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Estisku skipini skulu inn á Miðvág. har J. K. Joensen fer at standa fyri viðlikahaldinum

Estiskt reiðarí skal brúka
Føroyar sum útgerðardepil
í juni mánað verður avtala væntandi undirskrivað millum J.K. Joensen í Miðvági og estiska reiðaríið KalburF. Avtalan fer at bera í
sær, at 10 estisk skip
afturfyri at Fiska svartkjaft undir Føroyum
skulu brúka virkið hjá
J.K. Joensen sum miðstøð fyri viðlíkahald av
skipunum. Aðrir partar
av vinnulívinum fáa
væntandi eisini ágóða
av samstarvinum.
I N l AROE
l>inimulwttint> v ið g w d i herfvri i fleiri Kreinum spurningin um. hvnrt uvtulurnur við stjornmu um ulju eru i giidi
Dnnskarai sMgdu, ut tað rru Urr.

L ø g m a ð u r skal svara
fyrisp u rn in gi um olju

Fleiri fáa ágóða
Samstarvið fer at bera í sær,
at estisku skipim leggja inn
á Miðvág. har J K.Joensen
so ger tey út við framkomnu
útgerðini, ið verður framleidd á virkinum
Skipini hjá Kalbur-F eru
og hava ábøtur fyri
gomulI o
neyðini,
_ tá tey koma hig
ni, c
og
a tey e
eisini at fáa bruk
ar. fara
fyn tænastum, s
oljufeløg. heilsølur og virkir
við
radioútgerð
kunnu
veúa. Haraftrat ætlar J K
Joensen at skipa so fyri, at
Atlantic Airways sleppur at
flyla estamar til og úr Føroy um, tá skipini skulu skifta
manning.

Stjórin á J.K. Joensen.
Jákup Joensen, sigur, at í

fyrstu syftu verður neyvan
talan um tann heilt stóra
vinningin burtur úr samstarvinum Men stigið er so
ein roynd at veita fleiri fyritøkum inntøkur burtur úr
somu samstarvsavtalu.

Trygd i fiskinum
Kalbur-F er ikki nakað
múgvandi reiðarí, og ætlanin er. at svartkjafturin. suni
skipini fáa. skal frystasl í
blokk í Føroyum og sendast
til virkingar i Eystureuropa.
Soleiðis fer at bera til at fíg
gja viðlíkahaldið av skipunum
Hetta er sama mannagongd. sum Skipasmiðjan
Føroyar hevur brúkt, tá
russisk skip hava verið umvæld á Skála Jákup Joensen
sigur, at verður neyðugt at
gera stórar ábøtur á skipini
hja Kalbur F, fara tey í
dokk á Skála. har virksenu
sostatt eisini verður burtur
úr samstarvinum.

Privat reiðarí
Kalbur F varð fyri bert fá
um árum privatiserað. Tá
kommunistamir
høvdu
valdið i Sovjetsamveldinum. átti statunn reiðariið,
sum kallaðist Estrybprom

Somu menn, sum stóðu fyri
tí tá, eru í samsvari við tíðarinnar anda eystanfyri farnir at reka tað eftir marknaðarligum treytum.
Dmskipanin av virkseminum hevur havt við sær, at
reiðaríið, sum í kommunistatíðini átti eini 100 skip,
hevur sloppið sær av við
størsta partin av flotanum. í
dag eru einans 10 skip eftir,
tí tað er ikki forsvarligt at
reiða fleiri skip út, nú
marknaðurin ger av, hvussu
nógvar krónur koma í
kassan

Fáar møguleikar
Møguleikamir hjá estisku
skipunum at fiska á heims
høvunum em ikki so góðir
nú, sum teir vóm, tá Sovjetsamveldið var til. Ongar
kvotur eru at fáa á sunnari
hálvu á klótuni, har skipini
royndu nógv fyrr, og í Eystrasalti sleppa tey heldur
ikki at fiska.
Estarnir em tf komnir til
Føroya, og teit hava spurt
landsstýrið, um tað er sinnað hækka kvotuna. sum er
latin teimum. Avgjørt er
ikki enn, um landsstýríð
skal ganga ynskinum á
møti.

ligum oljunkidønu í Før
oyum. er ørkymlandi
Hann vísir til mongu
brotini i avtalunum, sum
nágreimliga siga. hvussu
danskt vmnulív skal upp {
oljuarbeiðini í Føroyum. og
sigur, at tað er undrunarvert. at Oijufyrisitingin suni
byggiham í Lopra eftir øllum at døma hevur sagt frá
sær møguleikan at ávirka
gongdinu. nú Danop hevur
fingið ábyrgdina av at samskipa arbeiðið
Sæð frá einum føroyskum politiskum og vinnulígum sjónarmiði kann henda
mannagongd ikki góðtakast. sigur fólkafloksmaðurin.

Løgtingið samtykti
týsdagin, at løgmadur
skal svara einum fyríspurningi frá Bjarna
Djurholm. Fólkafloksmaðurin vil hava at
vita, um føroyingar fáa
lut í einum møguligum
oljuævintýrí. Hann
ivast, tí danskarar hava
longu lagt seg oman á
flestu arbeiðini.
UNI A RGE
Fynspurningurin frá Bjarna
Djurholni til løgmann er
umfatandi
í fyrsta lagi spyr hann,
hvussu landsstýrið tulkar
avtalumar milluni stjómina
og landsstýnð síðan 12. oktober 1993 um ráevnini í
undirgrundini.
f øðrum lagi vil hann vita,
hvussu landsstýrið tryggjar.
at føroyska vinnulívið fær
sín sjálvsagda rætt at vera
við í framtíðar oljuvinnu á
føroyskum øki
f triðja lagi spyr hann.

Føroyska vinnulívið hevur
seinastu ánni strongt á
landsstýrið fyri at fáa tað at
skapa fortreytir fyri, at Føroyar kunnu gerast tilfeingisdepil í Norðuratlantshavi
Her er eitt dømi um, at
landsstýnð vísir vilja. og at
vinnulívið fylgir tiltøkum
landsstýrisins upp
Estiska reiðaríið KalburF hevur fingið eina svartkjaftakvotu í føroyskum
sjógvi upp á 10.000 tons við

teirri treyt, at reiðaríið skal
viðlikahalda
síni
skip,
bunkra og taka proviant í
Føroyum. tá tørvur er á ti.
J.K. Joensen í Miðvági.
sum ger ymsa útgerð til
skip, hevur í hesum sambandi sæð sær ein møguleika.
Miðviðngar samráðast í
løtuni við Kalhur F um eina
samstarvsavtalu. og avtalan
verður eftir øllum sólarmerkjum at døma undir
skrivað i summat

Bjarni Djurhotm vil hava at vita fra Kdmundi Joensen.
lugmanni. hvønn leiklut f«royingar faa i einum møguligum oljua viiitvri
hvøija ávirkan føroyskir
myndugleikar hava á boriætlanina i Lopra. og í tjórða
iagi vil hava at vita, hví
Danop ráðgevir Oljufyrisit
ingina. uni føroyskt vinnu
lív er tikið upp á ráð í sam
bandi við arbeiðið í Lopra.
og hvi Mærsk fekk boriar
beiðið har. tá tað eftir øllum

at døma vóru onnur feløg.
sum vóru betur egnað.
O r k v m la n d i
Bjarni Djurholm sigur f viðmerkingunum til fyrispumingin, at ivin um. at danir í
avtalunum við landsstýrið
kanska hava tryggjað sær
fullan rætt á einum møgu-

Hví Mærsk
Hann átalar eisini tann háttin, sum Mærsk fekk bonarbeiðið í Lopra.
Tá endalig avgerð varð
tikin um at bi»ra. vórðu sjey
útlendsk feløg boðin at geva
tilboð. Eitt islendskt. trý
bretsk. tvey týsk og eitt
franskt
Bjarni Djurholm heldur
tað sjáldsama við úrslitinum
vera. at danska
Mærsk. sum ikki var millum
feløgini, kortini fekk arbeiðið. tá avtomaði.
Hvussu leikur er farín i hesum máli. er ilt at siga. men
tað Ijóðar. at Danop varð
trýst at senda Mærsk-Drilling tilfar um ætlaðu bonngina. so hetta felagið eisini
kundi bjoða. sigur Bjami
Djurholm.
Orsakað av nógvu ósvaraðu spumingunum i oljumálinum eigur løgmaður at
greiða frá støðuni, heldur
Bjarni Djurholm, og hann
heldur eisini, at løgmaður
átti at skipað so fyn, at aðalorðaskifti verður um framtiðar oljuvinnu á føroyskum
øki

Landsstýrið stuðlar
útflutningi av bátum
Landsstýrið hevur gjørt av
at stuðla føroysku AWJ
bátunum soleiðts, at fyritøkan sleppur undan vetjutolli og flutningskostnaði av
einum ordra úr Grønlandi
upp á fimm bátar.
Keypskostnaðurin
er
600.000 fyri hvønn hvønn
bátin Landsstýrið rindar 8
prosent soleiðis, at fyritøk-

an sleppur undan tollforðingum og pørtum av fiutningskostnaðinum
Axel Nolsøe. landsstýnsmaður fyn VM F, segði á
tfðindafundi týsdagin. at
talan er um 50.000,- kr fyri
hvønn bát, sum útflutningurin kostar landsstynnum í
fyrstu syftu.
nic

Fimm AWJ-bátar skulu útflytast til (

