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Politiski og umsitingarligi myndugleikin í80 'unum  undirluppin

Vit eru øll líka fyri lógini
- Kemur óheft nevnd 
til ta niðurstøðu, at tal- 
an er um verulig lóga- 
brot í sambandi við lár 
og játtanir, sum polit- 
iski og fyrisitingarligi 
myndugleikin í áttati- 
árunum hevur ábyrgd 
av, so er tað skylda 
nevndarinnar ella 
landsstýrisins at bera 
so í bandi, at málið 
verður beint víðari til 
ákæruvaldið, sum so 
tekur støðu um ákæra 
skal reisast. Eg haldi 
ikki, at ein bara skal 
steðga á og konstatera, 
at nøkur lógabrot eru 
framd og so ikki gera

meira. Slfkt kann ikki 
forsvarast yvirfyri al- 
menninginum. Tað 
verður onga aðrastaðni 
praktiserað. Vit eru øll 
líka fyri lógini og polit- 
ikarar mugu eisini 
standa til svars um so 
er, at teir hava gjørt seg 
sekar í ólógligum virk- 
semi av ymsum slag, 
sigur Bjøm á Heygum, 
formaður í løgtingsins 
rættarnevnd
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- Hatta málið hevur lands- 
stýrið einki við at gera. Spyr 
Bjøm á Heygum, formann í 
rættamevndini, ella onkran

annan í løgtinginum.
Hetta var svarið, Óli Ja- 

cobsen, landsstýrismaður 
við lógamálum, gav, tá 
Dimmalætting bað hann 
um eina viðmerking til tær 
kanningamar, samgongan 
hevur sett sær fyri at seta í 
verk í sambandi við fíggjar- 
liga virksemið hjá politiska 
og fyrisitingarliga myndug- 
leikanum í áttatiárunum.

Tað er júst flokkurin, Óli 
Jacobsen umboðar, Verka- 
mannafylkingin, ið hev'ur 
sagt seg borga fyri, at rætt- 
artrygdin aftur kemur í há- 
sæti. Og sjálvur hevur Óli 
sum landsstýrismaður sagt 
seg fara at bera í bandi, at so 
verður. Men í hesum føri 
vfsti hann á § 18 í stýriskip- 
anarlógini, sum sigur, at 
tingið kann seta nevnd at

Bjørn á Heygum, formaður f løgtingsins raettarnevnd: - I .andsstýrið ella óhefta nevndin 
hava skyldu til at heina málið víðari um heinleiðis lógabrot eru staðfest. Sum rættarsam- 
felag kunnu vit ikki liva við nøkrum øðrum - væl at merkja um vit framhaldandi skulu 
kalla okkum eitt rættarsamfelag

kanna ávís týðandi almenn 
viðurskifti.

Og tá Dimmalætting so 
vendi sær til Bjøm á Heyg- 
um, formann í løgtingsins 
rættarnevnd, at fregnast, 
fingu vit at vita, at tað bert 
er løgmálaráðið sum sam- 
bært § 21 í rættargangslóg- 
ini kann seta í verk dómara- 
kanning eftir áheitan frá 
løgtinginum ella landsstýr- 
inum. Løgtingið kann sum 
nevnt bara sambært § 18 í 
stýrisskipanarlógini seta 
nevnd at kanna virksemið 
hjá politiska og fyrisitingar- 
liga myndugleikanum f 
áttatiárunum.

Bjøm á Heygum sigur, at 
einhvør tingmaður kann 
leggja uppskot fram um at 
seta eina óhefta nevnd at 
kanna nevndu viðurskifti, 
men at hann nú sjálvur fer at 
kanna málið og so katla 
rættamevndina til fundar til 
tess at leggja eina ætlan um, 
hvussu ein óheft nevnd skal 
skipast og hvussu hon kann 
útvega sær sakkøna hjálp at 
fáa til vegar allar neyðugar 
upplýsingar.

- Tað ber ikki til hjá 
nevndini at kanna øll áttati- 
árini. Hon má taka ffarn 
nøkur einstøk mál til við- 
gerðar, sum hava verið ser- 
liga nógv frammi í almenna 
orðaskiftinum - á tingi og í 
fjølmiðlum - tað veri seg 
eginpeningur í sambandi 
við skipabygging, útgjald 
av lánum og upphøggingar- 
stuðuli, serlán, heimildir 
landsstýrisins í sambandi 
við skipakeyp o. s. fr. í teirri 
grannskoðanarfrágreiðing, 
løgtingið í vár fekk um slfk 
viðurskifti í áttatiárunum 
eru nógv ítøkilkig mál, ið 
kunnu liggja sum grund fyri 
eini kanning, har ein eftir 
besta førimuni kann placera 
eina ábyrgd, sigur Bjøm á 
Heygum.

Hann leggur aftrat, at 
kemur óhefta nevndin til ta 
niðurstøðu, at talan er um 
verulig lógabrot, so er tað 
skylda nevndarinnar ella 
landsstýrisins at bera so í 
bandi, at málið verður beint 
vfðari til ákæruvaldið, sum 
so tekur støðu um ákæra 
skal reisast.

- Eg haldi ikki, at ein 
bara skal steðga á og kon- 
statera, a t nøkur lógabrot 
eru framd og so ikki gera 
meira. Slíkt kann ikki for- 
svarast yvirfyri almenning- 
inum. Tað verður onga 
aðrastaðni praktiserað. Vit 
eru øll lfka fyri lógini og 
politikarar mugu eisini 
standa til svars um so er, at 
teir hava gjørt seg sekar f 
ólógligum virksemi av yms-

Greiðasta ábending frá 
útlendingum um møguliga 
olju í undirgrundini

Miele
Onki er betri 
enn at turka úti
Tað passar, men í Føroyum 
er ikki altíð terri. Miele turki- 
trumlan er nr. 1

á Hálai - Tlf. 14949

Berlingske Tidende 
visti at siga fyrr í viku- 
ni, at trý feløg høvdu 
tikið seg saman um 
leitingararbeiðið eftir 
olju í føroysku undir- 
grundini. Formaðurin í 
Føroya Oljuídnaði, 
Magni Arge, heldur av- 
gjørt, at hetta staðfestir 
stóra áhugan hjá út- 
lendingum í hesum 
spennandi øki.
DIA MIDJORD

Nú hava trý feløg - úr Nor- 
egi, Bretlandi og USA - tik- 
ið seg saman f eitt felag, 
sum skaJ útvega sær upplýs- 
ingar og annað um føroysku 
undirgrundina. Hetta eru trý 
feløg, ið hava drúgvar 
royndir innan oljuleitine í 
økinum frá Lofoten til ír- 
land. Talan er um norska 
Statoil, bretska Mobil og 
amerikanska Enterprise.

Undirskrivaður er ein 
samstarvssáttmáli, har øll 
trý feløgini eru saman í leit- 
ingararbeiðnum. Umframt 
hava tey trý feløgini keypt 
seg inn í eitt felag, sum 
longu hevur gjørt seismisk- 
ar kanningar á føroyaleið- 
ini. Hetta samarbeiði skal í 
fyrstu atløgu staðfesta, um 
tey trý feløgini veruliga vilja 
brúka pening uppá for- 
kanningar, í hesum eftir sig- 
andi torføra leitingarøki.

Ikki bert føroyingar 
eru áhugaðir
- Higartil er tað greiðasta 
ábendingin frá útlendingum 
um, at teir halda tað vera 
eitt áhugavert øki, sigur for- 
maðurin í Føroya Oljuídn- 
aði, Magni Arge.

Kortini vil formaðurin 
ikki siga við hesum, at olja 
fmst í føroysku undirgrund- 
ini. Svarið finst ikki fyrr enn 
boringamar hava verið, sig-

um slag. Tí er tað skylda 
landsstýrisins ella nevndar- 
innar at beina málið víðari 
um beinleiðis lógabrot eru 
staðfest. Sum rættarsamfel- 
ag kunnu vit ikki liva við 
nøkrum øðrum - væl at 
merkja um vit framhald- 
andi skulu kalla okkum eitt 
rættarsamfelag, sigur Bjøm 
á Heygum, løgtingsmaður, 
formaður í rættamevndini.

Nú landsstýri og allar 
løgtingsnevndir eru vald em 
tær formligu fortreytimar til 
staðar at viðgera fíggjarvið- 
urskiftini í áttatiárunum. Og 
Bjøm á Heygum sigur, at 
málið ikki kann bíða til 
næsta ár. Farast skal til 
verka nú í heyst. Tó fer hann 
at taka sær rímiliga tíð til at 
fyrireika málið so arbeiðið 
verður gjørt við skili.

Um rættarnevndin ikki 
ger seg lidna áðrenn henda 
tingseta er úti og møguliga 
fer at biðja um heimild at 
arbeiða sum millumtinga- 
nevnd við hesum eina mál- 
inum, em aðrar fortreytir 
hjá henni at arbeiða eftir tá 
nýggj seta byrjar á ólavsøku 
komandi, tí tá kemur 
nýggja stýrisskipanarlógin í 
gildi. Men kann ein nevnd 
viðgera viðurskifti í áttati- 
ámnum við teimum nýggju 
heimildunum sum grundar- 
lag?

- Tað er ein spumingur, 
um heimildimar f nýggju 
stýrisskipanarlógini kunnu 
brúkast f hesum sambandi. 
Eg meini prinsipielt, at 
heimildir f nýggju stýris- 
skipanarlógini em gjørdar 
við tf fyri eyga, at eisini við- 
urskifti f einum undanfar- 
num tfðarskeiði kunnu við- 
gerast. Vit í rættamevndini 
kunnu so f øllum førum ikki 
arbeiða eftir verandi skipan 
eftir 1. august 1995 um ar- 
beiði ikki er liðugt innan ta 
tíð, sigur Bjøm á Heygum.

Magni Arge, formaður í Føroya Oljuídnaði

ur hann.
- Men vónimar um olju í 

føroysku undirgrundini, tað 
er ikki nakað vit bert hava. 
Stóri oljuídnaðurin í heim- 
inum Ííevur eisini hesar 
vónir, sigur Mangi Arge.

Higartil er ein partur av 
seismisku kanningunum 
liðugur Hetta er bert ein 
fyribils ábending, sum so 
skal arbeiðast víðari við, til 
einaferð eitt heildarúrslit 
fyriliggur.

011 bíða í spenningi
Formaðurin í Føroya Olju-

ídnaði veit ikki beinleiðis at 
siga, nær oljuævintýrið 
veruliga bytjar.

- Oljuævintýrið byijar 
tann dagin, oljufeløgini fáa 
rættindini at leita eftir olju f 
Føroyum, sigur hann. Men 
næ r verður so hetta.

- Ein lóggáva skal fyri- 
liggja um leitingarloyvi og 
øðrum hesum viðvíkjandi, 
og so skal leitingin bjóðast 
út, greiðir Magni Arge frá.

Sambært frágreiðingina 
um komandi oljuvinnu í 
Føroyum, ið bleiv avleverað 
til landdstýrið í juni mánaði 
í tjør, so verður í tfðarætian-

L .lendsk ofjufeløg hava nú givið greiða ábending um, at 
tey eru áhugað í føroysku undirgrundini

ini mett, at fyrsta útbjóðing- 
in kann fara fram uml. 
1996/97.

Fainaven setti gongd á
- Føroyar er eitt sera áhuga- 
vert umráði. Tað er staðfest 
so dyggiliga, sigur formað- 
urin í Føroya Oljuídnaði.

- Og oljufunnið í Foy- 
naven hjá BP beint sunnan- 
fyri markið, hevur økt mun- 
andi um áhugan fyri før- 
oyska økinum, sigur for- 
maðurin.

- Oljufeløgini vita, at olja 
er funnin stutt frá føroyska 
markinum, og tey ganga út- 
frá. at jarðfrøðisliga er 
neyvan tann stóri munurin, 
sigur Magni Arge.

Marknaðartrætan
óheppin
Formaðurin í Føroya Olju- 
ídnaði heldur, at marknað- 
artrætan við bretar kann 
koma at vera okkum til am- 
pa. Kortini leggur hann 
dentin á, at spumingurin er, 
hvussu oljufeløgini síggja 
uppá hettar. Rokna tey við, 
at Bretland um nøkur ár 
yvirtekur rættin, sum vit í 
dag hava, so vilja tey verða 
meira varin, sigur hann.

- Tey kunnu rokna við at 
missa síni rættindi og harvið 
allar pengamar sum brúktir 
eru, sigur Magni Arge.

- Leitingin í tí økinum, 
sum Bretland ger krav uppá, 
hevur størsta áhugan hjá 
oljufeløgunum, so tað er 
sera keðiligt, at vit ikki hava 
fingið hetta avgreitt fyrr, 
sigur Magni Arge, formað- 
ur í Føroya Oljuídnaði.
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