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Varðveita eingi arbeiðs- 
pláss við at býta um  skip
Tvørturím óti verða arbeiðspláss niðurløgd eins og  veiðitrýstið økist

PÓL Á KLETTl___________

Fiskivinnunevndin hevur 
lagt frant álit í uppskoti 
landsstýnsins um stuÁul til 
feskfiskflotan I andsstýnð 
legrti málift fram 2. mai. 
Taft varft heint í fiskivinnu- 
nevndina eftir 1 viðgerA 4 
mai

Dndir viðgerAini hevur 
fískivinnunevndin havt 
fund við Óla Jacohsen, 
landsstýrismrnann Hann 
hevur greitt nevndini frá, at 
endamáliA virt uppskotinum 
er at geva vinnuni helri 
møguleikar at hýta skip um 
og harviA moguleikan at 
varftveita arheiAspláss.

Óli Jacobsen hevur lagt 
fyn fískivinnunevndina 
yvirlit yvir miAalaldunn á 
fískisk ipatlotanum yvir 20 
bn pr 31 desember 1994, 
sum er 2K,4 ár MiAalaldur- 
in er fyri:
l.emmatrolarar IS ,4ir
Partrolarar 18,8 ár
Linuskip 26.3 ár
UtroArartør yvir 20 brt 36.7 ár 
Ncvndin hcvur undir við- 
gerðini býtt seg í ein meir- 
luta og tveir minnilutar

F.in meirluti fyrí
Meirlutin Hcnrik Old úr 
Jav naðarflokkinum. Karl 
Robert Johansen úr Verka- 
mannafylkingim, Álvur Za- 
chanasen úr Sjálvstýris- 
tlokkinum. John Pctersen úr 
Fólkaflokkinum og Jákup 
Olsen úr Knstiliga Fólka- 
flokkinum - vísir á, at upp- 
skot landsstýnsins er at 
stnka orðið »yngri« úr § 4 í 
lógini um stuðul til fesk- 
fískaflotan

§ 4 í lógini, sum varð 
broytt fyn einum ári sfðan. 
er soljóðandi •StuAulm 
kunn eftir umsókn verða út- 
ffoUlut um vrióiloyvi ven)ur 
Lttu) lamissty rirtum endalifta. 
Veróur fiskifarú) býtt um vió 
annut) vngn fiskifar. sum 
hevur sornu ella mmm veiói- 
orku, fiiy ir  stuóulin hjá upp- 
runafiskifannum vió. Veróur 
fiskifur mnflutt, má uu) ikkt 
veru eldn enn 10 ár. tó tne 
skip uruitr 110 brt ikki eldri 
enn 20 ár «

Eisini vísir meirlutin á § K 
i lógini um vinnuligan físki- 
skapfrá 10. mars I994.sum 
er soljóðandi: »VeióUovvi
frá fiskifan. u) er Utgt nud  
aUa, har nróisavmarkmx er 
skrásett í skipaskránm, eUa 
faru) er strikuó i skipa- 
skrannt, kann veróu flutt til 
mnfiutt fiskifar vió somu eUa 
minni orku og sum ikki er 
eklri enn lO ár.«

Meirlutin heldur, at upp- 
skot landsstýrisins sambært 
hesum lógagreinum ikki 
øktr um vciðitrýstið og tek-

ur tí undir við málinum og 
mælir løgtinginum til at 
samtykkja uppskot lands- 
stýrisins.

Ræðumynd
Hesum er annar minnilutin 

Jákup Joensen úr Sam- 
bandsflokkinum - ikki 
samdur við metrlutanum í.

Hann vfsir á. at tað er ikkt 
ráðiligt at okja um veiði- 
flotastødd og harvið veiði- 
trýst í royndunum at skapa 
arbeiðspláss í hesum føn á 
sjónum heldui enn á landi, 
scrliga nú veiðiflotin liggur 
sum ræðumynd fyri yvir- 
kapacitet og neyðuga 
stovnsrøkt.

Tey skipini, ið lejyya 
slørsta trystið
Hin minnilutin Heini O. 
Heinesen úr Tjóðveldis

flokkinum førir fram, at 
endamálið við hesi lógar- 
broyting er at innflvta eldri 
skip (partrolarar) ístaðin 
fyri yngri, sum eru seld av 
landinum

Hetta heldur hann føra 
við sær. at flotin sum f miðal 
er ov gamal. verður uppaft- 
ur eldn enn hann er í dag við 
at strika orðið »yngri«. Av 
tí. at hesi skip ikki hava ver 
ið í vinnu í seinastum. held- 
ur hann hesa lógarbroytmg 
koma at økja munandi um 
veiðitrýstið, serliga tí at her 
cr talan um tann partin av 
flotanum. sum hevur tað 
størsta veiðitrýstið í mun til 
mannmgartalið Hetta eru 
eisini tey skipini, sum leggja 
størsta trýstið á landskassan 
eftir stuðuli.

Heini O Heinesen sigur 
seg hava gjørt eina talvu tá 
upprunalógin varð samtykt. 
sum vfsti, hvat hvørt ar

beiðsplássið kostaði í miðal 
i fløgusuðuli Fyri trolara- 
flotan var talið 112.532 kr 
og fyn húkaflotan var tahð 
27.224 kr. f fløgustuðuli 
upp á mannin Her er talan 
um fískifør oman fyn 20 
brt.

Annars verður víst á lóg- 
ina um stuðul til feskfíska 
flotan, sum varð samtykt 
26. februar 1993. Heini O. 
Hemesen heldur, at tað eis- 
ini kundi verið áhugavert at 
gjørt eina talvu. sum vísir, 
hvussu nógva kvotu, hvørt 
arbeiðspláss í veiðiflot- 
anum skal hava, um veitt 
verður við húki eila troli

Samsvarar ikki 
veruleikanum
l.andsstýnsmaðurin Óli Ja- 
cobsen hevur sum nevnt á 
fundi við fískivinnunevnd- 
ína greitt frá, at landsstýrið

t and-vavrismaðurin óli Jamtwrn hevur á fundi við flsklvinnunevndina greitt frá, al landsstvrið vil geva vinnuni hetri 
inøguleikar viA at hýta um skip ug harvið varAveita arbeiðsjÚMss Men minnilutarnir I flskivinnunevndini hakta, at um uppakot 
frá landsst)rinum um stuAui til feskfLskafVitaii. sum hevur viA sarr møguleika at býta um skip. verAur samtykt. kemur taA at fáa 
øvugta ávirkan. 'l'aA vil siga, at vit koma at niAurieggja arheiAsjilav.. Hetta kemur sertiga av ti, at flotin seriiga partrniaramir 

var uv storur tá upprunalógin kum f gikii TaA, sum landsstyriA nú ger. rr at seta hesi skip inn aftur I flskiskapin

Olju-
kappingin
b ein hørð
í dag hevur Amerada 
Hess fund vid oljuráð- 
leggingamevndina, 
meðan Chevron bíðar 
til týsdagin.

BEATEI JENSEN

Hesar seinastu dagarnar eru 
umboð fyn fletn oljufeløg 
komin til Føroyar í sam- 
bandi við fundir við før 
oysku myndugleikamar, 
har tosast skal um olju- 
kannmgar

Kappingin millum út 
lendsk oljufeløg er stór við- 
vfkjandi føroysku undir 
grundim í løtum, tf scrfrøð- 
ingar siga. at har er olja

Longu í dag skulu umhoð 
fýri amenkanska oljufelag 
»ð Amerada Hcss hitta um- 
boð fyn oljuráðleggingar- 
nevndina

Hetta er eitt av feløgun- 
um. sum hevur funnið olju 
sunnanfyn Føroyar

Amerikanarar vilja nú 
hava vissu fyri, hvussu 
berast skal at í teimum 
komandi kanningunum eft-

ir olju, sum koma at liggja 
innanfyn føroyska markið.

Áhugin stórur
Og týsdagin er tað, at um- 
boð fyn amerikanska olju- 
telagið Chevron koma 
hendavegin l^ingu sama 
dag skal fundur verða við 
oljuráðleggingamevndina

Innan oljuvinnuna ræður 
ein Seinhørð kapping, hvør 
fyrstur er, tá tað fer at lukta 
av olju í løtum eru tað 
amerikansku kapingar 
neytamir, ið liggja framvið 
at tosa við føroysku umboð- 
ini

í landsstynnum hoyrir 
oljuvinnan í undirgrundini 
undir máisøki hjá løgmanm. 
Edmundi Joensen.

Køksmiðstøðin

MIELE-TILBOÐ
Keypir tú eina Miele 
imai mánaði. lata vit kr. 200.- 
fyri tína gomlu.
Hevur tú eina gamla Miele vaski- 
maskinu lata vit kr. 400,-

Tilboðið er galdandi i  mai mánað. 
Avmarkað nogd

Sparikassarnir sleppa ikki undan

70 bilar seldir 
higartil í mai
Samlaða sølan av 
nýggjum bilum í ár er 
216 bilar móti 172 alt 
árið í Qør.

BEATELJEN SEN

íngin f seinastu viku var 
hildin f ítróttarhøllim f 
Gundadali. vóru tey mong 
ið fingu brell at skifla gamla 
bilin út og keypa ein nýggj- 
an, hóast vánaligar fíggjar- 
un vøður

við uppskotinum vil geva 
vinnuni hetri møguleikar at 
býta um skip og harvið 
varðveita arbeiðspláss.

Um uppskotið frá 
landsstýrinum verður sam- 
tykt, kemur tað at fáa øv- 
ugta avtrkan Tað vil siga, at 
vit koma at mðurleggja ar- 
beiðspláss Hetta kemur 
serliga av tf. at flotin - ser- 
liga partrolararmr var ov 
stórur tá upprunalógin kom 
í gildi Tað, sum lanđsstýnð 
nú ger, er at seta hesi skip 
inn aftur í fískiskapin. sigur 
Heini O. Heinesen

Hann sigur hetta hava við

sær, at tað verður ov lítið í 
part hjá partrolaraflotanum. 
sum nú. fyra mánaðir eru 
eftir av kvotuárinum, er 
lagdur, ti kvotan er uppfisk- 
að Tá hava bert 2K skip av 
36 skipum verið í vinnu í 
árinum.

Heini sigur broytingina 
koma at hava við sær, at 
rakstunn ikki kemur at 
hanga saman hjá nøkrum. 
Og hann mælir frá at sam- 
tykkja uppskot landsstýris 
ins ikki minst tf. at upplýs- 
ingamar frá landsstýris- 
manninum ikki samsvara 
veruleikanum.

Tað sleppur Pf Føroya 
Banki, sum ikki skal 
gjalda skatt fyrr enn í 
1998

BEATE L. JENSEN

Landsstýnð ætlar ikki at 
lata sparikassamar sleppa 
undan at gjalđa skatt ella at

skipa so fyn, at skattalógin 
verður broytt, fyri at Pf. 
Føroya Banki skal gjalda 
skatt nú.

Tó er landsstýrinum 
greitt. at sum skattalógin er 
skipað. má tann kappingar- 
avlagandi skipanin. soleiðis 
sum hon nú er, broytast.

Sjálvt um gamli Pf. Sjó- 
vinnubankin og gamli Pf

Gott agn
Agnið hjá bilhandlarunum 
var afturfyri at útvega eina 
hampuliga fígging úr Dan- 
mark, samstundis sum bæði 
Pf Føroya Banki og Føroya 
Spankassi kappaðust um 
viðskiftafólkini, tá tað snúðí 
seg um bilfígging. tí báðir 
pemngastovnamir høvdu 
fíngið sær hvør sín bás við 
øllum teldu hentleikum at 
skipa fyri fígging á staðn- 
um.

Føroya Banki fíngu penmg síðam. hevur samanlagdi 
fyri tær stóru upphæddir bankin rætt til at sleppa 
teir mistu fyn nøkrum árum undan skatti tfka til 1998

lieini O. Heinesrn, løgtingsmaður: - Flotín, sum i miAal er 
ov gamal. verAur uppaftur eldri enn hann er í dag viA at 
strika orAiA »vngri«. Av tí. at hesi skip ikki hava veriA i 
vinnu i seinastuni, kemur landsstyriA viA slikari k»garbn>vt 
ing at økja munandi um veWMtrýstíA, seriiga d at her er talan 
um tann partin av notíuium. sum hevur taA størsta veiAi- 
trystiA i mun til manningartaliA. Hetta eru eisini tey skipini. 
sum leggja størsta trýstíA a landskassan eftir stuAuli

Tað er langt sfðani, at tey á 
Motordeildmi á Fútaskriv- 
stovuni hava havt so nógv at 
gera sum júst í hesum døg- 
um.

Tá skrivstovan læt aftur 
seinnapartin f gjar. hevði 
hon registrerað um 70 
nýggjar bilar - bara her í 
mai mánaði. í apríl vóru 80 
nýggir bilar registreraðir 

Tilsamans eru higartil f ár 
seldir 216 nýggir bilar móti 
172 alt árið í Qør 

011 skulu hava nýggjan 
bil, og tá stóra bilffamsýn-


