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Japan setír
F rankaríki
upp á pláss
Japan hevur sett fram
sitt higartil harðligasta
mótmæli mótí fronsku
ætlanunum. um at taka
uppaftur roymlarspreingingar í stillahavinum. Um neydugt,
fer Japan at boykotta
franska vorur
I jyar varð franskt sendi
maðunn í Tokyo kallaður
inn i japanska torvactis
málaraðið, har Japan harð
hga mótmclti fronsku artl
anunum um at gera rovnd
arspremgar við kjam orku t
sttilahavinum
Sknvann hjá japanska
fi>rsaruvraðhaiTanum. Kozo
Igarashi. handaði franska
sendimannmum. Jean Ber
nard Ouvneu, eitt motmarh
frá japansku stjómim Ja
pan krevur. al artlanmar vió
ro vndarsprcingingun um
verða steðgaðar
Hetta er tanr harðligasti

tónm. sum Japan hevur nýtt
yvirfyn Frankaríki. siðani
ffanski forsetin. Jaques
C hnrac. fvn einum góðum
manaði siðant boðaði frá, at
fransmenn fara at taka
royndarspreingingar
við
kjam orku
á
Mururoa
ovggjunum uppaftur
Vanliga verða sendimenn
í Tokyo bert kallaðir inn í
uttanríkisráðið. og ikki i
forvetimaíaraðið
- Eg fan nagreindiga at
greiða stjómim i París fra
inmhaldinum á fundinum
við Igarashi. segði ffanski
sendiham n í Pans. men
sýtti fyn at fara út í *sir við
inmhaiđtnum
Japan kunngjordi t gjar.
at lanđið artiar at faa ST at
motmæla ollum royndarspreingum við kjamorku
Fíggjarm álaráðham n.
Masayoshi
Takemura.
attiar at skjota upp. at
franskar vørur verð boykottaðar t Japan. um Frankaríki ger álvara av ctlanum
stnum

Nýggir skotbardagar í Grozny
í Tjetjenia
ógvusligur skolbardagi hevur tikið seg
uppaftur í tjekmska
høvuðsstaðnum, Grozny
Hetta hendir beint
sum nvggjar frfðarsamráðtngar er byijaðar. til tess at royna at
fáa enda á tí sjey mánaðar langa krígnum í
Tjetnia.
í gjáranáttma tók ógvusiigur skotbardagi seg uppaftur
í tjetniska hovuðsstaðnum.
Grozny Hetta hendir beint
aftaná. at fnðarsamráðtngamar eru uppafturtiknar.
skrvar tíðindastovan Tass í
gjár
Tung maskinvápn. granatir og kanónir vórðu brúkt

til at skjóu efrír norðureystur endanum á býnum
Tass sknvar. at kúltr og
splmtur ffá kanónunum
raktu bygmngin hjá tíðindastovuni f hovuðsstaðnum
Ikki fyrr enn móti morgni.
hildu skotini uppat
Tíðindastovan sknvar, at
sam bcrt russiska hennum.
byrjaðu skotmi við býin
M akhketa. sum liggur einar
45 kilometrar sunnanfyn
Grozny. og við bým Bachi
Yurt, ið liggur 40 kilometrar eystafyn høvuðsstaðin
Tað er ikki boðað frá. at
nakar hevur latið lív av
hendingunum
Ein russisk sendinevnd
bytjaði sam ráðingar við
tjetnar fyrradagtn. til tess at
royna at steðga sjey mánaðar langu bardøgunum í
Tjetnia
Fnðarroyndim ar
halda fram til sunnudagin

Serbteki mil.tsk .W in i Bomien, Ratko MladR It.v.J, tosar
her viA Kmjamin Kuiovac (t.h.), sum er larkni á sjukrahus■niun i Zepn. Annar maAurin frá hagru er Hamdfja Torkak. « m umhnAar sivtlu íbugv.m ar i Zepa. sum eru
krinpaettir av serhum
Mvnd ÍMmi Reutrr

r W l*

L J ilb e lti e r hvbelti !

r ff
fe w u w

V eð rið
Hou-st Shell hevur siept ætlanunum at sakkja Brrnt Spar, so verAur framvrgis kjakast dugliga um umhvarsisligu
.ivl«-»<Singarnar a> eini tilikarí hurturheining

A t søkkja Brent Spar
best fyri um hvørv ið
G ranskarar hjá bretsku
stjómini haida fast við.
' at besta umhvørvtsliga
loysnin at beina burtur
oljuútbúna er at søkkja
hann í havið.
- At søkkja Brent
i Spar hevði verið besta
j umhvørvishga ioysnin.
Beinletðis ávirkanin á
| umhvørvið hevði verið
sera lítil. siga granskarI ar.
KARTIN L HANSEN
Bretsku
granskaramir
meta. at um Brent Spar
hevði venð søktur. so vildi

einans ein lítil partur av
havinum venð ávirkaður.
og dálkingm av vatninum
hevði venð so litil. at eingin
vandi hevði venð á ferð
Shell og F.sso. sum í felag
eiga tann 14.500 tons stóra
oijupailin. vórðu noydd at
gevast við artlanunum at
søkkja hann eftir trýsti frá
Greenpeacc og stjómum í
Europa

OfullftKRjaðir
upplysingar
Greenpeace-felagsskapunn
er ais ikki samdur við bretsku granskarunum
Niðurstøðumar hjá
kanningamevndim
eru
bygđar á ófullfíggjaðar
upplýsingar Granskaram ir

hava ongantfð sc ð inn I ein
bonpall sum Brent Spar. og
teir vita als ikki. hvat er í
einum siikum bonpalli. sigur ein taiskvmna hjá Greenpeace
Bretska stjómin er framvegis firtin um, at Shell
hálsaði um við søkkingar
ctlanunum
Tað er scra harmiligt. at
Shcll halsaði um. ti at
søkkja Brent Spar hevði
venð besta lossmn fyn umhvørvið. sigur bretski orkum álaráðham n. Tim Eggar
Shell sigur. at hóast teir
sleptu søkkingarctlanunum. so hava teir altíð mett.
og gera tað framvegis. at
tann besta umhvørvisliga
loysnin var at søkkja boripallin

Høggast upp a landi
í fam u viku varð Brent Spar
lagdur fyn akker i Noregi.
og Shell roynir nú at finna
útav, hvussu bonpallunn
skal høggast upp
Bretski
orkum álaráðham n. Tim Eggar. setir stór
krøv til Shcll. nú teir skulu
til at beina bonpallin burtur
á landi
Ein og hvør burturbeining á landi má finna loysnir
á tcirnum vansum og trupulleikum ið leiddu okkum
til ta mðurstøðu. at tað var
best at beina bonpallin
burtur við at søkkja hann.
sigur Tim Eggar
(REUTER) I

Vita ov lítið um stóra
kongafisk og trantkongafísk
til at gera veruligar
stovnsmetingar
Undir Føroyum eru 4
ymisk sløg av kongafiski. Lítli kongafiskur,
ið er vanligur frá umleið 10 m dýpi og niður
á 300-400 m dýpi,
verður bert mettur sum
óynskt hjáveiða. Sama
kann sigast um kjaftsvarta kongafisk, sum
er á Bankaryggi, Føroyabanka, Ytrabanka
og Ytstabanka við til-

hoyrandi hellingum
í tilm cli sfnum til lands
stýríð um gagnfiskastovn
am ar sigur Fiskirannsókn
arstovan, at tað. sum f
veiðuhagtølunum
verður
nevnt kongafiskur, fevmr
um sløgini stóra kongafisk
og trantkongafisk
Hvørki av hesum báðum
sløgum eru serføroyskir
stovnar. Tað sermerkta fyrí
kongafisk er. at kall og
kvennfiskunn parast. hetta
hendir á føðiøkinum um
heystið og veturín, og n csta

vár ella summar leggur
kvennftskurín livandi larvur
Stórí kongafiskur er vanligur undir Føroyum á 200400 m dýpi, grynrí norðanog eystan fýrí enn sunnanog vestanfyri.
Tá stovnsmetingar verða
gjørdar í Altjóða Havrann
sóknarráðnum, verður stórí
kongagfískur undir Føroyum. íslandi og Eysturgrønlandi mettur at vera ein
telagsstovnur
Panngin hendi á føðiøkj
unum f Føroyum, íslandi og

Fysturgronlandi seint á
heysti og um vetunn Út á
vánð leitar kvennfiskurín
burtur at leggja; hóast teir
lcggja livandi larvur. verða
økini, har hetta hendir,
nevnd gýtingarøki. Høvuðs
gýtingarøkið er í cin útsynning úr íslandi í apríljuni.
Hvørki fyrí stóra konga
fisk ella fyn trantkongafisk
er vitamn enn nóg góð til, at
veruligar
stovnsmetmgar
kunnu gerast.

Eitt lagtrvst, 995 hPa. beint sunnan fyrí Island, fer f
ein landnyrAing mOti Norskahavinum og hevur f
dag og i morgin kalt luftrak viA scr yvir Føroyum
ur utnvrðingi.
\ eAurvánimar fyri Føroyar;
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