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Atlantic Margine Group 
ein sterkur oliubólkur
Tey trý oljufeløgini 
Statoil, Enterprise og 
Mobil kunngjørdu á 
tíðindafundi týsdagin, 
at tey hava skapt eitt 
sterkt samstarv í sam- 
bandi við oljukanning- 
ar av havbotninum við 
Føroyar. Atlantic 
Margine Group ætlar 
at keypa seismisku 
mátingamar av før- 
oyska landgrunninum 
frá Westem Geophysi- 
cal Corporation.
DIA MIDJORD__________

Atlantic Margine Group

ætlar at fáa hendur á og 
tulka tilfaríð frá seismisku 
kanningunum sum Westem 
gjørdi á føroyska land- 
grunninum fyrr í ár. Hetta 
varð upplýst fyrí fjølmiðl- 
unum týsdagin.

Kortini var ikki so nógv 
nýtt at heinta. Fyri kortum 
var væl mannað lið frá Stat- 
oil í Føroyum og vitjaði. Tá 
fingu fjølmiðlafólk í ríkiligt 
mát at hoyra um oljubor- 
ingar við Føroyar.

Hesaferð vóru nakrir av 
somu Statoil-monnum við. 
Men teimum við lið vóru 
eisini umboð fyri bretska 
felagið Enterprise Oil PLC 
og Mobil Nort Sea Limited.

Hesir fingu so eisini høvi 
týsdagin at hitta føroysk 
fjølmiðlafólk, og siga teim- 
um eitt sindur um teirra

fyritøku og greiða frá sjón- 
armiðunum í samstarv- 
inum, Atlantic Margine 
Group.

Umboðini vístu á, at hó- 
ast tey eru gingin saman í 
samstarv, so er møguleikin 
fyri einum vónbroti eins 
stórur, sum tá nýggj útjað- 
araøkið verða kannað. Men 
gerast vónimar veruleiki, 
og tað høvdu øll trý feløgini 
góða vónir um, so vilja tey 
trý oljufeløgini - norska 
Statoil, bretska Enterpris og 
amerikanska Mobil - bruka 
mest framkomnu tøkni- 
frøðina og royndir higartil 
at menna føroysk oljuøki á 
ein tryggan, umhvørvisvin- 
arligan og lønandi hátt.

Atlantic Margine Group 
hevur eisini játtað at stuðla 
tiltakinum hjá Biofar. Fyrst

í komandi ári er ætlanin at 
skráseta og kanna alt djóra- 
og plantulív í havinum 
kring Føroyar. Hetta er 
gjørt á djúpum vatni, men 
nú skal eisini kannast heilt 
inn til lands.

Hetta verður gjørt í sam- 
bandi við møguligar broyt- 
ingar, tá oljuvinnan hevur 
virkað eina tíð.

Tey trý oljufeløgini siga 
annars, at tey við sínum 
samarbeiði kunnu skapa 
virðir og eina nýggja fram- 
tíð fyri Føroyar.

So er bert hjá okkum før- 
oyingum at vóna, at hesin 
bjarti spádómur fer at hepn- 
ast eins væl og dapri spá- 
dómurin hjá Ráðgevandi 
nevndini fyrst í áttatiár- 
unum.

l'mboð fyri kummunurnar i umhvørvisverndarsamtakinum KIMO. í miðjuni Júrgen Thomaneck, formaður. Honum 
við lið (h.m.) Jógvan K. Mørkøre, ið umboðar Føroya Kommunufelag

Blokkstuðul uppá 
826,1 míó. kr. næsta ár
Uppskotið um danska 
blokkstuðulin skal 
samtykkjast í Løgting- 
inum, áðrenn tað kem- 
ur til 3. viðgerð í 
Fólkatinginum. Undir 
donsku 1. viðgerðirti 
tóku fólkatingslimimir 
sum heild væl undir við 
uppskotinum.
BEATE L. JENSEN

Týsdagin legði landstýris- 
maðurin við fíggjarmálum, 
Jóannes Eidesgaard, í løg- 
tinginum fram uppskot til 
samtyktar. Og var hetta mál 
viðvíkjandi blokkstuðlin-

um, sum danir lata før- 
oyingum komandi ár.

Eftir sum hetta er ein 
donsk lóg, ið Fólkatingið 
setur f gildi fyri Føroyar, 
skal hon sambært heima- 
stýrislógina eisini góðtakast 
av einum meiriluta f løg- 
tinginum fyri at koma í 
gildi.

Blokkstuðulin fyri kom- 
andi ár Ijóðar uppá tilsam- 
ans 843,4 mió. kr., sum er 
Iftið sindur meiri enn tann 
blokkstuðul, ið veittur var 
okkum í ár, 826,1 mió. kr.

At upphæddin er lítið 
sindur hægri fyri komandi 
ár kemst av, at prístalsregu- 
leringar eru gjørdar. Annars 
er blokkstuðulin hin sami í 
1995 sum í ár.

Umlagt til 
heildarveiting
Samstundis sum uppskotið 
viðvfkjandi blokkstuðlinum 
var lagt fyri Tingið, kom tað 
til I. viðgerð í Fólkating- 
inum týsdagin, har fólka- 
tingslimimir sum heild vóru 
samdir um at góðtaka upp- 
skotið.

Stjómin hevur ætlan um, 
at blokkstuðulin fýrst skal 
góðtakast av løgtinginum, 
áðrenn málið fer til 3. við- 
gerð í Fólkatinginum.

í 1987 var ein partur av 
ríkisstudninginum, ætlaður 
til almannamál. heilsumál 
og skúlamál, umlagdur til 
eina heildarveiting.

Avtalan broytast 1996
1. juli f fjør var allur stuðulin 
til nevndu økir veittur sum 
ein heildarveiting, galdandi 
árið út.

Bæði landsstýrið og 
danska stjómin hava annars 
í felag boðað frá, at samráð- 
ingar mugu vera um eina 
nýggja blokkstuðulsavtalu, 
sum sett skal vera í gildi á 
nýggjárinum 1996.

I tf sambandinum er álagt 
landsstýrinum at gera nøkur 
uppskot til nýggju skipan- 
ina, ið hevur við broytingina 
av blokkstuðulinum næstu 
ferð at gera.

Hetta arbeiðið skal gerast 
skjótast gjørligt.

Føroyskar kommunur luttaka 
í fleirtjóða umhvørvisvernd
PÓL Á KLETTI

Føroya Kommunufelag 
umboðar føroyskar kom- 
munur í KIMO (Kommun- 
enes Internasjonale Mil- 
jøorganisasjon), sum norsk- 
ar kommunur í Suðurnoregi 
hava tikið stig til til tess at 
verja serliga útjaðaraøki 
móti náttúrudálking av 
ymsum slag og seta tilbúgv- 
ingarskipanir í verk um 
vanlukkur henda.

I KIMO eru kommunur í 
Skotlandi. Hetlandi. Norð- 
urtýsklandi, Danmark. Svø- 
ríki, Føroyum og Noregi. 
Stýrislimir eru: Jonathan 
Wills, Shetland Islands 
Council, Hetlandi, Júrgen 
Thomaneck, Grampian

Regional Council, Aber- 
deen (hann er formaður í 
KIMO), Darrel Backworth, 
North Humberside, Aber- 
deen, Flemming Bay Jen- 
sen, Esbjerg, Volkert Deth- 
lefsen, Husum, Týsklandi, 
Bjórn Stahre, Bosam, Udd- 
evalla, Svøríki, Jógvan K. 
Mørkøre, Føroya Kom- 
munufelag, og Leif Másvær, 
Stavanger, Noregi.

Jógvan K. Mørkøre, sum 
umboðar Føroya Kom- 
munufelag í KIMO sigur, at 
hetta er alt kommunur, ið 
hava Norðsjógvin sum 
granna. Og orsøkin til, at 
tær hava tikið hetta stigið 
er, at tær ásanna, at tað er 
ikki nóg mikið, at ein á 
stjómarstøði ger samtyktir 
um náttúruvemd og tiltøk

móti havdálking við eitt nú 
MARPOL-konventiónini.

Kommunumar siga seg 
við hesum samtaki hava 
uppfylt nakrar ásetingar í 
MARPOL-sáttmálanum 
um fyribyrgjandi tiltøk.

Úr Kattegat rekur nógv 
órudd inn á svensku strend- 
umar. Sviar hava stóra- 
rbeiði í gongd at rudda 
hesar strandaleiðir. Sviar 
upplýsa í KIMO um teirra 
royndir, og tað kunnu so 
hinar limakommunurnar 
læra nakað av.

Og nú frálandavinnan 
nærkast alt meira higar er 
neyðugt, at vit búgva okk- 
um til neyðug verndartiltøk.

- Tað eru smáu útjaðara- 
økini og teirra náttúra og 
djóralfv, ið eru eina mest

hótt av kjarnork uverkum 
sum Dounreay og oljudálk- 
ing - hvør minnist ikki van- 
lukkuna tá Braer fór á land f 
Hetlandi og olja lak úr skip- 
inuni og dálkaði sjógv og 
strendur, sigur Jógvan K. 
Mørkøre.

Hinar kommunurnar, ið 
umboðaðar eru í KIMO eru 
fegnar um at hava Føi > ar 
við í hesum umhvørvis- 
verndarsamstarvinum, tf vit 
liggja í miðjum Norðsjoj v i. 
Jógvan Mørkøre sigur .tt 
hugsað verður um eisn >t 
fáa írland og ísland i 
samstarvið, sjálvt unt h. . 
londini ikki liggja i sjúím . 
meldrinum, men so verður 
ikki farið longri.
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FUNAI Dygdar 
videomaskina 
v/longplay 
MADE IN JAPAN 
EINANS 3.250.-

RESW RANTH AFNIA
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hvørt kvøld frá kl. I8.(H)
J i  F O R R Æ T T IR

3 sløg av sild.
W  DampaAurlaksur.
^  i ' v 'T V  KaJvi viðkanysevju. 

^ Royktur laksur við roreggi. 
Urtaviðgjørdur laksur við sinnoppsevju. 
Urtauðsjordur svartkalvi við dildsevju.

Ópilkaðar rækjur. 
Stóit úrval av brcyði fæst afturvið.

H Ø V U Ð S R Æ T T IR  ^
Rivjasteik við reyðkáli. V
Dunnusteik við sviskum. \
Glarað skinka d granni.
Stokturmedistari. v

Aftumðfæst
stórt salatborð. sronmeti. grønkál, dunnusós,
reyðvínsós og soðsós.
Hartil kókaði og brúnkaði epli og hassilbach epli.

Sjónvarp 20" 
EINANS 3.650

Sjónvarp 21" v/tekst 
EINANS 4.300.-
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B io fo rc e
indikatiónir: stimbrar blóðrenslið, 
virkar ímóti suði fyri oyrunum, svímbli 
og køldum hondum og fótum. 
Kontraindikatiónir: Ongar kendar. 
Hjáárin: Ongi kend.
Við barn og bróstgevning: Kann takast 
interaktiónir. Ongar kendar.
Nøgd: 10-15 dropar 3 ferðir um dagin. 
Pakningar og prisir 50 ml. kr. 84,00 
100 ml. kr. 131,00_________

zá/áSUdnL ()M A N A
fæst Rís a la Mande. ostadiskur við keksum 

og frískari frukt. hcimagjørd nøtu og dadlukøka.

Fyri hvørt fylgjandi /

fotobúðin
Handilskjamin
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Livandi sungur 
«í> tónlcikur 
hvørt vikuskifli 
umframt flciri 
gcrandiskvøld
lio ró  kann hík ggjast 
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Leygardagar: H O O  tíóaravm arkaó parkerin g  í  m iðbýnum .

Leygardag in  3 .12. hava han d larn ir í  M iðb ýn u m  o p ió  til kL 17.00. S í  e is in i lýs in g  í  D im m ah  
í  m orgin , fríggjadag 2 .12. um K a len d ara h ú s ið  í  G ra sag a rð i! 

í  kvøld , h ó sk vø ld  1.12. kl. 19.30 sk ip a r  M ið b ý a r fe la g ið fy r i m ótasýw /ig í  K lu bb an u m
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