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Edmund Joensen, løgmaður:

Oljan eigur ikki at brúkast
sum vápn í fiskivinnusamráðingunum við norðmenn
Uppskot frá John Petersen og Óla Breckmann um at nokta Statoil at sleppa upp í part í
møguligari oljuvinnu í
Føroyum, fáa føroyingar ikki betri fiskiveiðisømdir frá norðmonnum, hevur helst
longu fingið óhepnar
fylgjur
PÓL Á KLETTl

Marknaðarnevndin
skal
viðgera eitt uppskot frá logtingsmonnunum
Óla
Breckmann og John Petersen til samtyktar um fiskiveiði- og oljusamvinnu við
Noreg. Tingið hevði 1. viðgerð av uppskotinum mikudagin.
Teir skjóta upp, at løgtingið skal áleggja landsstýrinum í hesum fiskivinnusamráðingunum við John Petersen uppskotsstillari heldur tað vera i lagi at blanda oljuvinnu upp í fiskiv innusamraðingarnar við Noreg - tað
Noreg at gera Oslo-stjórn- ræður bara um at finna røttu argumentini. Edmund Joensen løgmaður er ikki samdur. »Landsstýrið hevur alla tíðina
ini greitt, at um Noreg vísir lagt stóran dent á fría kapping i eini komandi oljuvinnu. Og uppskotið kann eisini gera verandi fiskivinnusamráðingar
ikki betri bróðuranda og uppaftur truplari,« sigur hann
grannasið móti Føroyum
fískivinnuliga, fær tað fylgir
fyri ætlaninar hjá almenna
til Noregs at byggja skip.
Og víst verður á, at oyum (bert 1/100 av Nor- og John Petersen.
norska Statoil um at sleppa
Helena Dam á Neystabø Teir valdu sjálvir at fara.
upp í part í møguligari olju- norska hervaldið nýliga er eg) við ókeypis fiskikvotum
Sjálvstýrisflokkinum
Og hesum var Helena
vinnu á føroyskum búskap- farið at forfylgja føroyskum svarandi til nøkur tíggju úr
helt,
at
málið
átti
at
verið
túsund
tons
í
toskaveiði.
Dam
á Neystabø samd við
sjómonnum við krígsskiparøki.
við
Annars verður Statoil roynt politiskt áðrenn sam- landsstýrismanninum
Uppskotsstillararnir siga um og stríðstyrlum - enntá í
svartlistað og hýst úti mill- ráðingarnar byijaðu, so ein fíggjarmálum í. Skipini, førNoreg hava verið ringan altjóða sjógvi.
- Fyri at seta trumfin á um tey oljufeløg, sum slapp frá hesi eyðmýkjandi oymgar lótu byggja á
granna hjá Føroyum hóast
norskum
skipasmiðjum,
føroyingar hava bygt fyri eyðmýkingina av fámentu sleppa upp í part um borað støðuni at slfta.
Aðrir tingmenn, teirra kunnu meira nýtast sum
millardir í skipum á norsk- og nú illa fyrikomnu Før- verður eftir gassi og olju á
millum Jógvan Durhuus úr ræðandi dømi um føroysku
um skipasmiðjum. Tá er oyum hevur norski striðs- føroyskum búskaparøki.
Tjóðveldisflokkinum
og fadesuna í áttatiárunum enn
munurá Islandi, sum í bróð- flotin tikið føroysk skip og
bórður
Niclasen úr Mið- sum brigsl móti norðmonnuranda og uttan mótkrav lagt so stóra sekt á tey, at tey
hevur loyvt føroyskum fara av knóranum, siga John (.rothart sálarligt trýst flokkinum, søgdu norð- um.
Jógvan Adolf Johannesen
fiskiskipum
so
nógvan Petersen og Óli Breckmann. Undir viðgerðini av mál- menn hava brúkt harramótvegis úr Javnaðarflokkinum helt
botnfisk, at tað hevur borið
inum mikudagin vísti Atli fólkamentalitet
parti av flota okkara og
Hansen úr Sambandsflokk- føroyingum undir samráð- norðmenn vera farnar nóg
Statoil svartlistast
so langt, tá teir í hesum
virkjum uppi.
inum á, at talan er um grót- ingunum.
Og sum uppskotsstillar- fiskivinnusamráðingum
Frá Noregi hava før- Uppskotsstillararnir vísa á, hart, sálarligt trýst, norðoyingar bert fingið kvotur at Statoil hevur lovað før- menn undir avhoyringum arnir eisini vísa á í viðmerk- leggja seg upp í føroyskt
lóggávuarbeiði
og krevja, at
ingunum
til
uppskotið,
aftur fyri tilsvarandi norsk oyingum lógvatak í sam- hava lagt á tær føroysku
fiskirættindi í føroyskum bandi við framtíðar olju- manningar, ið tiknar eru hildu Jógvan Durhuus og føroyingar við lóg skulu
sjóøki. Hetta hóast Noreg vinnu her á landi, men at norðuri í Barentshavi. Segði Tordur Niclasen tað vera forða útlendskum skipum,
hevur 8-10 ferðir so stórar sama norska stjóm, sum atburð norðmanna vera vert at kanna, hvussu sum veiða í Smoguni, at
fiskastovnar sum Føroyar eigur hetta oljufelag hevur ótrúliga nógv broyttan í nógvar milliardir krónur, landa í Føroyum.
John Petersen úr Fólkaog norska útflutningsvirðið jagstrað føroyingar.
seinastuni. Sjálvur er hann føroyingar hava goldið
á fiski er um 18 mia. kr. í ár.
Teir siga tað vera neyð- reiðari á teimum báðum norskum skipasmiðjum tey flokkinum, ið er annar upp(Tað føroyska er uml. 2 ugt, at landsstýrið ger gøtuskipunum, sum norð- árini, føroyingar lótu byggja skotsstillarin, helt, at førskip
har.
oyingar
eru líka væl famir
m:a. kr.)
menn tóku herfyri.
Brundtlands jómini
At brúka skipabygging- uttan nakran sáttmála við
Óli Breckmann og John klokkuklárt, at Noreg í
Hóast fleiri tingmenn
Petersen halda, at uttan stundini má gevast at mettu tað vera óheppið at arnar sum eina roynd at Noreg um treytirnar, norðfiskiveiðisáttmálar
við jagstra føroyingar fiski- blanda oljuvinnuna upp í bloyta sinni norðmanna helt menn seta, skulu fylgjast.
Russland og ES høvdu før- vinnuliga.
verandi fiskivinnusamráð- Jóannes Eidesgaard, lands- Slíkur sáttmáli, ið hevur tær
oyingar helst langt síðan
Helst átti Oslo í viðbót at ingar við norðmenn, tóku stýrismaður (jv), vera burt- fylgjur, at skip, sum fiska í
verið settir á dyr úr norskum sýnt sín góða vilja móti hes- fleiri undir við viðmerking- urvið, tí norðmenn hava Smoguni ikki sleppa at
um fámenta granna Før- unum hjá Óla Breckmann ikki biðið føroyingar koma landa í Føroyum, er einki
sjógvi.

l ppskntsstillararnir siga siga Noreg hava verið ringan granna hjá Føroyum hóast føroyingar hava bygt fyri millardir í
skipum á norskum skipasmiðjum. Tá er munur á Islandi, sum í bróðuranda og uttan mótkrav hevur loyvt føroyskum
flskiskipum so nógvan hotnfisk, at tað hevur borið parti av flota okkara og virkjum uppi. Helena l)am á Neystabø
heldur, at skipini, føroyingar lótu byggja á norskum skipasmiðjum, meira kunnu nýtast sum ræðandi dømi um
føroysku fadesuna í áttatiárunum enn sum brigsl móti norðmonnum.

HVÍTVØRUR TIL EINHVØNN TØRV
OG EINHVØNN PENGAPUNG
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verdur.
Til teirra, sum hildu tað
vera óheppið at blanda oljuvinnu upp í samráðingarnar
við norðmenn, segði hann,
at er tað ein fyrimunur, so
eiga vit at blanda oljuvinnuna uppi. Statoil er ein almenn fyritøku, og hetta er
tað almenna Noreg, landsstýrið tingast við.
- Tað ræður bert um at
finna røttu argumentini.
Føroyingar tóku væl ímóti
norskum flóttum úr Noregi
undir krígnum. Vit kunnu
hóskandi spyrja. um hetta er
takkariønin. segði John Petersen og minti á, at uppskotið miðar ímóti at fáa
nøkur týðandi element við í
fiskiveiðisáttmálan. Ikki at
útihýsa Statoil.

Eitt margháttligt
uppskot
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Gospel
á Hálsi

Jóannes Eidesgaard landsstýrismaðyur segði uppskotið vera tað margháttligasta, hann nakrantíð hevði
sæð.
- Hetta eru hástórir
menn, ið leggja tað fram.
Hvørjar fylgjur fær tað fyri
áhugan hjá øðrum oljufeløgum at koma higar tá eitt
slíkt felag verður svartlistað
av løgtinginum? Hvat við
øðrum avtalum, t.d. teimum
fíggjaravtalum, vit hava við Stór gospelkonsert
danir? Nei, slíkt hevur einki verður í ítróttarhøllini á
við politikk at gera. Hetta Hálsi í annaðkvøld, har
máar bert støðið undan
sjálvsvirðingini og skaðar fýra bólkar og einstakviðurskifti
okkara
við lingar fara at framføra
grannarnar, segði Jóannes andaligan sang og tónEidesgaard.
leik. Konsertin er bæði
Edmund Joensen, løgmaður (sb), segði uppskotið fyri yvngri og meira tilvera vandamikið og heitti komin.
inniliga á tingið um at vfsa tí
burtur.
- Oljan eigur ikki at At føroyingar eru eitt tónleikaelskandi fólk, sæst ikki
brúkast sum vápn í fiskiminst á tí ótalinum av konvinnusamráðingunum við
norðmenn.
Landsstýrið sertum, ið verða hildnar her
hevur alla tíðina lagt stóran á landi millum ár og dag dent á fría kapping í eini av øllum sløgum.
Eisini er innan andaligan
komandi oljuvinnu. Og
uppskotið kann eisini gera sang og tónleik nógv dugverandi fiskivinnusamráð- naligt fólk, og gospelkonsingar uppaftur truplarí, ertir plaga vanliga at verða
væl vitjaðar.
segði Edmund Joensen.
Ein slík verður í ítróttarEdmund Joensen segði,
at uppskotið helst longu høllini í annaðkvøld kl.
hevur havt skaðiliga ávirk- 21.00. Fýra bólkar og ein-

staklingar fara at senda
andaligan sang og tónleik
av pallinum.
Við á konsertini, ið TLTBooking skipar fyri, verða
Hal'al, Fríðbjørg Jensen,
bólkurin Juda og so Tummas & Noomi.
Tað má sigast at vera
rættiliga flølbroyttan tónleik hesi fýra umboða, so alt
talar fyri, at konsertin verður fyri eina rættiliga brciða
áhoyrarafløld.
Fyri at fáa Ijóð- og Ijósdygd á so høgt støði sum tilber, hevur TLT-Booking
flngið til vega góða útgerð
til bæði ljóð og ljós.
Hetta kann gerast eitt
upplagt høvi hjá familjum
at fara á konsert, tí familju
atgongumerki verða seld,
har foreldur og børn kunnu
sleppa inn bíliga. Men eisini
verða seld vanlig atgongumerki.

Statoil er almenn fyritøka. Og flskiveiðisamráðingarnar eru við tað almenna Noreg. - Statoil hevur lovað føroyingum
lógvatak í sambandi við framtiðar oljuvinnu her á landi, men sama norska stjóm, sum eigur hetta oljufelag hevur
jagstrað føroyingar. I ppskotsstillararnir, Óli Breckmann og John Petersen, siga tað vera neyðugt, at landsstvrið ger
Brundtlandstjórnini klokkuklárt, at Noreg í stundini má gevast at jagstra føroyingar fiskivinnuliga. Helst átti Oslo í
viðbót at sýnt sín góða vifla móti hesum fámenta granna Føroyum (bert 1/100 av Noreg) við ókeypis fiskikvotum
svarandi til nøkur tíggju túsund tons í toskaveiði. Annars verður Statoil svartlistað og hýst úti millum tey oljufeløg. sum
sleppa upp ■part um borað verður eftir gassi og olju á føroyskum búskaparøki

