
Hosdagur 24. februar 1994.
D iw M nm ilisrtttm iQ

Føroyingar hava ikki 
avreitt Orra Vigfús- 
son laksin æviga tíð
- Landsstýrið fer í 
næstum at taka laksa- 
málið til viðgerðar so 
greiðar reglur fáast um 
ognarrættin til laksa- 
kvotuna í føroyskum 
sjóøki, sigur Tummas 
Arabo, landsstýris- 
maður
PÓL Á KLETTI______________

Tingið hevði týsdagin 1. 
viðgerð av fiskiveiðisátt- 
málanum millum Føroyar 
og ísland fyri 1994.

Sambært hesum sáttmála 
kunnu føroysk skip veiða 
6.000 tons av botnfiski, har- 
av 700 tons kunnu vera 
toskur og 400 tons kalvi, á 
íslendskum øki, meðan ís- 
lendsk skip kunnu veiða til- 
samans 2.000 tons av sild 
og 1.000 tons av makreli á 
føroyskum øki. Loyvt verð- 
ur 16 føroyskum línuskip- 
um í senn at veiða undir Is- 
landi.

Undir samráðingunum 
um sáttmálan, sum fóru 
fram í Havn 6. januar, vórðu 
tølini fyri føroysku botn- 
fiskaveiðuna undir íslpndi í 
1993 løgd fram. Island 
hevði ongan fiskiskap undir 
Føroyum í fama ári.

Partarnir fóru ígjøgnum 
samstarvið um fiskirann- 
sóknir og teir fiskastovnar, 
sum eru á havleiðunum hjá 
báðum. Semja var um at 
taka stig til at fáa í lag sam- 
starv við onnur lond, sum 
partarnir hava fiskastovnar 
saman við, serliga viðvíkj- 
andi norðurhavssildini.

Dentur varð lagdur á 
tørvin at samskipa fiski- 
rannsóknir á vfðu havleið- 
unum vestan fyri fiskimark- 
ið hjá báðum londum.

Og partamir umrøddu 
sjónarmiðini viðvíkjandi 
gagnnýtslu av hvali og kópi, 
serliga seinastu gongdina í 
altjóða hvalaveiðunevndini 
IWC umframt arbeiðið í 
NAMMCO og øðrum al- 
tjóða felagsskapum.

Hvussu við laksinum?
Undir viðgerðini av sátt- 
málanum á tingi týsdagin 
fyltist Jógvan I. Olsen úr 
Sambandsflokkinum á, at 
ikki eitt orð verður nevnt 
um laksin í føroyskum sjó- 
øki, sum føroyskir laksa- 
menn hava selt Orra Vig- 
fússyni.

- Tað eru røddir, sum 
siga, at føroyingar hava selt 
Orra Vigfússon rættin til 
føroyska laksin ævigar tíðir, 
segði Jógvan I. Olsen, sum

Jógvan I. Olsen: - Kunnu 
privatir føroyskir laksa- 
menn stinga pening í egnan 
lumma fyri eina ogn, sum 
alt Føroya fólk eigur?

spurdi Tummas Arabo, 
landsstýrismann við fiski- 
vinnumálum, um føroysku 
skipini, sum veiddu laksin 
tá avtala í 1991 varð gjørd 
við Orra Vigfússon, somu- 
leiðis skulu fáa gjaldið fyri 
laksin ævigar tíðir.

Jógvan I. Olsen vísti á, at í 
nýggju lógini um umsetilig- 
ar fiskikvotur verður sagt, 
at fískurin innan fyri 200 
fjórðingar er ogn hjá øllum 
føroyingúm.

- Sostatt kunnu privatir 
laksamenn ikki stinga pen- 
ingingin, ið fæst fyri hesa 
felags ogn, f egnan lumma, 
segði Jógvan I. Olsen og 
spurdi, hvat hevði hent, um

OLJUVINNAN

K ennir landsstýrið m arkið 
únilltun olju og kleyvarskap?
-  Hví ikki lata oljufeløgini leggja trýst á bretsku stjórnina fyri okkum. 
Gularótin hevði verið, at teir sluppu at gjørt seismiskar kanningar.
Nú býta javnaðarmenn seismiskar kanningar út í besta alivinnustíli
Formaður Sambandsfloks- 
ins greiddi her í blaðnum 
frá, hví Sambandsflokkurin 
ikki er nøgdur við, at lands- 
stýrið i besta alivinnustíli er 
byrjað at geva guði og 
hvøijum felag loyvi til at 
gera seismiskar kanningar, 
afturfyri »heilar 30.000,00 
kr.«.

Hetta verður gjørt, uttan 
at grundleggjandi og fyri 
framtíðina avgerandi
spurningar viðvíkjandi 
markinum ímillum Føroyar 
og Bretland eru avgreiddir.

Oljufeløg hava styrkina
Oljufeløgini hava nógvan 
pening. Tað vita vit. Tey ar- 
beiða við projektum fyri 
miljardir av krónum. Við

miljardunum fylgir eitt stórt 
lobbyarbeiði, sum hesi feløg 
reka á økjum fyri at jeggja 
síni sjónarmið fram. Á tann 
hátt royna oljufeløgini at 
gera sína ávirkan galdandi.

Hesi feløg vilja sleppa at 
síggja úrslit frá seismiskum 
kanningum. Tí arbeiða tey 
við fullari ferð aftanfyri 
leiktjøldini, -  fyri at trýsta 
bretsku stjómina at loysa 
spurningin viðvíkjandi 
markinum ímillum Føroyar 
og Bretland.

Konsulin við fleiri mein- 
ingum um tað sama
Vónandi letur landsstýrið 
seg ikki tøla av bretska um- 
boðsmanninum í Føroyum, 
sum hevur leikað f um at

Skulu tyqum hava nýggjan 
ketil, sotosið við okkum 
fáið eitt gott tilboð.
Vit hava serkønt fólk, ið 
geva eina skjóta og góða 
fænastu.
- Alt tilfar til hitaverk og 
sanitet fæst hjá okkum.
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fara til verka alt fyri eitt. 
Hesin er jú kendur fyri at 
meina eitt í dag, og nakað 
annað um tað sama løtu 
seinni, sum góður gamalur 
hjámonopolistur.

Um nakar av manningini 
í landsstýrinum hevði tað 
minsta skil fyri samráðing- 
arteknikki, og hevði eitt 
samráðingarmedvit, sum 
botnaði í kunnleikanum 
um, hvussu hesi altjóða fel- 
øg arbeiða, so høvdu tey 
hildið fast við kravið um, at 
ongar seismiskar kanningar 
verða gjørdar, fýrrenn 
spurningurin um markið 
ímillum Føroyar og Bret- 
land er endaliga loystur.

Okkara landsstýri átti at 
spælt uppá tær kreftir og tey 
áhugamál, sum strongja á 
innan hetta umráði, og 
brúkt hesi til okkara fyri- 
mun, ístaðin fyri at loypa á 
bláman í besta alivinnustíli, 
og oyðileggja okkum henda 
kærkomna møguleika at 
loysa marknaðspurningin.

Grundleggjandi polit- 
isk mistøk kunnu ikki 
upprættast
Politiska leiðslan í 80’unum 
hevur oyðilagt okkara sam- 
felag. Ongin ivi um tað.

Men um henda sama 
leiðsla, sum uttan at duga 
tað átók sær at taka upp eft- 
ir sær, hevði borið seg rætt 
at seinastu 2-3 árini, -  so 
kundi samfelagið Føroyar 
verið sloppið burturúr hesi 
neyð.

Um vit ikki bjargaðu 
bankunum, um vit ikki 
høvdu gingið inn fyri kre- 
ditorloysnini sum eitur Før- 
oya Fiskavirking, so høvdu 
vit fingið heimsins effektiv- 
astu sanering, alt meðan 
meginparturin av aktivun- 
um og eitt vælútbygt sam- 
felag stóðeftir. Hetta høvdu 
útlendskir bankar staðið f 
bfðirøð fyri at ffggja, tf feløg

høvdu fingið privata partin 
av aktivunum fyri lítið og 
lætt.

ístaðinfyri hesa loysn, so 
valdu teir fyrstu kalamir úr 
Fólkaflokkinum og Javnað- 
arflokkinum, sum uttan 
nakað sum helst skotbrá 
fóru til Danmarkar eitt 
vikuskifti, at skuldarbinda 
okkara samfelag fyri milj- 
ardir av krónum, sum tann 
óskyldigi og frammanund- 
an plágaði skattaborgari og 
hansara eftirkomarar skulu 
knógva undir í framtíðini.

Avleiðingamar fyri sam- 
felagið alt, sum sjónvarpið 
við sendingini um Føroyar 
eftir ár 2000, er í ferð við at 
lýsa júst nú, verða øtiligar. 
(Vanliga kemur nakað gott 
burturúr, tá sjónvarpsmað- 
urin, sum ger sendingarnar, 
hvørvur av tíðindaskíggjan- 
um eina tíð).

Bjargaðu javnaðar- og 
fólkafloksmenn sínum 
egnu krónum omanfyri 
250.000 tann 6. okt.?
Um hesir vælbjargaðu 
fólkafloks- og javnaðarkal- 
ar, tingmenn Fólkafloksins í 
Suðurstreymoy, fyrrverandi 
løgmaður Javnaðarfloksins, 
og nakrir hissini banka- 
menn, valdu hesa ótrúliga 
illa umhugsaðu loysn fyri at 
bjarga sínum egnu krónum 
omanfyri 250.000 kr., so 
havi eg ikki orð fyri hvøijar 
avleiðingar hetta átti at 
fingið fyri teir.

Hetta incitament eigur at 
liggja fremst fyri at kanna, 
tá bankakanningin, sum teir 
sjálvir hava sett niður og út- 
peikað, fer til verka.

Taðeralt sum bendirá.at 
seismisku kanningamar eru 
enn ein grundleggjandi 
brølari av sama slagi.

Kut.-

hetta hevði verið gjørt við- 
víkjandi øðrum fískikvot- 
um.

Tummas Arabo: - l^inds- 
stýrið fer í næstum at við- 
gera málið

Landsstýrið fer 
at kanna málið
Tummas Arabo segði, at 
iaksakvotan er einasta 
kvota, sum kann seljast á 
slfkan hátt.

- Laksurin er ikki umfat- 
aður av fískiveiðisáttmál- 
anum millum Føroyarog ís- 
land. Talan er um eina av- 
talu á privatum grundarlag 
millum felagið Laksaskip 
og íslendskar laksamenn 
við Orra Vigfússyni á odda, 
segði Tummas Arabo.

Hann segði at laksurin 
ikki er avreiddur burtur 
ævigar tíðir. Laksaskip 
hevði ætlan um at gera ein 
trý ára sáttmála, men lands- 
stýri ráddi frá, tí talan var 
um ein sáttmála, ið bygdi á 
kiloprís. Hesin prísur kann 
vera sera skiftandi. Lands- 
stýrið mælti tí til at gera ein 
eitt ára sáttmála.

Viðvíkjandi spuming-

B  ASKO V A S K IM A S K IN U R
...halda leingi, vaska væl
Asko Cylinda 12004 og
Nýggjastu maskinunar frá AskoCylinda skai

16004
Nýggjastu maskínunar frá Askocynnaa sicarar framúr 
• bædi tá talan er um vaskiúrslit, tekniskar snildur, lága 
orkunýtslu, umhvorvisverju og snið.
T.d. er panelið broytt, soleiðis at tað nú er uppaftur 
lættari at brúka Asko.

i

Asko 16004
• Við topplúka.
• Frítt val av hita.
• Einføld at passa við 4 grund- 

programmum, harav 2 snar- 
vaskiprogramm.

• Knøttur fyri 900/14CX) snún./ 
min. endasentrifugering.

• Tekur uml. 5 kg. av turrum 
klæðum.

• Vatnnýtsla: 63 Itr. við kóki- 
vask uttan forvask.

Vanl. prísur 9.295.- 
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Asko 12004
• Frítt val av hita.
• Einføld at passa við 4 grund- 

programmum, harav 2 snar- 
vasKiprogramm.

• Knøttur fyri 900/1400 snún./ 
min. endasentrifugering.

• Tekur uml. 5 kg. av turrum 
klæðum.

• Vatnnýtsla: 63 Itr. við kóki- 
vask uttan forvask.

Vanl. prísur 10.295.- 
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inum um ognarrættindi landsstýrið í næstum fer at greiðar reglur eru at styðja 
segði Tummas Arabo, at taka spumingin upp, so seg til.

□ Emil n n  A p
ostur QQ QC
600-700

□ Fløde 
Havarti 
400 1295

39.95
20.50

_
□ Føroysk flc 

ostur
200 gr........ ............ ...

□ Maliðneyta^ _  _

íS ogr... .25.95
□  TyPhoo . _  _  _

250 gr.......15l95
□  suppu-

urtir Q QC
1000 gr.........

□  Smart _ __ _

400 gr..........3(95
0 M 0 vaskipulvur

□ Nan 
I + II
frítt val..

□  Colgate 
fluor 
2x75 ml.

J  Nemli' _
bind Q QC 
40 fyri........... O a Q W

□ Mazola . _ _  _

æ .14.95
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900 gr........ J A iW V

□ Frukt 
cocktail 
850 gr....

□  Perur
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850 qr......... Q c W
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Klaksvík •  Tórshavn 
•  Saltangará

□ Nemlí Luxu^
Musli 
1000 gr..

□  Nemli corn- _ _ _  _
flakes 4C QC
1000 gr.......I U bV W

JCadbury _ _

K áta...„16.95
□ Føroyskt __ __

toskarogn C  C í l  
200 qr.......... O i V V

0MP
□  Kettú- T ,

rs  15.95
□  Nemli' frysti-
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□  Nemli' toilett
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□  Vita

æx__9.75
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greyt.......... I v a 3 3

Sukur 
2 kg.....

□  Knorr 
suppur 
frítt val.

J  Brúnt 
sukur 
500 gr..,

□ PePsi
2?tra ....+ Pant12i95

□  Falke 
mjøl

7.50
16.75
3.95

Fresh Brevi 
80 fyri..

□  Nemli' smyrjj-a 
viðskeri 
350 gr..

□  Taffel _  ^  _

SjSL__8.95
□ Viscount ___ ^

3pkk.fyri....16.95
□  Mars

ftyri....14.95
□  Boots

10.00
J  Danskt _ __

smor A  Q h
250 gr........... T i V V
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