OMEGA. hvat Ctvarp og Sjónvatp vtðvtkur
F.in srra sprntur.
hv jt frr at hrnda

Ikki eiti a spekulantar
at nyta tcir fynmumr. ið mogu
ligir cru. Tcir. ið alla 'kuldina
ctga. cru tcir tólkavaldu. sum
ikki cru nog bunir at smiða
landsins lógir. dla nog vakmr
fyri lógar-fuski
Solciðis hcvur allið vcnð og
kcniur framvcgis at vcrða. al
tað aliið vcrða tey, ið minst
tomiáa sær. 'utn koma at 'ita
sum tann vcruligt taparin t
samfclagnum. uttan mun til.
hvør clla hvørjir stjorna F ivim
vcrður tað svanghgt at hva
uppá gódtrúgv og fagurlátin
lyftir. ' U it i ivaleyst mangur má
Slikt cr óveidugt og ann hava asannað Goðtrúgvm kemur scinast t
hcrt hvuvsu rotið samíclagið
cr. ið als ikkt -spckulantar- himnnriki. er gatnalt sagt.
-scn
hava 'kuld i, tí tcir hcrt frei'ta't

- Helst '<>tu tað ikki so fá
skclkað at frætta. at stórt
hundrað tal av spckulantum i
Føroyum hava kunnað lænt
uitanland' <>g mnistandandi i
tøroysk um
pcmngastovnum
stórar pcningaupphæddir og
bcrt goldið 50 tús i skatti. og
hetta meðan onnur noyðast at
slita i 'inum arheiði ut um van
liga tið. Ul tcss ,it 'vaia
hvørjum sitt. vcrða pfnd i skatli
td vcmavta o v i a
og cnnta
hava ikki kunnjð latið fólkapenvjomsti 'Iiur tau ktoiiur
utlan 'kjtt

Grenj um sparitiltnk
Lest i dag í blað tygara citt lesjrabræv \u> heitinum -Otangar og postkassar«, hvar cin
'pytjandi »grcnjar« um sparínltok. ha\i hoyrt slfkt grcnj.
So skjótt talan er um sparmgar a ti aimenna okmuni, tað
vcri seg skúlar. sjukahús.
Strandferðsian v.ni . ja so min
sann verður ein hópur av lesarahrovum og politiskum
greinum at síggj.i um hesar
spanngar, sum ætlanm er at
iremja, um hv ussu skeivt ta<>er
at spara á hcsum og hasum okinum, og at heldur skuldi veríð
sp.irt á onkrum oðrum øki. enn
nettupp tí ætlaða.
Men skatlarokningina eru
tey flestu ónogd við - burtur'ætt frá skattasnvtarum og
spekulantum - men vil eg
herwð siga. at heldur vil eg
gjalda munin minni f skatti enn
at fáa post og annað horíð upp í
hendurnar
býttisligt argumcnt hjá brævskrívaranum tá
ið sparingm niinkar um upphæddina av skattarokningini.
Hetta við postumheringini,
sum skal spara okkum fyrí
stom 'kattarokmng, er retnur
og skarur dovinskapur hja
brævskrivaranum og øðrum,
um ikki vilja gera nakað
sjálvi. mcn bert krevja frá tí almenna, enn at reisa seg av
reyvini.okkum oðrum meira at
gjalda í skatti. So er tað sagt.
Hvor skal gjalda rokningina,
tá k> restar í á ymiskum
stoðum, cr tað nakai enn
»Palleba«? Hugsa um hetta,
spyrjandi
Eg cri fegin um, at tíðin er
komin. at stovnsleiðarar arbeiða undtr ábyrgd, eisim hjá tí
almenna, soletðis at teir standa
til svars fyri lctðsluni hvussu
gongur, og ikki hert kunna
koma altur til tað atmenna og
greiðafrá. ut taðresta5, lOella
kanska 20 rttill. í til at fáa endamur at tokka saman. uttan at
hetta kostar teimum leiðarastarvið, eins og hjá einum pnvatum felag, tí hvor privat fyrt-

loka vildi tramhaldandi havt
ein stovnslciðara. surn ár und
an art rendi fyntokuna longri
og longri út i tiggjarhgt ófori?
Hugsa um hetta. onogdur postkassaskoðan
Eg kundi hugsað mær, at
flest tólk og ikki minst polinkkai.tr broyttu sinnalagshugsan, soleiðis at alt sum eitur
alment skal sparu. og ikki
tramhaldundi hava hugsunurhátt. at tað niunar so litið, um
citt arbeiði ella skip kostar so
og so nógvar mili. meira. Komið her at hugsa um ferjuleguna
u Gomlu Rætt, tá ið ein poh
tikkarí segði. at tað gjordi ongan mun. um fetjulegan kostaði
25 mill. kr meira at byggja við
Gomlu Rætt, enn tað hevði
kostað at byggja i Kirkjuho
Vit mugu sleppa hesum hugsunarháttí, um vit vilja yvirliva
hcr á landi
Kann ikki lata vera við. i
hesum sambandi, at nevna
domini um tcir lágu ferðaseðlaprísirnar
hjá Strandferðslunt. hvar tað ber til at
ferðast fyri 10 ferðir bfligari
enn fyri 30 arum síðani hildið
saman við tímalonini tá og nú
-, meðan ein sum ferðast skal í
Danmark - sum oftani verður
samanlfknað við Føroyar skal gjaldu meira enn tað dupulta sum her á landi. Havi
sjálvur roynt hettu við ferju
num um tey donsku sundini.
við bili.
Men at fáa hesar farleiðir
aftur at bera seg, er vist bara
eitt at gera, og tað er at lata
privatar menn og kvinnur fáa
hcsar rutur um hcndi, so skal
»pípan« helst fáa annað Ijóð,
eri eg ikki í ivu um
Men nóg mikið til tín, »postkassaskoðara«, hesa ferð.
Vóm at síggja nokur lesarahrov. hvar iknvann hevur
gjognumgingið
sinnalags
broyting hesum viðv.
Vinarliga

Kin annar spvrjandi.

igið 6°29’00 V. Nevnda
øki verður fríðað fyri
trol og gamaveiðu alt
áríð.
Garnaveiða verður ikki
loyvd norðanfyrí innanfyrí 12 fj. fiskimarkið
frá rv. V úr Mykineshólmi til rv. E úr Bisptnum.
4. Skeljaveiða verður ikki
loyvd norðanfyri út á 30
tj. úr grundlinjunt frá rv.
90° úr Bispinum til
270° rv. úr Mykineshólmi.
Vestanfyri verður økið
tnnanfyrí hesi punkt
friðað fyn trol og garna-

veiði all ánð:
a) 62o00’00N08°12’00 V
b) 6 1°25’00 N 08° 12’00 V
c j6 lol5’00N 07o30’00V
Ur punkti a og c verður
linja drigin í rv. 90° inn
at 12 fj. ftskimarkinum.
5. Norðara helvt av Btll
Bay Banka út á 300
favnar bert loyvt at nýta
húk.
Norðara helvt av Lúsabanka út á 350 favnar
hert loyvt at nýta húk.
6. Tey friðaðu øktnt, sum
ikki eru nevnd framm
anfyrí, verða verandi
fríðað.

klaksvikar I troðrarfelag

\iðm erkinnar:
Ad I)
Smatiskastovnurtn tolir ikkt
trolið.
Tá ið sjóinarkið á Grækarismessu 1963 varð flutt út
á 12 Ijórðingar. var hetta
fyri at sleppa undan troliiskiskapi. ið hcvðt oytt
grunnamar,
Nú er støðan við at gerast
uppaftur verrí. tí at reiðskapurin er tneira effektivur Bretar t d togaðu ikki í
Ijosuni. men bara um
dimntið. Nu verður togað
alla tið av samdøgrtnum.
Og tú hoyrír dagliga um
smáfisk. sum verður sparkaður út aftur gjøgnum lensiportrið, ti at ikki er loyvt at
veiða ov nógv av ti smáa
tiskinum. sum trolhatarnir
láa í.
Botnurín broytist av trolveiðini, og okini við bleytum hotni eru vorðin flein og
størri.
Partroling er bannað (
tn>rum londutti. og tað tykist
nógv fyri, at okkara smáu
grunnar skulu vera teir einastu i heiminum, ið tola
licsa oyðandi troling Tað
sær tí út, sum tað ger á
grunnunum.
Hcr skulu eisini liva onnur enn te> fáu. sum eru knýtt
at partrolarum.
Nu má tíðin vera komtn

til. at føroyingar fara at
hugsa um at røkja fiskastovnin og menna hann. so
al komandi a-ttarltð fáa
nakað at liva av.
Tí má trolið hurtur.
Metra enn tnðingurtn av
fískinum, ið verður veiddur
við troli, fer til at gjalda olju
vt<> Soleiði' er ikki fyri
vciðihættir sum húk
Idnaðarskipini.
sum
royna vtð smáum meskum.
taka ikki so litið av toski og
hýsu. Tí má hetta steðgast.
Ad 2)
Bankin cr mðurfiskaður. so
at ivi er, um tiskastovnunn
har fæst uppaftur.
Tá ið hetta hara er trolar
unum fyrí at takka. eigur
tað ikki at koma upp á tal. at
trolveiða aftur verður loyvd
á bankanum
Veic5a eftir hemarum
órógvar ikki nakran ftskastovn, og eigur hon tí at vera
loyvd.
Ad 3)
Við fríðing av gytingargrunni á Norðhavtnum alt
árið fyrí irol og gøm hevði
botngróðurin fmgið frið at
vaksið aftur, soleiðis at flskur aftur hevði støðast og
vaksið upp.
Várleiðin norðanfyri fyri

Bronglað kvæðamál
í Diimi.alætting 9. tebruar í ár
stóð eitt lesarabræv undir somu
yvirskrift sunt hetta brævið. Eg
eri púra vamd við N. um tað,
skrivað verður um, men havi tó
cina viðmerking; Tá ið eg siti
og lurti eftir føroyskum dansi í
utvarpinum ella eri sjálv í
danvi. eri eg ofta ørg at hoyra,
at mðurlagið á hesum kvæði og
nógvuni øðrum verður so

skeivt kvøðið. Tað sum eg hav i
lagt merki til er, at tey flestu
kvøða:
»Glymur dansur í høll,
dans sláið ring!
Glaðir rfða noregsmenn
ttir hildu várt ting.«
Har er heldur eingin meining f.

H.F..

Svar til Borgara
I Dimmalætting 5. feb. hevur
»Borgari« nukrar viðmerkingar og fyrtspurningar til mín í
samhandi við. at eg í sjónvarpinutn skal hava sagt, at eg ikki
visti, hvar 8 mió. krónur vóru
hlivnar av í bamagarðsbyggingini í Fuglafírði. Borgari vil.tf
havu útgreinað, hvussu hetta
skui skiljast, somuleiðis sum
'l>urt verður, um tað er so lítið
skil á fíggjarstýringini í Fuglafjarðar kommunu, at eg ikki
veit hetta.
Eg skal viðganga, at eg (
nevnda føri helst havi orðað
meg í so knapt, og vil tí fegin
geva borgara eina frágreiðing,
so eingin misskiljing skal
verða.
Men lat meg fyrst, viðvíkjandi spurningi tygara uni fíggjurstýring, siga, at sjálvandi eru
ongar 8 mió. kr. horvnar uttan
at vit vita hvar, og spumingurin
eg í sjónvarpinum ikki segði

meg vita at svura, var heldur
ikki hvar hesar milliónir vóru
blivnar av. men hví henda
bygging var blivin dupult so
dýr sum ætlað.
Orsøkimar til hesa mína
óvitan um hví. eru í høvuðshcitum tvær.
Tann fyrra er, at eg sum
bygdaráðslimur f sfni tfð, tá
málið byijaði, var hart ímóti, at
hetta i heila tikið bleiv sett f
vcrk. Hg havi tí havt ógvuliga
lítlan áhuga í, f heila tikið at
fylgt við í hesum byggimáli, og
minni at hlanda meg upp í.
Hin orsøkin er, at aftaná at
bygdaráðið í 1985 hevði avgjørt, at farast skuldi undir
barnaansing og barnagarðsbygging, og prosjekt upp á 7
mió. kr. varð samtykt, bieiv ein
serstøk bamagarðsbygginevnd
vald til burturav at taka sær av
hesi bygging, og hesi nevnd var
eg, helst av góðum grundum.

húk eigur at vaksa. ti at
húkurtn oyðileggur tkkt
botnin, sum trolið ger, og
húkur og trol kunnu tkki
vera a sama oki
Snella er bílig dríft, og
hátur missir kennið og fær
tað ikki aftur, um trolarí
nærkast Fyn nøkrum árum
stðan var nógvur upsi og
toskur veiddur við snellu
norðanfyri og eystanfyri, og
tað royndist góð søluvøra,
men trolaramir hava forkomtð allari hesari vctðu. Tí
krevja vit, at øktð verður
fríðað fyrí troi- og gamaveiði alt árið.
Gamaveiði mnan fyrí 12
Ijórðingar ma burtur eins og
trolið
Ad 4)
Royndir okkara cru. at har
fæst ikki livandi longur.
sum »FAMF.« lá og trolaði
eftir skeljum í 1990. Botnurin er púra oyðilagdur. Tað
var av hestu ftskiletð áður,
men nú fæst tkki at kóka.
Onnur lond hava kannað
avleiðingarnar av skcljatroling og steðgað fískiskaptnum. men her hjá okkum er einki kannað av
nøkruni.

fæst up'i hjá snellusktpunum.
Linuhátar fáa ikki roynt
eftir kalva fyrt trolarum, og
tað sama kann sigast um
snclluskipim
Ad 6)
Frtðingin var neyðug og er
uppaftur meira neyðug í
dag
Tað er etngtn leið at
ganga, at friðing verður lýst
í eina viku ella 14 dagar Tá
ið so øktð opnar aftur, lig&ja
trolaramir klárír og taka
smáfískin eftir einarí løtu.
T að sigst, at stórur partur av
fískinum verður koyrdur
aftur í havið. tí at hann er ov
smáur.
Her er einasta leið at
ganga at friða fyn trol alt
áríð, so at fískurín kann
vaksa og mennast og gerast
góð útflutmngsvøra.
Vit ganga út frá, at lurtað
verður eftir sjónarmiðum
okkara, tí at her er lalan um
rnenn, sum hava roynt á
Føroyagrunninum alt sítt lív
og vita, hvør veiðiháttur ger
skaða, og hvør ið ikki ger
tað, sigur Klaksvíkar Utróðrarfelag at enda ( viðmerkingunum.

Ad 5)
Hetla er kalvaletð. Og her

Kuwaits oliekilder
i brand
W ASHINGTON (RB-Reuter)

Flere end et halvt hundrede
oliekilder i Kuwait brænder,
enten fordi de er sat i brand
af irakiske styrker eller fordi de er blevet ramt af allierede bomber, sagde embedsmænd i det umerikanske
forsvarsministerium
tirsdag.
Admiral Mike McConnell sagde, at der er konstateret »flere end 50 brande i

ikki limur í.
Eftir hetta kom bygdaráðið
tí ógvuliga lítið - fyri ikki at
siga einki - tnn í myndina
meira, hvørki viðv. prosjekti,
bygging ella teim ymisku tilboðunum.
Av m.a. omanfyri nevndu
orsøkum má cg tf viðganga, at
eg framvegis havi lítið ánilsi
um hvl enduligi byggikostnaðurin nú kemur at liggja nærri
teim 15 mió. kr. ístaðin fyri
teim 7 mió. kr. prosjektið upprunaliga Ijóðaði upp á.
Og sum sagt havi eg persónliga føit ógvuliga Iftla trongd til

oliefelter« og at de fleste er
pásatte af irakiske styrker,
der derved har villet skjule
troppebevægelser for allierede fly.
McConnell, der er efterretningschef for den amerikanske generalstab, sagde
ved en pressekonference, at
brandene formentlig vil være relativt nemme at slukke,
nár krigen er forbi.

at fregnast um, ella á nakran
hátt at blanda meg upp í hetta
prosjekt, men hinvegin so
mugu bæði eg og borgarar
annars rokna við sum givið, at
núsitandi bygginevnd, sjálvt
um henda sum slfk hevur havt
ógvuliga avmarkaðar møguleikar at broyta ella ávirka
nakað munandi í málinum,
kortini kemur við eini meira
nágreinligari frágreiðing um
málið sum hcild, nú byggingin
vónandi verður liðug, um ein
mánað ella so.

Sigfríður Vørðhamar

