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Spell um ríku oljufyritøkurnar 
við hægsta boði skuldu keypt 
alla moldina undan føroyingum
Og lað kann verða úr- 
slitið um oll jorð verður 
privatiserað og pen- 
ingalig spekulatión 
spyrst burturúr. í Dan- 
mark, sum er limur í 
ES, kcypa í dag hol- 
lendingar níggju av 
tíggju gørðum, sum eru 
til sølu. Tað kunnu teir 
sum ES-limir í javn- 
bjóðis kapping við 
danir

PÓl A Kl.KTTI

Spurningunn. hvørt lands 
joriNin Iramvegis skal vera 
almenn ella seljast privat- 
um. er nú komin upp í polit- 
iska orðaskiftið um land- 
húnað Tá málið um at lata 
Búnaðardcpilin umsita 
Royndarstoðina i Kollafirði 
var til viðgerðar á tingi týs- 
dagin, mæltu Álvur Zaeha- 
riassen úr Sjálvstýnsflokk- 
inum og Hjarm Djurholm úr 
Fólkaflokkinum til at pri- 
vatisera landsjørðina.

Fftir orðaskiftið á tingi 
um hetta mál sum semja 
sjálvandi ikki er um; eitt nú 
er Jógva Adolf Johannesen 
úr Javnaðartlokkinum ikki 
fyri privatisering bað 
Dimmalætting Páll Paturs- 
son, bónda í Kirkjubo, um 
eina viðmerking um hvat 
hann metir vera skilabest: 
verandi skipan við festi av 
almennari jorð ella at pri- 
vatisera

Munurin millum ognar- 
jorðina og landsjorðina er 
fyri tað fyrsla tann, at ogn- 
arjorðin er pettað sundur í 
smábitar, og tað er næstan 
eingin ognarbondt. sum livir 
av sínari ogn ið hvussu er 
má altíð onkur atvinna vera 
at fáa eina brukbara úrtoku 
meðan nógvir av almennu 
gorðunum eru so stórir, at til 
ber at liva av teimum. Og

teir, sum skuiu liva av brúk 
inum. verða n o y d d ir  at 
skipa so fyri, at ein inntoka 
fæst og nógvir garðar 
verða nknir heilt væl eftir 
umstoðunum. Vit kunnu 
ikki samanbera við garðar í 
Noregi ella Islandi. tí har 
eru heilt onnur viðurskifti, 
bæði viðvíkjandi sjálvarí 
jorðim og umastoðunum 
sum heild, sigur Páll Paturs 
son.

Alt veldst um hvat ein 
fæst við á gorðunum. Hevur 
etn sum vanligt neyt og 
seyð. nýtist garðurin ikki at 
vera so ógvuliga stórur, tf tá 
er spumingunn um ein hev- 
ur bo. sum ber fóður til neyt 
ini

Um jorðin skal vera 
landsogn ella privatogn sig-

ur Páll Patursson vera etn 
spurning um fíggjarviður- 
sklttl skatl, I&0, -ivsknv 
ingar o.tl Umstoðurnar eru 
so nógv broyttar seinastu 
árini, nten tann storsti trup- 
ulleikin um talan er um 
privatisering cr penmgalig 
spekulatión í sambandi við 
festiskiftið.

Verður jorðin til pen- 
ingaliga spekulatión kann 
garðurin gerast so dýrur, at 
ein ikkt er forur fyri at taka 
hann, tí eftir galdandi arva- 
reglum skal tann, sutn tekur 
garðin. gjalda systkjum sín 
um munin millum tað 
virðið, garðunn hevur, og 
hinar arvalutirnar. Fyri- 
munurin við galdandi skip- 
an við almcnnart festijorð. 
er, at við festiskifti verður

kr Nú kostar hann 75.000 
kr. Og hollendingar siga. at

kostar hektarin 175 (RX)kr 
Verður hatta lagið í For- 
oyum, at tú kanst lata jorð-

ina til hægst bjóðandi, so 
»er den gal«, sigur Páll Pat- 
ursson og ímyndar sær allar 
lær ríku oljufyritokumar, 
sum nú Itggja fram við at 
stovna virksemi í Foroyum 
talan ikki um spekulatión á 
slíkan hátt Talan kann 
heldur vera um at býta ein 
garð sundur í tvetr ella 
leggja hann saman við ein- 
um oðrum Og hevur Jarða- 
ráðið 100% avgerðarrætt, 
er tað tað, sum ger av, hvor 
fær hann í festi, sigur Páll 
Patursson

Hetta er í lotuni ein trup- 
ulleiki í Danmark Danir 
eru í lotuni illir inn á hol- 
lendtngar, tð sum ES-limir 
hava javnbjóðis rættindi við 
danir at keypa garðar í 
Danmark Av tíggju gorð- 
um, sum eru til solu, fara 
hollendingar við teimum 
níggju

Fyrí nokrum fáum ár- 
um síðan kostaði ein hektarí 
av jorð í Danmark 30.000 
Spell hevði tað verið, um 
tær við hægsta boði skuldu 
keypt alla moldina undan 
foroytngum.

At kalla alla tíðina síðan 
Gráa Bók kom hevur spurn- 
ingurín um prívatiseríng við 
ávísum millumbtlum verið 
havdur á lofti. Men niður- 
sto<5an hevur venð tann, at 
best er sum er.

- Nú er tað so ymist, hvat 
fólk halda um bondumar, 
summi halda ikki nógv um 
teir, men eitt stendur so í oll - 
um forum fast: teir hava 
klárað at givið Føroya fólki 
nóg mikið av mjólk og 
stóran part av kjoti, og 
hevði hitt almenna givið 
okkum eitt lítið sindur betn 
somdir - eg meini ikki 
studning -, men ærliga 
konkurancu uttanífrá við 
kjoti o.ø., kundu vít fram- 
leitt nóg mikið av kjoti til alt 
tað foroyska brúkið, sigur 
Páll Patursson.

Bondin skal gjalda, 
hitt almenna valda
Ein sannroynd er tað, at 
sum festiviðurskiftini eru í 
Foroyum t dag, hevur tann, 
sum letur festið frá sær, 
eingi rættindi yvtrhøvur. I 
orðaskiftinum á tingi varð 
nevnt í sambandi við festi- 
skifti ein lóggáva, sum 
tryggjaði, at ein garður 
altso sum privat ogn - ikkt 
varð skiftur sundur í smáar 
lutur og at hann varð latin 
ein u m  persóni í festi.

hetta er gáva, ti hjá tetmum

At festibrúkini eru so stór, ger, at framleiðslumoguleikarnir eru so nógv størri enn við smábýttu óðalsjørðini. Stundum 
verður sagt, at festarar gjalda litla og onga leigu. Men sannleikin er, at leigan er alt tað, sum festarin rindar i rentum og 
avdrogum fvri tað, sum hann ik k i kemur at eiga sjálvur ta hann letur garðin frá sær. I m hana byggir eitt fjós fyri 1,5 
mió. kr„ eigur tað almenna fjósið, ta hann er liðugur at gjalda lánið aftur. I'að er eisini ein formur fyri leigu

Tey fjúrtan sum  fórust í Súðavík
Dimmalætting hevur fingið myndir av teimumy ió fórust í  syrgiligu vanlukkuni í  SúdavíL Før- 
oyingar hava savnað pening inn til tey, ið vara av teimum deyðu. Seinnapartin mikudagin vóru 
550. 000  krónur komnar inn. Tú var peningurin frú  landsstýrinum og løgtinginum ikki íroknað- 
ur. Haraftrat fe r  peningur a t konui inn ísam bandi við bingo og aðrar innsavningar kring landið. 
íslendingar fegnast um ta vælvild og tann bróðuranda, føroyingar sýna íslendingum í hesum 
døgutn. Størsta blaðið í  íslandi, Morgunblaðið, takkaði mikudagin føroyingum fyri hjúlpina

Aðalsteinn kafn Kristján Númi Haf- Hrefna Bjorg Haf- Hafsteinn Bjørnvson, Julianna Bergsteins- Bella Aðalheiður Petrea Vestfjórð
Hafstcinsson, 2 ara steinsson, 4 ára gam- steinsdóttir. 7 ára 40 ára garnal. Tún- dóttir, 12 ára gomul, V estfjorð. 39 ára Valsdottir, 12 ára
gamal, Túngóta 5 al. l ungota 5 gomul, l'ungota 5 góta 6 Túngóta 6 gomul. Túngóta 7 gomul, Túngóta 7

lljørdis Kjornsdottir. 
37 ára gomul, Tún- 
gðta R

Kirna INs Jónasdótt- 
ir, 14 ára gomul, 
Túngóta K

llelga Bjork Jónas- 
dóttir, 10 ára gomul, 
Túngóta M

Sigurborg Guð- 
mundsdóttir. 66 ára 
gomul, Njarðarbraut 
10

Sveinn Ci. Salómons 
son, 48 ára gamal. 
Nesvegl 7

Hrafnhildur l»or- 
steinsdottir, 1 ára 
gomul, Aðalgóta 2

Hrafnhildur t*or- 
steinsdóttir, 49 ára 
gomul. Nesvegl 7

Páll Patursson: - Munurin millum ognarjorðina og lands- 
jorðina er fyri tað fyrsta tann, at ognarjørðin er pettað 
sundur í smábitar, og tað er næstan eingin ognarbondi, 
sum livir av sinari ogn - ið hvussu er má altið onkur 
atvinna vera at fáa eina brúkbara úrteku meðan nógvir av 
almennu gorðunum eru so stórir, at til ber at liva av teim- 
um. ()g teir, sum skulu liva av brúkinum, verða n o y d d ir  
at skipa so fyri, at ein inntoka fæst - og nógvir garðar 
verða riknir heilt væl eftir umstøðunum

- So kann ein akkurát tað 
sama varðveita verandi 
skipan, tí við slíkarí lóggávu 
kanst tú ikki virðisseta 
garðin kortini, sigur Páll 
Patursson.

Viðvíkjandi spuming- 
inum, hvat er alment og 
hvat er ogn, er støðan í dag 
tann, at nakrir bygningar 
hoyra til garðin - t.d. sethús 
- meðan onkur er prívat- 
ogn, masktnurnar eigur 
bóndin vanliga. Og hóast 
jorðin er almenn, skal bónd- 
in til at velta hana sjálvur 
taka lán og gjalda tað aftur 
(Nakað av studningi fær 
hann.) Tá liðugt er, er jørðin 
við øllum tí arbeiði, bóndin 
hevur lagt í hana, framvegis 
almenn.

Har eru nógvir spurning

ar, sum kunnu takast til um- 
røðu. t.d. at øll jørðin var 
100% almenn, soleiðis, at 
allar nýílogur vórðu gjørdar 
av tí almenna, men festarín 
betalti leigu eftir tí virði, 
jørðin hevði.

- I dag verður sagt, at 
festarar betala lítla og onga 
leigu. Men sannleikin er 
tann, at leigan er alt tað, 
sum festarin betalir í rentum 
og avdragi fyri tað, sum 
hann ik k i kemur at eiga 
sjálvur tá hann letur garðin 
frá sær. Um hann byggir eitt 
fjós fýri 1,5 mió. kr., eigur 
tað almenna fjósið, tá hann 
er liðugur at betala lánið 
aftur. Taðereisini ein form- 
ur fyri leigu, sigur Páll Pat- 
ursson.
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VAKTARFÓLK M/K 

SØKIST
Hervið verður søkt eftir fólki 
at aanga vakt inni í handlum 
í SlvlS at ansa eftir.
Aðrar ansingaruppgávur skulu 
eisini røkjast.
Nærri upplýsingar fáast við 
at ringja til Norman Egholm 
á telefon 89041 kl.11.00-20.00

SMS
................... - r - - ...........................


