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Gerið umheiminum greitt, at vit fara undir forkanningar
. D i m m a l c c t t i n q .

Kanningar við atliti til
eina møguliga rácvnis- 
vinnu, tá ncyðugu for- 
treytirnar eru fingnar 
tii vcgar

p q l a  k i i r n

Marknaðamcvndin hevur 
lagt álit fram i uppskotum 
landsstvnsinv til log um for 
kanningaro u m av undir 
grund Føroya og um lciling 
eftir olju og jarðgassi a tor 
oyskum oki

Barði máltni fingu I við- 
gerð á tingi X septemher og 
vórðu ta heind í marknaðar 
nevndina, sum hevur við- 
jyort ley og i ti samhandi 
havt fundir við Oljuráð- 
leggingarnevndina og K*r- 
oya Oljuidnað

Serliga neyvi viðgjørdir 
eru spumingarnir um scis 
miskar kanningar saman 
við jarðfrøðtligu viðurskift- 
unum a sjógvi og landi

l'pplyst er. at áhugin fyri 
seismiskum kanmngum a 
landi ikki higartil hcvur 
ha\t tann stora ahugan 
samanhorið við kannmgar 
av havhotninum. og la ser 
stakliga tram við markinum 
móti hrctskum sjógvi

l mheiniurin eigur ut 
kunnast um forkunn- 
ingurnur longu nú
Marknaðarnevndin hevur 
undir viðgerðini hytt seg i

llavnalwgini eiga longu nu at lagast til komandi oljuvinnuna

ein meirluta og ein minni 
luta i minnilutanum er 
hara Samhandstlokkurin

I mcmlutanum eru Her 
geir Niclsen ur Tjóðveldis 
tlokkinum, Sverre Midjord 
og Atli Dam úr Javnaðar 
tlokkmum. Helena Dam a 
Neystahø ur Sjálvstyris 
tlokkinum og < )laf Olscn og 
Hirgir Danielsen ur Fólka 
tlokkinum

Hesi floksumhtið i 
marknaðarnev ndini halda 
tað vera heinast al hera 
skjoit at i hesum eftir um 
sioðunum v*l lysta og tydn 
ingarmikla mali to við av 
gjordum fyrivarm mótvegis 
umhvørvi og livandi til- 
feingi, og ta scrligu um nok 
ur vinna spyrst hurtur ur 
lorkanmngunum

Tað er r;ctt longu nti at 
boða umhciminum frá. at 
føroymgar tara undir for 
kannmgar við atliti til eina 
møguliga ráevmsvinnu. tá

ncyðugu fortreyttmar eru td 
staðar, sigur meirlutm

Her verður hugsað um 
h.cði tógarkarmar, ognar 
viðurskifti, unihsorvi.
vinnulívs og alla samfcl 
agsmennmgina sum hcild 
tyri cinum framtiðar For 
oyum
Trcytir
Meirlutm sigur taðvera scra 
uniraðandi. at stig longu nu 
vcrða ukin ul tes> ai toroysk 
vmnulig áhugamál koma i 
tremstu r\*»> Barði i vcrandi 
raevmsvinnu i tremmand 
um sjogvi og siðani i toi 
oy skum

Tað er umraðandi at foi 
oyskar vorur. tcnastur. 
hundvcrk. handil, samskilti, 
havnalog og manmngar eru 
i fremstu roð longu nu. nu 
farast skal undir seismiskt 
kanmngarsirksemi

Kisini eigur storur dentur 
at verða lagdur á at treyta

sxr. at ungtolk heinanvegin 
taa høvi til at koma uiii horð 
a kanmngarskip al l.rru 
ullur urttir innan ráevnis 
vinnu tra hvrjan til enda

\ isandi nl m a samsvur 
andi norsk krøv. hcldur 
meirlutm tað vera ema loi 
oyska treyt, ai tey telog. ið 
taa vmnulig rxiimJi, skulu 
lcggja icy solciðis til rurltis. 
ai føroysk ui idnaður. verk 
tnv\i og gransking koma i 
fremsiu nv' skjótavi gjor 
ligt, og s*»leiðis, ai neyðugi 
grundarlag verður lagt und 
ir kappingartori i tramtið-

Nað hurtur tra arhciðs 
megi eigur tað at vcrða eitt 
naturligt kruv, at loggivið 
vcrður um ta arbciðsrncgi, 
sum torvur cr a
Fsrisiting og vinnultv 
ciga at starsa vaman
Meirlulin heldur tað vcra 
eitt føroyskt krav, at sarð 
hurtur tra einuni l.cgsta 
marki av slørvum við >cr 
kunnletka eigur føroysk ar 
heiðsmegi at hava fyrimun i 
ollum i.rttum. vum hava við 
toroyska raevnisvinnu at 
gcra

Somulciðis matlir meir 
lutin almennu fynsilm gim . 
sum tckur seg upp. at tara til 
verka i ncyvum samstarvi 
Við vinnulivið, t)g al siorur 
denlur verður lagdur a al 
taa la fncgastu serfrøðina, 
vii eiga. al skipa fyri á hes 
um oki

Forkanningar eru óráð so leingi marknatrætan við Bretland ikki er loyst
T í vert er at huva i 

huga. at vinna bretar, 
so hava føroyingar 
mist storsta partin av u 
økinum, har hestu 
møguleikamir í dag 
tykjast at vera at tlnna 
olju og gass, sigur Hd- 
mund Joensen, markn- 
aðarnevndarlimur

PÓL A KLETTI

Mmmlutm i marknaðar 
nevndmi. Fdmund Joensen 
úr Sambandstlokkinum, er i 
høvuðsheitum samdur við 
meirlutanum um. at vit sum 
skjótast eiga at tara undir 
kanmngar, leitmg og vinnu 
av olju *)g gassi i toroysku 
undirgrundmi og at føroysk 
áhugamal i øllum liðum 
eiga at koma i fremslu roð i 
hesum samhandi

Men Edmund Joenscn 
heldur tað vera orað at lara 
undir nakrar forkanningar 
og geva nakað loyvi fynr 
enn marknatr;ctan við Bret- 
land er loyst. ti vert er at 
hava i huga. al vmna sjonar- 
miðini hja bretum frama, so 
hav a tviroy tngar mist storsta 
partin av n okinum. har

Bretar kunnu va l hiAa eina ruma tið eftir ti. sum møguliga er i undirgrundini føroysku 
megin miðlinjuna. Teir hava nog mikið sinu niegin fyri fyrst. Men spurningurin er, 
hvussu leingi føroyingar orka at hiða aðrenn teir verða kroystir at gera nakað desperat. 
K ndar avgerðin a> malinum við altjoða domstolin i Haag, er eingin vegur aftur. 
Og tann avgerðin kann sammetast við happadratt

hcstu møguleikamir i dag 
lykjast at vera at finna olju
og gass

Okkura ynski um eina 
rættvisa avgerð standa upp 
ímóti kreftum. sum hava 
heilt aðrar hugsanir um slík 
viðurskifti Tað er Iftid í 
søguni. sum hendir á, at 
rættvisið altíð vinnur, sigur 
F.dmund Jocnsen

Og hvat er so ncttvísi?
Fndar avgerðin í al 

tjo*\a dómstólinum i Haag.

er eingin vegur aftur Og 
tann avgcrðin kann sam 
metast við happadrátt Ti 
mugu allar krcftir sctast i 
veð at faa eina samráðing 
arloysn. sigur Fdmund Jo 
ensen

Hann sigur. at hretsk 
oljuteløg kunnu biða ruma 
tíð enn eftir ti. sum møgu- 
liga er i unđirgrundim tor 
oysku megm miðhnjuna 
Bretar hava nóg miktð sínu 
megtn fyn fyrst

Npurningunn cr. hvussu 
lcmgi føroyingjr orka al 
biða áðrenn leir vcrða 
kroyslir at gera nakað dc 
spcrat. i nngasla føn al 
hvfina avgerðina til Haag. 
sigur F.dmund Jocnsen 

Hann hcldur. at har 
landsstyrið scg rxit al. 
vórðu hesi uppskotim um 
forkanmngar <<g lcitingar 
ikki bonn í tingið tvrr enn 
marknaspummgunn var 
cndaliga avgreiddur

V it h a v a  a lt  t ilfa r  t il

FRÁRENNING 
pS Maria Poulsen & CoSmyrilsvegur 8 - Tlf. 12000

Kdmund Joenscn; - Okkara vnski um cina rirttvisa avgcrð 
standa upp imóti krrftum. sum hava hcilt aðrar hugsanir 
um marknav íðurskifti rnn vit. Og tað rr ogvuliga htið I 
søguni, sum bcndir a, at nrttvisi altíð tinnur

RUMBUL í SMS
Karatkaffi soogr.

16.95
TyPhoote zso gr.

Beauvais livur- 
lostei

Friendship smør
250 gr.

« 5

Burtons homeblest 0M0 vaskipulvuriOMfL-29.95
Bíligar N e m livo m r:

5.75Havra-gryn
1000 gr.

Salat-
olja
1 Itr.

Chips
250 gr.

Makrónir
250 gr.

m
HDøffiSi

Serviettari

S n S m i f i
maskin

M a sk in -
uppvas!
3 kg .

Sitrón-manar
400 gr.

M akrel-
salat
300 gr.^ ^ ■ 7 .9 5

Rumbulf^


