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Dvmmala'ttincj

Frá yvirtøku av ráevnum F áir skuldarar skylda
til Mærsk-boring í Lopra Iandinum kvart m illiard
Landskassin eigur 500
milliónir krónur til
góðar hjá 9.100 skuldarum. Av hesum milliónum eiga 223 stórir
skuldarar helmingin,
240 milliónir.
U N IA R G E

Brádliga 11. september 1992 komu táverandi forsætisráðharrin, Poul Schluter,
og løgmaður, Atli
Dam, ásamt um, at
ráevnini í undirgrundini skuldu gerast føroyskt sermál.
Síðan er nógv hent á
oljuøkinum, og í mai
verður borur settur í
holið í Lopra fyri at
fmna útav, um svørtu
droparnir, sum føroyingar hava yvirtikið, yvirhøvur eru til.
Hetta er ein stuttur
samandráttur av føroysku oljufyrireikingunum síðan yvirtøkuna í 1992 til í
dag.
U N l ARGE
Myndirnar hava longu
brent seg fastar í hugaheim føroyinga.
Á eini matstovu í Keypmannahavn sita Føroya
løgmaður.
landsstýrismenn og ein sakføran og
tosa um, hvat teimum júst
hevur verið fyri.
Schlúter hevur givið
føroyingum undirgrundina. og sjónvarpsmikrofonin fangar eina viðmerking frá einum av
landsst \rismonnunum
sum Ijóðar nakað so:
- Hetta er størsti dagur í
Føroya søgu...

Danir og føroyingar
Viðmerkingin bar mestsum brá av, at menninir á
matstovuni vistu fyri vist,
at olja var ( undirgrundim
Men tað gjørdu teir ikki.
Fyrí framman lógu
drúgvar fyríreikingar til
eitt møguligt oljuævintýr í
Føroyum. Og fyrsta stigið, sum landsins myndugleikar tóku í hesum sambandi, var at seta eina
Oljuráðleggingamevnd,
ið skuldi leggja eina strategi fyri, hvussu tilfeingið
í undirgrundini skuldi
umsitast.
I nevndina, sum varð
sett 11 desember 1992,
sluppu sambært avtalu
landanna millum bæði
danskarar og føroyingar.
Danskaramir
vóru
Morten Sparre Andersen
og Stefan Hultberg frá
Danmarks
Geologiske
Undersøgelser og Jørgen
Nørgaard, deildarstjóri í
Orkumálaráðnum.
Føroyingamir
vóru
Súsanna Danielsen, deildarstjóri í landsstýrínum,
Martin Heinesen, jarðfrøðingur, Am e Nørrevang, djórafrøðingur, Árni Olafsson, serkønur í
føroyskum viðurskiftum í

I

danska uttanríkisráðnum.
og Halgir Winther Poulsen. sakførarí.

Neyvur kunnleiki
Hesi vóru fólkini. sum
skuldu fyríreika tað í oljusamanhangi púra óskrívaða blaðið Føroyar til eitt
møguligt oljuævintýr.
Tey fóru til vcrka í januar 1993, og á jóansøku
løgdu tey drúgva frágreiðing fyrí landsstýríð.
Oljuráðleggingarnevndin ásannaði. at ein
av fortreytunum fyrí at
kunna fara undir veruligar oljuleitingar var neyvur
kunnleiki til jarðfrøðiligu
viðurskiftini
i
undirgrundini T í handaði hon
eisini landsstýnnum eitt
fullfíggjað uppskot til
løgtingslóg um forkanningar.
Uppskotið
um forkanningarlóg varð samtykt í løgtinginum tann
24. september í 1993, og
samstundis boðaði landsstýríð frá, at farast skuldi
undir at fyríreika oljuleiting við føroyskum oljuvirksemi í hyggju

Praktikari kemur
uppí
Tá lógin var komin í gildi,
var greitt at stovna eina
oljufyrísiting.
Hon fekst á føtur í tøttum samstarvi við jarðfrøðideildina á Føroya
Náttúrugripasavni. Leiðarín á teirri deildini, Martin Heinesen, varð settur
sum fyribiis leiðarí á
Oljufyrísitingini I . januar
1994.
Nú vóru tvey organ. ið
fyri landsstýríð skuldu
fyrireika eitt møguligt
oljuævintýr í Føroyum:
Oljuráðleggingarnevndin
sum ideologur og Oljufyrisitingin sum praktikarí.
Landsstýrið setti út í
kortið, at tað skuldi brúka
sum minst av pengum til
kanningar. men fáa sum
mest av vitan burtur úr
teimum, og tí bað tað 3.
februar í 1994 seismikkfeløg um at koma við tilboðum um seismiskar
kanningar á føroyskum
øki.
Nevnd og fyrisiting
mettu um hesi tilboð og
samráddust við feløgini
um treytimar, og endin
varð, at ameríkanska felagið Westem Geophysical Corporation fekk bæði
leitingarloyvini.
Hesi loyvi góvu Western møguleika at skjóta
seismikk innan týri so at
siga alt 200 Qórðinga
fiskimarkið, og felagið
slapp eisini at gera kanningar í sambandi við boríholið í Lopra.

Nýgjjj nevnd ug urslit
Tann 22. apríl í

1994

valdi landsstýrið nýggja
Oljuráðleggingamevnd
Nýggir limir í mun til
fyrru nevndina vóru Torleivur Hoydal frá Skipaeftirlitinum og Klaus Rasmussen, grannskoðarí.
Burturúr fóru Morten
Sparre Andersen og Martin Heinesen, sum var
vorðin leiðari á Oljufyrísitingini Seinni fór eisini
Halgir Winther Poulsen
burturúr av persónligum
ávum.
Ikki øll vóru nøgd við
hesa nevndarumskipan.
Vinnulívið við Føroya
Oljuídnaði og Føroya Arbeiðsgevarafelag á odda
fýltist á. at tess áhugamál
vóru ikki nóg væl umboðað. og burtur úr hjartasuffínum
komu
tveir
nevndarlimir aftrat:
Ami Poulsen, skrívarí í
Føroya
Arbetðsgevarafelag. og Magni Arge. táverandi formaður í Føroya Oljuídnaði.
Seismisku kanningarnar bytjaðu í juni 1994
Fyribils viðgerðin av úrslitinum var spennandi og
økti áhugan hjá oljufeløgum og øðrum at gera
nærrí kanningar og kanska seinni fara undir veruligar oljuleitingar.

Olja bráar á sjónum
Kanningar við seismikki
vórðu eisini gjørdar í
1995. Hesar kanningar
eru enn til dataviðgerðar,
og fullfíggjað avrit av øllum upptøkutilfarinum er
latið
Oljufyrisitingini.
Jarðfrøðisavnið
viðger
tað og fer at hava upplýsingarnar í varðveitslu
Kanningar eru eisini
gjørdar úr luftini
Australska
felagið
World Geoscience kom
herfyri við einum fyríbils
úrsliti av sínum flogkanningum, og sambært Martin Heinesen. leiðara á
Oljufyrisitingini.
vísa
kanningamar, at olja úr
undirgrundini bráar á
sjónum.
Samstundis mælir løgmaður føroyingum til at
sláa kalt vatn í blóðið.
Tað ber ikki til at siga, um
olja finst, fyrr enn borur
verður settur f, hevur hann
sagt.

Mærsk og D O N G
Borurin fer so at bróta sær
veg úr 2100 metrum niður á 3500 metrar í Lopra í
mai.
Projektleiðarí í Lopra
er Dansk Olie og Naturgas (D O N G ), sum danski
staturín eigur, og sum er
eitt av teimum 18 oljufeløgunum, sum í felag
gjalda fyri alt arbeiðið, ið
verður gjørt.
DONG lá beinanvegin
framvið, tá ætlanimar um
boríngina í Suðuroy komu
í Ijósmála, og Oljuráðleggingamevndin
og
Oljufýrísitingin mæltu til.

at felagið slapp at samskipa arbeiðið
Nú um dagarnar gjørdi
DONG
so fyrstu av
mongu sáttmálunum. ið
skulu gerast við ymisk
feløg í sambandi við
Lopransholið.
Sáttmáli
varð m.a. gjørdur við
Mærsk Contractors, sum
fer at koma higar við
bonútgerð og serkønarí
manning
Um somu tíð brynjar
Oljufyrísitingin
seg
áhaldandi til at umsita
ikki bara forkanningar.
men eisini eina møguliga
oljuleiting á føroyskum
øki
Landsins myndugleikar skulu taka støðu til
storar samfelags- og olju
búskaparligar spumingar.
og ein av uppgávunum
verður at laga eitt møguligt oljuævintýr til serligu
umstøðurnar
hjá
lítla
oyggjalandinum í Norðuratlantshavi. sum stendur upp undir háls í skuld

Illgrunin
Teir eru so nógvir, sum
hava dollartekin í eygunum. nú tað er farið at

ieka.
Men í kjalarvørrínum
av seinastu gongdini í
Lopra hevur illgrunin
trokað seg framat, tí í
dótturfeløgum
hjá
DONG, sum hevur gjørt
sattmala við Mærsk, situr
ein fyrrverandi A P Møller- maður, sum í dag er
undirleverandørur hjá A P
Møller í Norðsjónum
Hvussu hanga tingini
saman, hevur Finnbogi ískason úr tjóðveldisflokkinum spurt og staðfesti
herfyri, at persónssamanfallið er enn eitt tekin um,
at danskarar eru í ferð við
at kanna sær ræðið á svørtu dropunum.
Løgmaður
svaraði
straks aftur.
011 oljulyfti, sum føroyingar góvu í avtaluni
við danir 17. november í
1994, fóru úr gildi við avtaluni 3. november 1995.
Tað einasta, sum er í
gildi, er kunngerðin um
yvirtøku av ráevnunum
frá 13. mai 1993. Sambært løgmanni bindur hon
ikki føroyingar til at loyva
danskarum upp í oljudansin.
Soleiðis høggast poltikararnir
Men føroyingurín verður at bíða nakað enn, áðrenn hann veit, um størsti
dagurin í Føroya søgu
nakrantíð rennur upp úr
undirgrundini. Og um
dagurin kanska verður
stórur fyri bæði danskarar
og føroyingar.
Ið hvussu er eru báðir
ríkispartamir
væl
og
virðiliga uppi í arbeiðinum at staðfesta, um olja
verður Føroya gull.

Hóast Føroya Gjaldstova,
landsins bókhaldarí
og
innkrevjarí, hevur fleiri enn
níggjutúsund
skuldarar
uppskrívaðar. eru langt frá
allir so illa fyri, at teir ikki
megna at gjalda.
Men nakrír eru, vísa hagtøl hjá stovninum.
Tølini vísa, at 223 skuldarar skylda helmingin av
teirrí hálvu milliard. sum
landskassin eigur til góðar
Hesir skuldarar skylda
allir væl oman fyn 500.000
krónur hvør, men Gjaldstovan hevur ásannað. at
pengamar
fara
neyvan
nakrantíð at koma inn.
L e if Abrahamsen, stjóri á
Føroya Gjaldstovu. segði
við Dimmalætting týsdagin.
at ómøguligt er at fáa pengarnar inn. tí talar. er millum
annað um írestandi skat hjá
fráfluttum føroyingum og
skuld hjá virkjum, sum eru
farín á húsagang.

Skatturin
Tølini hjá Føroya Gjaldstovu vísa eisini. at av teirrí
hálvu millard, sum stendur
úti. eru 286.6 milliónir útistandandi skattur
A v øllum skattakrøvnunum, umleið 17.000 í tali, eru
1739 størri enn 50.000
krónur.
Hesi níggju prosentim av
øllum
skattakrøvunum
geva tilsamans 186.9 milliónir av samlaðu skattaskuldini.
Hetta sigur, at nógv tann
størsti parturín av teimum
17.000 skattakrøvunum eru
smá krøv, sum góður møguleiki er at fáa inn, meðan
Gjaldstovan má uppgeva

læif Abrahamsen, stjóri á (ijaldstovuni: - l pphæddin, sum landskassin eigur til góðar hja
skuldarum. er alt ov stór. Nú skal fyribyrgjast, at landskassin kemur í tílíka støðu aftur.
tey fáu stóru krøvini, ið
skemma hagtølini.
Tølini fyri bamapengar
visa, at 31,2 milliónir
standa úti. í hesum skuldarabólki skylda 236 persónar tilsamans 20,5 milliónir krónur, og teir skylda
allir meir enn 50.000
krónur hvør.
Av øllum teimum. sum
eiga at rinda barnapengar.
gjalda einans 10 prosent til
tíðina.

Fáasl skil á
Hetta, at fá gjalda til tíðina á

so nógvum økjum. heldur
Føroya Gjaldstova vera ov
galið.
T í er hon nú í ferð við at
leggja innkrevjingina um,
so tað verður lættarí at kaga
inn i viðurskiftini hjá skuldarum.
Tann sokallaða DEMMskipamn skal eisini gera tað
lættarí hjá landsins bókhaldara at mótrokna skuld (
almennum
útgjaldingum,
skráseta mongu krøvini og
viðgera einstøku málini alt á einum stað.
Gjaldstovan væntar við
DEMM-skipanini at kunna

fyribyrgja, at landskassin
nakrantíð aftur fer kunna at
hava so mikið sum eina
hálva milliard standandi úti
í senn.
Ein liður í átakinum er. at
pantifútamir eru vorðnir
fleiri. Fyrr vóru teir tveir,
men nú fara niggju panti
fútar at hava til uppgávu at
pikka á dyrnar hjá skuldarum, sum ikki lata við seg

koma.

Býráðsformaður: Meirilutin
er styrktur aftan á kæruna
Runavík: Kæran, sum
býráðslimur sendi
landsstýrinum um
óreglusemi hjá kommununi, er avvíst.
- Uttan at gera stórvegis viðmerkingar, so
eri eg sannførdur um,
at meirilutin í býráðnum er styrktur í dag,
sigur Jákup Lamhauge.
D IA M IDJORD
Hans T ausen Olsen, býráðslimur í Runavíkar Kom-

munu. kærdi um mánaðarskiftið januar/februar í hesum árínum viðgerðina av
fíggjar- og iløguætlamni hjá
kommununi fyri 1996 til
Føroya Landsstýrí. Hann
kravdi
landsstýrið
at
áleggja
kommununi, at
fíggjarætlanin skuldi viðgerðast av nýggjum. Og
landsstýríð
gevur
ikki
kæruni viðhald.
Býráðsformaður er Jákup
Lamhauge. Skilja vit karuna
riett frá Hans Tausert Olsen,
so gera tit sum best ber tii i
býrádnum.
- Her kann eg stutt svara,
at mannagongdin er tann
sama, sum hon altíð hevur

llans Tausen Olsen kærdi landsstýrið um mannagongdina
hjá Jákup I -amhaugt' og Runavíkar Kommunu

veríð. Eg havi sitið 19 ár í
kommununi. og eg trúgvi
ikki. at mannagongdin hevur veríð skeiv øll hesi árini,
sigur Jákup Lamhauge.
Býráðsformaðurin sigur,
at kommunan ikki ger
meira við hetta málið.
Órógvar hetta ikki eitt
sindur arbeiósstevió
hjá
tykkum.
- Nei, tað haldi eg ikki.
Tá vit skipaðu okkum í býráðnum var meirilutin seks
av niggju býráðslimum. Eg
haldi meg kunna siga í dag,
uttan at gera fleirí aðrar viðmerkingar, at meirilutan er
styrktur, sigur Jákup Lamhauge.

Hans Tausen Olsen sendi
sítt skriv 31.01 1996 í
svarskrívinum frá ' landsstýrínum til býráðslimin
verður sagt í niðurstøðuni:
l^andsstýrisins støAa er tí,
at tað var ikki ra-tt fariA
fram, tá bvraðiA á fundinum samtykti at viAgerAa
máliA, hóast at taA ikki var
sett á dagsskranna fyri
fundin og sent bvraAslimunum i goAari tiA frammanundan. IjmdsstyriA metir tó, at talan ikki er um so
týðandi feil viA viAgerAini,
at landsstyrið eigur at
krevja, at málið verður viAgjørt av nýggjum á hyraðsfundi.

Jakup I amhauge heldur, at svarið frá landsstýrinum hevur styrkt um meirilutan í Runavikar Kommunn

