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Vindorka -  ein polittskur spurmngur

í seinastuni er kjak staðist, 
hvørt vindorkan eigur at tak- 
ast í ramasta álvara ella um 
hetta bert er ein veruleika- 
fjarur ynskidreymur hjá 
parti av fólkinum. Vit hava í 
hesum sambandi tosað við 
umboð fyri teir politisku 
flokkarnar og spurt um hvør 
teirra støða er til málið

Asbjørn Joensen, 
Sjálvstýrisflokkurin:

Vnfinn Kallsberg, 
Fólkaflokkurin

- \  indorka er ein orka, sum tú fært ókeypis her í 
i- øroyum og tøknin i dag er somikið 
frammarlaga, at nytta kann fáast úr henni fyri 
ein heilt rimuligan kostna, so vit eiga so avgjørt 
at gera brúk av hesi orkukeldu, sigur 
formaðurin i tingbolki Fólkafloksins, AnHnn 
Kallsberg

Formaðunn i tmgbolki 
FólkallokMns. Antinn
kallshcrj:. cr hctlur tals- 
maóur t \ ri undorkuul- 
h\g^in^ i forovum

Hann \isur a. al \U fyrr 
ha\a gjori royndir at fram- 
lcióu \indm\lnur. mcn at 
tuó ikki sa ut til at canjM 
rxtta \cgin ta Hcsar ro\nd- 
ir voróu gjordar \tó al- 
mcnnart hjalp

Skulu \it nu undtr at 
framlciða eina \mdm\lnu í 
Foroyuni. royndarkoyra 
hunu. ta. so cr ongin tr\£d 
l\rt. at lað ikki j>anga 10 ar 
clla kanska mcira aðrcnh 
\it ha\a nakra vindorku hcr 
hcima. oj: ti mst cg so av- 
gjort I dispositiontm hjá 
S F \ . Mjrur Anlinn kalls- 
hcrj:

Mt tir tu at vit attu at 
tiku) (/i i'inmn tilboih sum 
ht sum liiii \ i stas uu ht’inan-
\vt(in ’

hc haldi. at SKV átti at 
sagt sum so. at tilhoðið írá 
V cstas ju cinans gongur úl 
uppa at hinda í cl-netið hjá 
SFV og at hctta ikki kostar 
n loroyska samfelagnum 
t.cr stóru ílogurnar Tí 
kundu \it givtð Vestas hetta 
lovvið og síðan síggja vit. 
um hasar vindmylnurnar 
cru nóg góðar clla ikki, sig- 
ur Antinn kallshcrg

Tað cr ongtn vaði fyri 
tað føroyska samfelagið av 
nokrum slag. um vit gcva 
V'estas loyvið at hinda í ef- 
nctið. heldur hann

Ikki viðgjørt
Antinn kallshcrg sigur. at 
tcy ikki hava viðgjørt just 
hctta malið innanhýsis í 
tlokkinum cnn

Mcn taðer heilt klart.at 
hetta verðurgjort.tívit hava 
ju ein málsetning í sam- 
gonguni og tað er. at vit 
skulu hetra umstoðurnar 
hja okkara vinnulívi. so tað 
er fort fyri at skapa tleiri ar- 
beiðspláss. ()g ein av fyri- 
trcytunum er. at vit hava eitt 
so lagt kostnaðarstøði sum 
gjorligt - harundir er orka. 
sum í dag cr alt ov kostnað- 
armikil til tað vinnulív, vit 
hava í Føroyum. Serliga í 
mun til grannalondim. ið vit 
skulu kappaM við. sigur An- 
finn Kallsherg. - Og kunnu 
vit við vindorkuni fáa hcnda 
kostnað niður, cr tað jú 
heinleiðis samhært avtalaða 
politikkinum. sigur hann 

Antinn Kalsherg sigur at 
enda. at hann i hvussu so cr 
ter at gera sítt til. at fólka- 
tlokkurin ger nakað við 
málið sum skjótasl

Jógvan I. Olsen, 
Sambandsflokkurin:

- Fg havi altíð havt eina positiva støðu til 
vindorku og meini, at vit eiga at nýta ta orku, ið 
natturan hevur givið okJkum og her hugsi eg 
serliga um vatn, vind og møguliga eisini 
havalduna, sigur fvrrverandi landsstyrismaður 
Samhandsfloksins, Jógvan I. Olsen

Jóg\an I Olsen. løgtings- 
maður. var landsstýrismað- 
ur. tá Vestas fyrstu ferð 
kunnaði landsstýrid um 
vindmylnuætlanirnar. Hann 
\ar longu tá positivur fyri 
hcsi ætlan

Tað var sjálvandi eitt 
ynski. at møguligar mylnur 
vórðu gjørdar í Føroyum, 
mcn vit mugu ikki gloyma. 
at mylnan hjá Oilwind hóast 
alt bcrt cr ein »prototypa« 
og vcrður hugsað um cin 
veruligan idnað. ja, so er 
ført»yski marknaðurin 
rættuliga lítil, hcldur hann

Vit kunnu ikki hert taka 
av tilboðnum hjá Vestas og 
so gevast við hinum ætlan-

Orð: Grækaris

Tordur Niclasen, Kr. 
fólkaflokkurin:

Atli Dam, formaður í 
Jav naóarflokkinum:

- Tað er umráðandi, at vit nú seta eina deadline. 
um tað skal verða ein føroysk fvritøka, ið skal 
samarbeiða við t.d. Vestas ella øvugt, so at vit 
innan eina ávtsa tíð kunnu koma í gongd. sigur 
formaður Kristiliga fólkafloksins, Tordur 
Niclasen

unum Men nu hava vit ftng- 
ið hetta tilboðið frá Vestas. 
lat okkum so taka av hesum 
tilboði, og síggja hvussu 
hctta kemur at hilnast, held- 
ur hann.

Jógvan Ingvard nietir. at 
hevur Vestas hug at nýta 
pening uppá nukað, sum 
ikki heldur, ja, so er tað 
teirra søk. og vit kunnu so í 
hvussu so er nýta tær roynd- 
irnar til eitthvørt.

- Tað er jú heldur ongin, 
sum sigur. at vit avgjørt nýt- 
ast at halda áfram at sam- 
starva viðjúst Vestas, hóast 
teirra ætlan heldur, sigur 
Jógvan I Olsen. løgttngs- 
maður.

Tordur Niclascn sigur, at 
hann so avgjort vil gcra sítt 
lil. at hunsara llokkur fcr at 
virka fyri. at gongd kcmur í 
vindorkuætlanina og hann 
vísir á ein Ivrispurmng, 
hann setti landsstýrirmann- 
inum í orkumálum. Svcnd 
Aaga Fllcfscn, tann 5 upríl í 
ár. um hctta sama málið

- Svarið cg tá fckk. var 
ikki so ítøkiligt, sum cg 
vónaði frammunundan, 
men samtíðis skilji cg væl 
tað fyrivamið. ið landsstýrið 
vísir í sambandi við hvør 
skal standa fyri ætlanini - 
skal tað verða ein løroysk 
clla skal tað vcrða ein úi- 
lendsk fyritøka.

Mcn hctta eigur ikki at 
stcðga málinum. so hcldur 
koma víðari við cinum 
skilagóðum samstarvi, 
hcldur hann.

Tordur metir ikki. at tað 
avjgørt skal verða Vestas, ið 
skal gcra arbeiðið, og at vit 
harvið útihýsa moguligan 
føroyskari fyritøku.

Fg meini at øll sjónar-

mið eiga at kannast, eitt nú 
hvønn týdning ein fram- 
lciðsla kann hava lyri ar- 
beiðsskapandi virksemið 
vestun í Vágunum

Men er vandi ikki fy r i at 
kannmgarnar vu) møguligan 
frumleidslu í Føroyum fara 
at draga út - Jøroyskar fyri- 
tokur hava jú  ikki sertigar 
royndir i ríUkari framleidstu.

Tað cr rætt og tí meti eg 
tað eisini vera alneyðugt, at 
vit scta eitt evsta mark fyri, 
at ein formeil samstarvsav- 
tala millum báðar partarnar 
skal vera liðug ein ávísan 
đag. tað er onki sum eitur, 
vit kunnu ikki halda áfram 
at draga hetta út, heldur 
Tordur Niclasen.

Hann heldur eisini, at tað 
cr lívsneyðugt fyri ídnaðin 
og fyri kappingarfønð at 
nakað hcndir nú - SEV átti 
eisini at havt arbeitt muna- 
hctri við hesum máli, sigur 
formaðurin í Kristiliga 
fólkallokkinum, Tordur Ni- 
clasen, at enđa.

- Sum kunnugt hava fleiri fvlgjandi landsstyri í 
rættiliga storan mun stuðlað framleiðsluni av 
eini føroyskari vindmylnu og man hevði stórar 
vónir til tær nýhugsanir og nýuppnnningar, sum 
lógu í tí arbeiðinum, ið Riisager gjørdi. Men 
tiverri høvdu vindmylnurnar, sum Riisager setti 
upp í USA so nógvar tekniskar feilir. at tann 
søgan fekk ein keðiligan enda. Og tað er greitt, at 
vit hava lært av hesum og vit vóna, at vit fyrr ella 
seinni kunnu finna fram til brúkbarar 
vindmylnur - framleiddar í Føroyum, sigur Atli 
I)am, formaður i javnaðarflokkinum

At SFV cr í samráðingum 
við tøroyskt felag um vind- 
mylnuframleiðslu, hevur 
Atli Dam onki ímóti Hann 
vónar at hesir í felag við 
SKV og við tí kunnleika. ið 
SFV skuldi havt í hesuni 
sambandi og rnøguliga onn- 
ur við. kunnu fmna fram til 
etna haldgóða føroyskt 
framleidda vindmylnu. ið 
hóskar til føroysk fiðursk- 
ifti.

- Hinvegin meti eg ikki, 
at hetta skal forða fyri, at vit 
kanna skilagóða samvinnu 
við aðrar vindmylnuhyggj- 
arar, eitt nú Vestas, tí tað er 
ivaleyst pláss fyri einum so 
stórum tali av vindmylnum í 
Føroyum, at ein føroysk 
framleiðsla ikki skuldi mist 
nógv av hesum

Hann heldur, at serliga nú

_ Mín personliga meining er, a! tað almenna 
hevur »eksperimenterað« nógmikið við 
mylnuætlanum - landskassin hevur lagt nogvar 
miltionir i tflíkar ætlanir, sum hava malið -  
styttri ella longri - men hetta tilboðið frá Vestas 
er somikið gott, at eg als ikki skilji, at SEV'- 
stjórin ber seg at sum hann ger, sigur Asbjørn 
Joensen, tingmaður Sjálvstýrisfloksins

Asbjørn Joensen sigur. at \ it 
fullvæl vita. at vindmylnur 
ongantíð koma at yvirtaka 
alt netið hjá SHV, men til- 
boðið hjá Vestas metir hann 
vera st» g»xt. at hann als ikki 
dugir at siggja orsøk til ikki 
at taka av tíð.

- Fg kann ikki ímynda 
mær, at umboðsnevndin hja 
SFV ikki vil taka við hesum 
tilhoði - uttan mun til. um 
SEV hevur útbyggingartør\ 
av orku nú ella ikki, heldur 
hann

Ashjørn metir. at vatn- 
kraftverkið sjálvandi skal 
gerast liðugl. og at tað vcrð- 
ur eitt munagott aktiv hja 
komandi xttarliðinum. men 
um tað so er rælt fíggja. torir 
hann ikki at svara fyri.

-  Metir tu lai) vera ra tt. at 
taka av tilbodnum hja Vestas 
nu heinanvcf’in ?

- Ja. avgjørt. soleiðis sum

tað er upplagt. Teir vilja jú 
bæði bera kostnaðm av at 
gera mylnurnar. sela tær 
upp og reka tær tað ein- 
asta \il kunnu, er at spara 
nakað a\ olju og hon verður 
\alla bíligari. heldur hann 

Ashjørn metir eisini, at 
tað fyrikeniur honum rættu- 
liga tjákul. at SEV-stjórin er 
s»» negativur mótvegis til- 
boðnum hja Vestas - sam- 
tiðis sum sami stjori sigur 
fólki. at hann er i gongd við 
sjálvur at *>konstruera« eina 
mylnu sainan við aðrari 
fyritøku.

Sjálvir at taa eina 
nivlnu á marknaðin fer bara 
al taka U'ð. kosla pemng og 
ongin sigur at tað kcrnur at 
\irka. sigur Asbjørn Joen- 
sen. sum ikki ivast i, at 
sjalvstyristlokkurin \ildi ar- 
hcitt fyri eini tílikan ætlan

Heini (). Heinesen, 
Tjóðveldisflokkurin:

- Hóast tú skuldi trú, at vit øll vóru partur av 
SEV sær út til, at hetta er vorðið ein innballaður 
felagsskapur - eitt øki - sum ongin sleppur iiut 4, 
umhoðini vísa seg ikki at hava nakran týdning, 
tað er stýrið, ið koyrir alla »mylnuna« og stjórin 
sær út til at vera ráðgevi og altvitandi i øllum, 
sigur tingmaður Tjóðveldisfloksins, Heini O. 
Heinesen

vindmálingar javnan eru 
gjørdar, og Føroyar mest- 
sum eru býttar í ymisk vind- 
øki hvar vindferðin kanska 
kcmur uppá einar 30 metrar 
um sekundið og aðrar staðir 
upp á 70 m.sek. o.s.fr., so 
átti tað at bori til við skila- 
góðum samráðingum við 
onnur feløg, sum eru komin 
longur við vindmylnum. og 
sum hava royndar mylnur.

- Tað átti at verið pláss 
fyri eini mylnuætlan - fyri- 
bils uttanum eina niøguliga 
føroyskt frarnleidda vind- 
mylnu. og eg lakið ikki und- 
ir við sjónarmiðinum um, at 
tað er ørt at seta vindrnylnur 
upp í Føroyum. Lat okkum 
ikki spilla tíðina burtur, 
men koma í gongd, sigur 
formaður javnarfloksins, 
Atl Dam.

Heini sigur frá, at í Kunoy 
høvdu tey egið elverk líka 
fram til 1967. Hetta \ar eitt 
vatnorkuverk við einum 
ískoytis rnotori Tað. ið 
gjørdi. at tey ikki kundu 
halda fram við verkinum 
var. at SEV ikki vilđi gcva 
teimum ískoytisslreym. 
Treytin fyri at SEV skuldi 
geva teimum streym var. at 
tey gjørdust limir í felag- 
nuni Og tá kundi elverki 
hjá kunoymgum gera tað 
sama.

- Og tað kann verða nak- 
að tað sama við spurningin- 
um urn vindorku, heldur 
Heini O. Heinesen, sum vís- 
ir á. at elverkið í Kunoy væl 
hevði borið seg fíggjarliga. 
um teir bert tingu ískoytis- 
streyni ella møguliga lingu 
sett eina mylnu á netið hjá 
SEV.

Kundi híða
Heini O. Heinesen sigur, at 
tað vóru mong, ið mettu ta 
stóru útbyggingina, surn 
SEV gjørdi í 80'unurn vera 
skeiva og at tað í rninsta lagi 
kundi bíða nøkur ár. Men 
arbeiðið varð »trumfað« 
ígjøgnum og arbeiðstnegin 
var fyri ein stóran part út- 
lenđsk.

- Men í hesum arbeiðs- 
loysis tíðurn hevði venð 
gott, at kunna gjørt hesar 
tløgur - við føroyskari ar- 
beiðsmegi - frá nú av og 
frameftir, heldur Heini O. 
Heinesen.

Eg havi annars altíð 
verið heitur talsmaður fyri 
at útbyggja vatnorkuna og 
meti. at hon hevur rættuliga 
stóran týdning, men tíðs- 
punktið at gera hatta risaar- 
beiðið var ikki tað rætta.

-  Men hvat heldur tú so 
urn vindorkuna. ert tú ikki 
sinnaður at royna hesar 
møguleikar?

Jú, eg eri so avgjørt 
heitur fyri hesum rnøgu-

leika eisini og utn tað kann 
samantvinnast við aðra 
orku. st> trúgvi eg at hetta 
kernur at hava rættiliga 
stóran týdnmg í framtiðini, 
og tað er ein stórur spurn- 
ingur, um vit hava ráð at 
bíða við hesum og fram- 
haldanđi vísa tvørleika av 
ynisum slag. heldur hann.

At SEV-stjórin skal 
tosa um ørskap tykir mær 
eisini løgi. serliga eftir 
keypið av einum skriv- 
stovubygningi fyri ikki 
niinni enn 26 mió. krónur. 
Ein skrivstovubygningur 
hjá samsvarandi el-feløgum 
í útlandinum hevði ikki ver- 
ið størri enn eini miðal set- 
hus. sigur Heini O. Heine- 
sen. sutn ivast í, um SEV 
hcvur nakTa frarntíð við lí 
stýrislagi, ið nú er

Metir tu tað vera nelt, at 
uvgerundi stig verða tikin 
sum skjótast. til tess at royna 
vindorkuna t.d vu) at taka av 
tilboðnum hjá Vestas?

- Ja, tað er onki meira 
náttúrligt enn at vit troyta 
okkara egnu orkumøgu- 
leikar sum nú eitt vindorku

eg đugi ikki at síggja ann- 
að enn at vit kunnu gera 
eina roynd, men hvørt tað 
skulu verða tíggju mylnur 
ella ikki, dugi eg ikki at 
meta um, sigur Heini.

Og at SEV skal hava 
nakað sum helst at siga før- 
oyingum um orku ivist eg 
nógv í, vit hava jú ein tann 
dýrasta streymprísin í heim- 
inurn, heldur hann.

Heini O. Heinesen sigur, 
at hann og flokkur hansara, 
eisini vilja arbeiða fyri ein- 
unr hvørjurn møguleika, ið 
kann fáa streymprísin niður.

- Tá ið nú eitt felag bjóð- 
ar sær til at seta mylnur upp 
- uttan at tað almenna ella 
SEV hevur nakra stórvegis 
útreiðslu av hesum - áttu 
teir at flngið loyvið til tað, 
sigur Heini O. Heinesen at 
enda.


