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\n u n a ólavvøku vrrAur fariA undir virkan av innfluttum fiski ( fvrrvrrandi flakavinum Poiarfrost, sum Southem Seafood hevur ieigað f r í Iiskavirking í trý ár

L ív aftu r á P olarfrost í V ági
Seinnapartin í morgin
verður stovnandi adalfundur av nýggjari fyritøku í Vági. Pf. Southem Seafood hevur
tingið 3 ára langan
leigusáttmála vid Pf
Fiskavirking. Farast
kann undir virkan av
russiskum fiski heint
eftir ólavsoku
BF.ATE L. JF.NSHN

Seinastu tíðini hava fyrireikarar fingist við at fáa
virksemi aftur í gongd á
flakavirkinum Polarfrost í
Vági.
Hetta tykist fara at eydnast soleiðis, at klárt skuldi
verði at fanð undir at virka
innfluttan fisk i Vagi hcint
eftir ólavsøku
Felagið, Soulhem Seaftíod, sum er undir stovnan
hevur gjvirt ein 3 ára langan
leigusáttmála við Fiskavirking í samhandi við
sjálvan hygningin

Finki virki uttan rakstrarfígging, og er líka við at
koma undir land við eini
slfkan. upplýsa fyrireikaram ir
Somuleiðis er so mikið
langt komið við eim sam
starvsavtalu við solufelagið
Royal Greenlarul at stovnandi aðalfundur verður í
morgin kl. 4 í matstovuni á
Polarfrost.

Fiskur til Amerika
Fólk eru sera hugað at fáa

gongd aftur í virksemi (
Vági. og mangir eru teir
suðuroyingamir, sum longu
hava teknað seg al seta
partapening ( nyggja felagið
Tað fyrsta. sum farið
verður undir, er at virka
russiskan fisk til hlokk, sum
seljast skal gjøgnum Royal
(ireenland til am erikanska
marknaðin.
Somuleiðis verður skjótast gjørhgt farið undir eina
breiðari framleiðslu við
somu rávøru, og í sambandi

við hetta skal ein vørumenning gerast.
Ein stóran týdning í øll
um hesum virksenu tykist
Royal (ireenkuid hava, tí ta
fyrstu tíðina skal ein virkisleiðan frá hesi stórfyritøku
vera á nýggja virkinum.
Saman vió arheiósfólkinum
skal hann fáa framleiósluna
í gongd

Arbeiði til 120 folk
Haraftr.it skal ein góðskuserfrøðingur,
eisini
frá

Royal Greenland, vera á
virkinum í Vági fyri at fáa
eina góðskustýringsskipan
koyrda inn Hetta scinasta
má gerast fyn at bæði framleiðslu- og góðskustýringin
skulu tryggja, at framleiðslan lýkur tey krøv og tær
treytir, sum innflytarar og
almenmr
myndugleikar
seta sltkum flakavirkjum
Tá gongd endiliga er
komin á virskemi ( fyrrverandi Polarfrost, vænta fynreikaramir, at arbeiðt verður til uml. 120 fólk

Við hesum verða stig tik
in til, at eitt arbeiðspláss
verður ( Vági, sum kann fáa

lív aftur ( bygdina, stga fyrireikaramir, har Hilmar Au
gustmussen er ein teirra

O v sm á fram stig verða gjørd í m arknatræ tuni
hetta sum føroyingar samráðast út frá.

Ov langt imillum
fundirnar

<Hjufeløg >ilja gjarna hava, at viðurskiftini millum Køroyar og Bretland koma i ræ ttlag sum skjótast, so byrjað kann
verða at leita eftir ofju

- Eg fegnisl um, at
samráðingar við bretar
ikki slitnaðu, men eg
halđi at tær ganga ov
seint, og tey framstig,
sum tað sigst vóru
gjord, eru ov smá. Frá
okkara síðu verður ikki
vikað frá miðlinjuprinsippinum. Talan verður
bert um at fáa semju
um. hvar miðlinjan
skal ganga, sigur Flelena Dam á Neystabø,
formaður í marknaðarnevndini hjá løgtinginum
KARTIN L. HANSHN

Form aðurin i m arknaðarnevndini, Helena IHun á Neystahø, heidur. at sam ráðingarnar ganga og seint, og tey fram stig sum eru gjørd eru ov smá

Mikudagin endaði enn eitt
sam ráðingarumfar
f
m arknatrætuni við bretar
Hóast tað Ijóðaði, at framstig vórðu gjørd á hesum
fundinum. so heldur (ormaðunn
í m arknaðar
nevndini hjá løgtingum, Helena Dam á Ncystabø, at
framstigini vóru alt ov smá.

Hon fylist eisini á, at samráðingam ar ganga ov seint.
- At samráðingar ganga
ov seint ber boð um hugsunarháttin hjá bretum. Hetta
er tann gatnla harrament
anin, ið kemur undan kavi
At seta fram eitt krav um, at
føroyski landgrunnunn er
tramhald av tí bretska
minnir um. tá Irak gjørdi
innrás í Kuwait, tí Kuwait
sambært teimum var framhald av Irak, sigur Helena
Dam á Neystabø
Hon slær eisini fast, at
føroyingar ikki fara at víkja
frá miðlinjuprinsippinum
- Vit halda fast við miðlinjuna. Tað sum verður
samráðst um, er hvar miðlinjan skal ganga Miðlinjan
er ikki ein bein linja Hon er
tengd av, hvussu partam ir
virða geografiska økið hjá
hvøtjum øðnim. Tað er (
hcsum samhandi. og onkrar
justeringar kunnu verða
gjørdar Men tað einasta vit
tosa um. er hvar miðlinjan
skal verða, sigur Helena
Dam á Neystabø
Talan verður sostatt um
at finna eina semju um.
hvaðani miðlinjan
skal
verða tikin frá, og tað er

Helena Dam á Neystabø
heldur eisini, at lað er ov
langt ímillum fundimar
millum føroymgar og bretar.
- Um so er. at partam ir
halda at glið er komið á
sam ráðingam ar, so dugi eg
íkki at skilja, hví tað skulu
ganga triggir mánaðir áðrenn samráðst verður aftur
Vilja báðir partar hava eina
skjóta loysn, so átti sambandið at verið hildið við
lika og samráðingar verið
oftari. heldur Helena Dam á
Neystabø
Hon vil tó treyðugt mæla
til, at málið verður skotið
inn fyri altjóða dómstólin i
Haag
Tað er vandamikið at
leggja okkara lívsgrundarlag undir altjóða dómstólin,
t( vit vita ikki, hvussu hann
hugsar ( hesum rnálmuin T(
eri eg varðin við at mæla til
at fara til Haag við málinum Men hetta forðar ikki
mótpartinum
at
skjóta
málið inn fýri dómstólin í
Haag sum so er. at teir
halda. at teir ikki fáa sini
krøv eftirKkaði, sigur Helena Dam á Neystabø.
Hon heldur. at ein semja
millum partam ar hevði verið tað rætta.
Vit eru nærmastu
grannar. og vit eiga at fáa
bretar at skilja. at vit eru
sinnaðir at samstarva um
tað, sum inøguliga er ( føroysku undirgrundini. og at
eitt samstarv er tað hesta
fyri báðar partam ar, sigur
Helena Dam á Neystabø.

Anda bretsku
myndugleikarnar í
nakkan
Nógv oljufeløg hava vfst
føroysku
undirgrundini
stóran áhuga. Hetta sæst
m.a. á teimum mongu ferðunum, sum oljufeløg hava
gjørt í Føroyum. Herfyri
vóru umboð frá BP í Før
oyum
Helena Dam á Neystabø
sigur, at føroyingar ikki
hava merkt til nakað beinlciðis trýst frá oljufeløgum
til tess at fáa enda ft
marknatrætum

- Vit kunnu bert gita okkum til, at oljufeløgim helst
standa v^. anda bretsku
m yndugleikamar f nakkan
fyri at rtia cin enda á trætuni Tað gongur long tíð frá tí
at byijað verður at leita eftir
olju til tað gevur nakað Nú

oljukeldum ar í Norðsjónum
fara at tømast innan 10-15
ár, so hevur tað skund hjá
oljufeløgunum
at finna
nvggjar leiðir, tá teir hava
allan útbúnaðin á staðnum,
sigur Helena
Dam
á
Neystabø

Hon metir tó ikki, at tað
hevur nakran týdmng fyn
oljufeløgini, um teir fara at
bora á føroyskum ella bretskum øki. Hjá teimum hevur tað bert týdning, at tað
sum skjotast fæst greiða á
viðurskiftunum
millum
Føroyar og Bretland

