
NR. 141 • Hósdagur 10. novembcr 1994 117. árgangur

10 pst. hjáveiða 
aftrat svartkalvanum

FugloyarbanWi

Foroyar

t- Munkagrunnur

Nú verdur borað við 
føroyska fiskimarkið
Bretski ídnaðarm álaráðharrin Tim Eggar gav týsda- 
gin boð um, a t stjom in nú hevur gjørt av a t lata 
oljufeløg seta sjøtul á e itt nýtt tíðarskeið í b retsku 
frálandavinnuni. Pyrsta stigið er Foinavenøkið tæ tt 
við føroyska fiskimarkið. BP stendur iyri arbeiðinum.

Einki ynski hevur verið 
frammi at leggja 
royndarveiðuna eftir 
svartkalva um til fasta 
veiðu. Kvoteraða hjá- 
veiðan økt úr 2 pst. til 
10 pst. Samlaða kvota- 
veiðan, ið vit hava 
loyvi til, er 80 tons.

BEATE L. JENSEN

Bæði í fjør og f ár hava seks

skip verið á royndarveiðu 
eftir svartkalva undir Før- 
oyum.

Henda veiða hevur roynst 
væl, men trupulleikin hevur 
verið, at loyvda hjáveiðan 
bert hevur 2 pst.

Hetta er alt ov lítið, tí 
hvøija ferð roynt verður við 
gømum eftir svartkalva, 
slepst ikki undan at væl av 
hjáveiðu er uppi í, serliga 
blálongu og toski.

Ætlanin hevur verið at 
lagt svartkalvaveiðuna um 
til fasta veiðu, men á lands-

styrisfundi týsdagin upp- 
lýsti Ivan Johannesen, 
landsstýrismaður við fiski- 
vinnumálum, at hetta vóru 
menn ikki hugaðir lyri. Teir 
ynsktu sjálvir, at royndar- 
veiðan eftir svartkalva helt 
ffam í 1995, men at loyvda 
prosentið av hjáveiðuni so 
varð hækkað munandi.

Blálongan telur 
ikki við
Hetta hevur landsstýrið ver- 
ið sinnað til, og tí verður

royndarveiðan hjá teimum 
seks skipunum, sum royna 
eftir svartkalva, longd til 
eisini at fevna um alt kom- 
andi ár.

Haraftrat er tað ein stór 
hjálp, at loyvda hjáveiðan 
verður økt til 10 pst. f staðin 
fyri tey 2 pst., ið loyvd hava 
verið seinastu tvey árini.

Sum er, hava vit loyvi at 
veiða 80 t av kvoteraðari 
veiðu um árið, sum fevnir 
um tosk o.l., men ikki blá- 
longu, ið ikki kvoterað.
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BLINDASKEIÐ. Karin Marie Pedersen úr Danmark er 
hesa vikuna í Føroyum og hevur skeið á Blindastovninum. 
Hon hevur havt skeið fyri blind og sjónveik, og í dag og 
fríggjadagin fara starvsfólkini á Blindastovninum á skeið. 
Endamálið er at fáa Blindastovnin at virka sum miðdepil 
hjá blindum og sjónveikum. Karín Marie Pedersen er fødd 
blind, og hon er leiðari á Fuglesangscentret í Fredericia.

CHjuútbúgvingar- 
nevnd sett

Lánsbrøv skattast 
sum innlán
Bæði re n ta  og kursv inn ingur av lánsbrøvum  verða 
skattað  við sam a prosentsa tsi sum  innlán  í bank- 
um  og sparikassum . Landsstýrið  hevur iag t upp- 
skot fyri tingið a t  broyta lóg im ar, sum  viðvíkja 
lánsbrøvum , sk a tti og ren tu .

Christian Høj, 
sáli, níti
I morgin, m ortansm essudag , eru  liðin nlti á r  síðan 
Chr. Høj, sáli v ar borin í heim . H ann e r  ein  av  okk- 
a ra  kendastu  bam abókarithøvundum . H ann var 
læ rari og skúlastjóri á  Strondum . Jógvan F ríðriks- 
son p re s tu r m inn ist h an n  í hugleiðingum .

Fullkomin
eldsløkkingur
B onnem p form aður í R áðgevandi N evndini he ldu r 
føroyingar tola m eira sk a tta trý s t. >-Hendir tað, a t 
sk atta trý s tið  h æ k k ar sam stund is sum  sk atta in n - 
tøkan  læ kkar. verður eldsløkkingur um  fá ár,<- sig- 
u r  Sune Jacobsen, løgtingsm aður.

Landsliðid 
er tikið út
Landsliðsveryarin Allan Siraonsen h evur tikið ú t 
te ir  16 m enn inar, sum  dystast skulu móti Finn- 
land i á  O lym pia S tadion komandi mikukvøld. 
H e tta  v erður næ sti dystu r okkara í bólki 8 í EM . 
undankappingin i.

»Góða
Jelena«
Tá russiska  rithøvundakvinnan  Ljudmila Razu- 
m ovskaja í 1980 skrivaði sjónleikin um  læ rarin n - 
u n a  Je len u  og føðingardag h en n ara , v isti hon ikki, 
a t  leikurin  fór a t verða bannaður í fleiri ár. N ú 
verður hann  spæ ldur í Havn.

uni, men veggir eru málaðir 
við islamiskum slagorðum, 
og innbúgvið er oyðilagt og 
koyrt umkøll

Vit mugu búgva okk- 
um út til at taka ímóti

oljuvinnu, sigur Eilif Samu- 
elsen, landsstýrismaður. Tvey skip, sum hava verið á royndarveiðu eftir svartkalva, eru *Ágot« og *Váðasteinur«.

Føroya landfúti, Mog- 
ens Nepper-Christen- 
sen, hevur gjørt av at 
sleppa málinum um 
teir báðar, Atla Dam 
og Niels Paula Daniel- 
sen. Grundarlag er ikki 
at gera meira við 
málið.

GRÆKARIS DJURHUUS 
MAGNUSSEN

Eftir at kriminalløgveijan í 
longri tíð hevur kannað 
málið í sambandi við ein 
landsstýrísfund í 1985, er 
avgjørt, at málið verður 
slept. Hvørki Atli P. Dam, 
fyrrverandi løgmaður, ella 
Niels Pauli Danielsen, fyrr- 
verandi landsstýrismaður, 
verða ákærdir í málinum.

Tað var annars Niels 
Pauli Danielsen, ið reisti 
málið fyrst. Hann meldaði 
fyrrverandi løgmann fyri 
skjalafalsan í sambandi við 
eina dagfesting í fundar-

Nú sleppa teir - 
Niels Pauli og Atli

Fult gjald og longur í ALS

bókini í sambandi við nógv 
umrødda »Skipapakkan«.

Tá Niels Pauli Danielsen 
hevði meldað løgmann, 
gjørdi løgmaður av at 
melda Niels Paula Daniel- 
sen fyri við vilja at hava giv- 
ið løgveijuni skeivar upp- 
lýsingar.

Fútin sigur í tíðinda- 
skrivi, at Iøgveijan í kann- 
ingum sfnum er komin fram 
til, at umrøddi fundur f 1985 
varð hildin 10. mai, og ikki 
17. mai.

-  Niels Pauli Danielsen 
kann hinvegin hava verið f 
iva um, hvørt fundurin varð 
hildin 10.- ella 17. mai. Tf 
meti eg heldur ikki grund- 
arlag vera fyri at reisa 
ákæru móti honum, sigur 
Mogens Nepper-Christen- 
sen, fúti.

Atli P. Dam var løgmað- 
ur í 1985, og Niels Pauli 
Danielsen var landsstýris- 
maðr hetta sama tfðar- 
skeiðið.

Hvørgin teirra var skuld- 
settur, meðan kanningamar 
hjá løbvetjuni fóru fram. mótnueltu arbekteíeys rullandi útgjaldinum og kravdu at vera

gjørdi einki við málið. Nýggja landsstýríð broytir nú lógina um ALS
Táverandi landsstýríð

•  í Italia hevur heilsumála- 
ráðharrin Raffaele Costa 
bannað fólki at eta ráan fisk 
og skeljadjór f 10 dagar. 
Bannið kemst av, at fleiri 
fólk eru vorðin sjúk av ko- 
lera í sunnara parti av Italia 
seinastu tfðina.
•  Kriminalløgreglan hevur 
handtikið nærum 200 ný- 
nazistar f einum vertshúsi f 
Stuttgart. Nýnazistamir 
vóru komnir saman f sam- 
bandi við at seta á stovn eitt 
nynazistiskt felag.
•  Fama vikuskiftið varð 
herverk framt móti eini 
synagogu í Paris. Hildið 
verður, at tað em uppreistr- 
arsinnaðir muslimar, sum 
staðið hava fyri hesum. 
Einki er stolið úr synagog-

teimum avbjóðingum, 
ið standast kunnu av 
eini møguligari olju- 
vinnu undir Føroyum.

BEATE L. JENSEN___

Nú alt bendir á, at oljuvinn- 
an kann koma at gerast álv- 
ari í Føroyum eftir, at olja er 
funnin so nær okkum, sum 
yvirhøvur gjørligt, er væl 
skiljandi, at eisini lands- 
stýrið tekur hetta í fullum 
álvara.

Og tað ger landsstýris- 
maðurin Eilif Samuelsen, 
sum bæði hevur skúlamál 
og vfsind at taka sær av.

Omanfyri nevndu økir 
eru meiri ella minni knýtt at 
hvøijum øðrum, tá tað snýr 
seg um oljuvinnu.

- Sum støðan er nú, mugu 
vit ikki liggja sjóvarfallið av 
okkum, men fyrireika okk- 
um til at útbúgva fólk til at 
vera við í eini møguligari

Ikki tikin á bóli

inntøkugrundarlagnum. 
Hetta varð lækkað til 67% í 
1993, tá skipanini restaði 
gjaldføri. Sambært broyt- 
ingum landsstýrisins verður 
útgjaldið hækkað aftur til 
tað upprunaliga.

Rullandi útgjaldið fellur 
burtur. Tann arbeiðsleysi 
fær í prinsippinum fúlt gjald 
alla tíðina, hann er f skipan- 
ini.

Sum er detta fólk úr skip- 
anini eftir tveimum árum. 
Tey hava so einans forsorg- 
arhjálpina at dúva uppá. 
Landsstýrið ber nú so f 
bandi, at tey, sum komu í 
skipanina l.august 1992, tá 
ALS bytjaði, kunnu verða 
verandi í skipanini til árslok 
1995. Tá eigur hesin partur 
av skipanini at verða endur- 
skoðaður.

Hetta merkir, at tey, sum 
fóru úr skipanini 1. august 
1994, tá tey høvdu verið í 
henni f 2 ár, nú koma inn 
aftur.

Vit vita, at oljuvinnan fer at 
koma við nógvum avbjóð- 
ingum. Tí er neyðugt at 
búgva fólk út til at taka sær 
av slfkum spumingum, tá - 
ella um - teir taka seg upp.

Tí er ein útbúgvingar- 
nevnd sett við trimum lim- 
um, sum skal kanna alt, ið 
hevur við oljuútbúgvingar 
at gera, soleiðis at vit ikki 
vera tikin á bóli, um avbjóð- 
ingin kemur.

Ikki er vist, um slíkar út- 
búgvingar skulu fara fram í 
Føroyum. Møguleikin kann 
vera, at fólk heldur skulu 
sendast til Noregs, Skot- 
lands, Englands ella aðra 
staðni.

í útbúgvingamevndini 
hevur landsstýrið valt Mar- 
tin Heinesen frá Oljufyrisit- 
ingini, Jóan Paula Joensen 
frá Fróðskaparsetrinum og 
Claus Reistmp frá Lands- 
skúlafyrisitingini.

Nýggía landsstýris- 
samgongan setti sær 
fyri at bøta um korini 
hjá teimum arbeið- 
leysu. Fyrsta stigið er 
nú tikið. Lógin um ALS 
verður broytt. Lands- 
sfyrið legði uppskot 
fyri tingið fysdagin

PÓLÁ KLETTI

í samgonguskjafínum hevur 
verandi samgonga sett sær 
fyri at endurskoða lógina 
um arbeiðsloysisskipanina, 
ásannandi, at arbeiðsoysið 
er ein samfeiagstrupulleiki.

í hesum sambandi hevur 
samgongan eisini avtalað, 
at ALS skal fáa 50 mió. kr. á 
fíggjarlógini fyri 1995. 
Aftrat hesum er ætlanin at 
útvega skipanini lán uppá 
45 mió. kr.

Eisini hevur samgongan

Óli Jacobsen, landsstýrísmaður ,Jens

avgjørt, at tær mest neyð- ó li Jacobsen landsstýris- 
ugu broytingamar í ALS maður við arbeiðsmarkn- 
skulu firemjast frá novem- aðarmálum hevur nú lagt 
ber í ár. Aftrat hesum skal uppskot fyri tingið um at 
skipanm sum so endurskoð- broyta lógina um ALS. 
ast, og henda endurskoðan Tá skipanin byijaði at 
skal verða framd í 1995. virka, var útgjaldið 70% av

í  BLAÐNUM í DAG


