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Føroyingar Rotary savnað 87.000
á oljum essu pør av brillum
í A berdeen
Brillumar eru sendar
fátækrafólki í Thailandi og Litauen.

BEATE L. JENSEN

Undanfarin ár hava
føroyingar vitjað á
oljumessum bæði í
Skotlandi og Norra. í ár
verður tó roynt sleppa
við sum framsýnari á
oljumessu. ið verður í
Aberdeen í august
mánaði
KARTIN L. HANSEN
Tað er Mennmgarslovan
sum saman vid oljufynsilingim og Føroya Oljuídnaði, iiN arbeiAir viA at fáa
føroyingar umboðaðar á
Offshorc Flurope 95 messuni. sum verður í Aberdeen í
august mánaði.
Undanfarin ár hava føroyingar vitjað á stevnuni,
men í ár er xtlanin at vfsa
áhugaðum, hvussu langt
føroyingar eru komnir við
fyríreikingunum til eina
møguliga oljuvinnu í Føroyum.
Kjartan
Krístiansen.
stjóri á Menmngarstovnuni,
væntar. at føroyingar sleppa
við á oljumcssuna. har stórír
partar av europcisku frálandavinnuni veróa umboóaðir
Neyðugt er tó al fyríreika
seg væl til tess at sleppa við
á Offshore Furope 95

Fiskivinnumessa i
Bella ('entrinum
Menningarstovan
hevur
eisini veríó við at samskipa
ta føroysku luttøkuni á
Worid Fishing messuni,
sum var i Bella Centrínum

um vikuskiftið.
9 føroyskar fyrítøkur
vóru umboðaðar á messuni.
Tær vóru: Faroe Servicecenter, ið Skipasmiðjan
Føroyar og Skipafelagið
standa aftan fyri, Vónin, Oil
Wind, Kemilux, Hl-Service,
Atlantic
Plast.
Føroya
Fiskamarknaður. Sjótek og
AWI Boats
Hóast vitjanin á messuni
ikki var eins stór og undanfarin ár, so var føroyski básurin væl vitjaður. Tó er torført at siga, hvat føroysku
fyrítøkumar fingu burturúr.
tí tað er so stutt fráliðið.
Kjartan Krístiansen hevur
tó varhugan av. at føroysku
fyrítøkumar cru væl nøgdar
við messuna
A tflfkum messum snýr
tað seg fyrst og frcmst at
hitta verandi og komandi
viðskiftafólk og fáa ein
møguleika at tosa við tey.
Møguleiki verður eisini at
rudda burtur misskiljingar,
ið t.d. kunnu stava frá
ohepnum ordrum Men tað
er heldur stjáldan, at tað
kemur nakað konkret burtur úr tflfkum messum, sigur
Kjartan Knstiansen

Fyrí nakað sfðani fóru allir
teir donsku Rotary- klubbam ir og teir í Føroyum undir stóra tiltakið at savna inn
hruktar bríllur.
Endamálið við hesum var
at savna bnllur inn til fólk f
Thailandi. har tey fátæku
ikki hava ráð at keypa sær
bríllur.
Brillu tørvurin har yviri
er ein samfelagstrupulleiki
U iii bøm ikki fáa neyðugu
bnllum ar f skúlaaldrí, verðtrupult nakrantfð hjá
teimum at fáa nakra útbúgving, tá eyguni eru so
nukið vánalig, at ikki ber til
at fylgja við í vanligu skúlaundirvisingim

000 bríllupør vóru komin inn. Tað var munandi
meiri enn upprunaliga mett.

Stórur brillu-tørvur
At tørvurín á brillum var

Litauen fekk burturav
Ein røð av optikarum hava
ókeypis m átað styrkina í
bríllugløsunum.
so
tað
skuldi verði lættan hjá móttakarunum at býta út røttu
bríllumar til tey, sum mugu
brúka bríllur eystanfyri.
Av tf. at so nógv brillupør
komu inn. var fyrispumingur sendur til nýstovnaðu
Rotarv klubbam ar ■ Litauen, um tey har høvdu hug at
taka ímóti ókeypis bnllum
Svaríð var, at har var
stórur tørvur á brillum, tf
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Toll-trupulleikar
Viðvfkjandi brillu sending
ini til Thailands, gjørdu tollm yndugleikam ir
dønurn
greitt, at ein heldur støm
pemngaupphædd
mátti
gjaldast, áðrenn loyvi var
givið sendingini at koma
inn f landið
Hetta kom donsku Rotary-klubbunum heldur illa
við, tí frammanundan var
málið kannað hjá thailendsku sendistovuni f Danmark Har vistu teir at siga,
at hetta var eingin trupulleiki, tí hvørki tollur ella avgjald skuldi gjaldast av slfkum
gávuscndingum
til
Thailands.
Samráðst var við thailendsku m yndugleikam ar í
fleirí mánaðir, áðrenn endaliga loyvið var givið
Og tá var loyvið bert givið, tf ein annar hjálparfel
agsskapur í sjálvum Thailandi kom uppí myndina
Sostatt vóru 52 000 pør
av brillum send til Thai
lands og 35.000 pør til
Litauen alt bríllur, ið savnaðar vóru f Danmark og f
Føroyum.
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At tað ber til at fáa konkretar bfleggingar á fiskivinnu
messum bar Fishing 95
messan í Aberdeen í mars
mánaði f ár prógv um
Fjúrtan føroyskar fyritøkur vóru umboðaðar á tí
messuni. og tað eydnaðist
einarí fyrítøku at koma
heim aftur við einum ordra.
ið gav arbeiði f tveir mánaðir.

uml. 350 gr.
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Kvotan á
vesturmakrelí
lækkar
Landsstýrið hevur samtykt
at broyta kunngerðina um
norska flskiveiði á ytru
landleiðm eftir makreii.
Ivan Johannescn landsslýrísmaður við fiskivinnumálum sigur, at tá norðinenn og føroyingar samráddust seinast um fiskiveiðiavtalu,
samráddust
norðmenn samstundis við
ES um vesturmakrelin, og
hetta mál gjørdist sam
stundis partur av føroysku
norsku samráðingunum
- Um MLV’ið av vesturmakreli lækkaði. skuldi tað
eisini fáa avleiðingar fyri
Noreg og Føroyar Nú er so
MLV’ið lækkað 20.6%. Tað
hevur við sær, at føroyska

stórur í Thailandi greiddi
ein thailendskur r o t a r i a n a n
frá á eim Rotary- heimskongress f Los Angeles f fjør
vár frá, og var tað á hesum
fundi, har um 500 rotarianskir guvem ørar tóku lut,
at ein av donsku guvemørunum fekk hugskotið at
fara undir at savna bríllur til
Thailands.
Um tað var so heppið, at
innsavmngin kundi rokkið
einar 50.000 bríllupør. var
væl sloppið, hildu fyrireikararair.
Tá innsavningin var lið-

nógv av eldra fólkinum eru
so illa fyno ffggjarliga, at
tey ikki hava ráð til bríllur
Tí var avgjørt at senda
35 000 brillupør til Litauen
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makrelkvotan i norskum
sjógvi lækkar úr 7.740 tonsum niður í 6 144 tons og at
norska makrelkvotan í føroyskum sjógvi lækkar úr
19 840 tonsum niður f
15.700 tons, sigur Ivan Johannesen.
Málið verður nú lagt fyrí
fisk ivinnunevndina
Talan er um makrel. sum
verur veiddur i øllum vestara økinum í ES-sjógvi, føroyskum sjógvi og norskum
sjógvi.
Nótaskipini fiska av hesi
kvotum
og
samlaða
MLV’ið fyrí øll londini, ið
fiska av kvotuni er 391.540
tons.
pól
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