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T a ð slepst ik k i undan N ó g v u r n á ta u n gi a t fá a
flo g v ø lli á G lyvursnesi
nú olju vin n an b jó ð a r a v
Nátatíðin er í hæddini,
og sagt verður frá
góðari veiði. I Suðri
hava menn tlngið upp í
fyra- og ftmmhundrað
nátaungar. og norðanfyri liggur eisini væl
fyri.

- Útlendsku oljufeløgini leita eftir stytstu og
hogligastu leið. Oljuboringar byija ætlandi í
1998. O g tá eru vit mitt
í oljuvinnuni. T í er umráðandi at búgva seg til
longu nú og taka skila
bestu avgerðirnar, sigur Jóhan Mortensen,
stjóri í Marr & Co.

GRÆKARIS DJURHUUS
M AGN l'S SEN
Fyrr í vikuni var hann norðan í ættini, tí varð veiðan
eftir nátaungum norðanfyri
avmarkað
Týsdagin og
mikudagm var kortini so
mikið lítil vindur, undir 8
m/s, at teir bátar, ið kortini
valdu at rovna eitt nú norðuri í Eiðisflógva. fingu heilt
fitt av nátaungum
Men tlestu bátamir vóru
kortini vestanfyri. Nógvir
bátar royndu vestur úr
Trøllhøvda. undir Vágabjørgunum og vestur í móti
Mykinesi Og h'ar var rætti
liga nógvur nátaungi at
síggja Hevði tú skjóttgangandi bát. ja, so var bara at
standa til reiðar við glupin
um, og fylla bátin
F.isini eystanfyn. kanska
serliga eystur úr Svínoynni,
var nógvur nátaungi at
síggja fyrr í vikuni

PÓL Á KLF.TTl
Skulu vit rokna viA nakran
oljuvinnu í Føroyum til
munar. so slepst ikki undan.
at miðøkini verðaein nátúr
ligur partur av hesi vinnu.
Tað liggur í »sagens
natur«. sigur Johan Morten
sen, stjóri á Marr & Co. í
Havn og bretskur konsul í
Føroyum Hann ger vart
við, at heimabeitispolitikk
ur í slíkum høpi er nyttuleysur. Tað eru heilt aðrar
dimensjónir. ið eykenna
virksemið hjá teimum stóru
oljufeløgunum,
ið
sýna
okkara iðki áhuga Tað
verða tey, ið seta treytimar
Annars koma tey ikki
Vit bíða nú eftir fyrsta út
bjóðingarumfari til leiting
ar
Heldur tiðarætlanin.
kunnu vit rokna við. at
fyrstu boringarnar á for
oyska landgrunnmum byrja
í 1998. Fleiri feløg eru sinn
að at fara undir boringar
beinanvegin.
- Tá boringin er byijað,
eru vit mitt í oljuvinnuni. Og
tá er neyðugt at hava útgerðarstoðir iok.tr beinan
vegin. Og sjálvur vænti eg,
at Suðuroyggjn verður tann
fyrsta útgerðaroyggin í hes
um sambandi, ti hon er so
nær økinum, ætlaðu boring
arnar vera Seismikkskip
hava longu havt Tvøroyri
sum útgerðarhavn við góð
um úrsliti, sigur Johan Mor
tensen.

K e i n f ø r i fr a m v e g i s
a l iu v ð u g t

Iithan Mortensen: - Rommunuval verður i vetur. Alt, sum eitur riúgving ng Oogvutlur tyrluhavn eigur at standa ovarlaga a skránni hja teimum. sum i Torshavnar kommunu bjoða s«f
fram til valið. I a bortngarnar eru bvrjaðar i 1998, er ov seint. ti tá eru vit mitt i o|juvinnuni

Hann sigur, at tað er púra
greítt. at neyðugt verður við
eini størri tyrluhavn i Suður
oy (heliport). Landsverk
frøðingunn er longu farin í
holt við at viðka og bøta um
verandi tyrlupall á Høvdanum í Froðba. har tyrl.ui hjá
SL. setir seg.
Suðuroyggin er búgvin til
oljuavbjóðmgarnar. Skuldu
vanlukkur
hent,
kann
sjúkrahúsið
a
T vøroyri
nevnasl sum liður i eini tilbúgvingarætlan við øllum
sinum nútíðarhentleikum I
Vági er skipasmiðja og
aðrastaðni eru smiðjur. gist
ingarhús o.a tænastuveitingar

I løtuni verður olja pumpað upp beint sunnan fyri
føroyska markið. og tað eru
ikki meira enn firnm timar
at sigla av Tvøroyri suður á
hesa leiðina Og tað telur
ógvuliga nógv, tá útlendsku
feløgini velja sær útgerðarhavnir.
Oljufeløg hava kannað
møguleikamar fyri eini útgerðarhavn á Drelnesi og
eru áhugað fyri økinum
Men eg eri sannførdur
um, at neyðugt verður eisini
við eini tyrluhavn í miðstaðarøkinum, helst á Glyvursnesi. T i hugsar tú um tær
stóru dimensjónirnar í oljuvinnunt, so lýkur miðøkið

nátúrliga krøvini haðan, ti
her eru mestu hentleikamir
savnaðir á einum staði eitt
nu útgerð i sambandi við til
búgvingarætlanir og tæn
astuvinnur. sigur Johan
Mortensen
Oljufeløgim
krevja
stytstu og høgligastu leiðir
nar og neyðugu tænastu
veitingarnar
Kommunuval
vetur
Johan
heldur. at alt tað, sum eitur
tlugving
og
flogvøllur
tyrluhavn eigur at standa
ovarlaga a skránni hjá teim
um, sum í Tórshavnar kom
munu bjóða seg fram til
ið.
-T itáb orin gam ari 1998
eru byijaðar, cr ov seint, tí ta
standa vit mitt i oljuvinnuni
Vit mugu longu nú nyt.
allar kreftir at búgva okk
um til hesa vinnuna. O j
áhugin fyri føroyska land
grunnmum bara veksur
sigur Johan Mortensen
Hann vísir á, at í 1998
verður øll flúgving í Europí
púra frí. Og tá kunnu
oyingar
ikki
framvegi
loyva sær at tala um at varð
veita einkarrætt hjá ávisunr
feløgum til flúgvingina hig

Nú sum áður er neyðugt, at
menn vísa skynsemi í sambandi við veiði og nátaunga
hasreiðing
Higartil sær út til, at
menn fara betur um sjálva
hagreiðingina ella reinsingina enn í tjør Teir, ið
royndu eftir nátaungum f
tjør og fyrraárið, noyddust
mangan al sigla gjøgnum
túsundvís
av
nátaunga
hamum Men í ár hava bert
heilt fáir natahamar venð at
sæð »siglandi« aftur og
fram í sjonum.

TaA er av tydningi, at reinførið er gott, tá nataungar vera hagreiddir
havhest úti á \ n d u m

Høgm Debes Joensen,
landslækni,
sigur
við
Dimmalætting.
at
væl
kenda
havhestasjúkan
framvegis ger um seg. T í er
neyðugt at fylgja teimum
forsknftum, eitt nú Apotekið liggur inni við. Landslæknin sigur, at hesar forsknftir fáa fólk, ið keypa
neyðuga reinsievnið kloramin á apotekunum.
- Tú eigur at tváa hendurnar hvøija ferð tú t.d. fært
tær ein bita, festir tær í og
liknandi. Hetta fyri at havhestafjarðar og annað frá
havhestinum ikki kemur
fyn nasamar. og soleiðis
kunnu smitta. Og barnakonur eiga at halda seg heilt
burtur fra nátaungunum,
sigur Høgm Debes Joensen
Hann leggur dent á, at
eftir at nátaungamir eru
komnir i saltlaka, er ongin
vandi fyri smittu Tað sama
ger seg gaidandi, tá teír eru
steiktir ella kókaðir
- Tað er so leingi sum
nátaungamir ikki eru liðugt
hagreiddir, at teir kunnu

smitta, sigur hann.
Sjúkueyðkenni fyri havhestasjúkuna er fyri tað
mesta serligur lungnabrum,
ógvuslig høvupína og nógvur hiti.
Sambært tølunum hjá
landslæknanum hava sjey
havhestasjúku tilburðir ver
ið í Føroyum seinastu tíggju
árini. Men u lið kann vera
størri, tí óvist er, um allir til-

Stynd Dtmi iJens Kr Vang

Nataveður eyslanfyri
næstu d a y a rn a r
Trúgva vit donsku veðurstovuni, so verður ivaleyst
nátaungaveður eysunfyn í
dag ogím orgin. Hann kemur vestaneftir báðar dagarnar, millum 8 og 13 m/$.
Líkindini skuldu tískil verið
hampiliga góð eystanfyn.
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M a rk n a ð a rú tlitin i fy r i
sild o g m a k re l stak g ó ð
Norska biaðió »Fiskaren« skrivar, at marknaóurín fyri sild og makrel er nógv vaksin
semastu árini, og henda
ø k in gin fer at halda
sær. Utflutningsviróió
er tvífaldaó seinastu trý
áríni.

Eftrrspumingurin av siid og
makrel hjá eystureuropeisku londunum hevur gjørt,
at prísimir eru so himmalhøgir. Utflutmngsvirðið á
síld og makreli er eftir trimum árum tvífaldað til 2,4
milliardir krónur í 1995. Og
talið fyri hetta árið roknast
enn hægn.
Hóast norðmenn seta
spumanekin við, hvussu

leingi prísunn kann halda
sær. so er einki sum bendrr
á, at ein broyting hendir
fyrstu áríni.
Fyrra hálvár í ár er virðisøkingin av sild til Eystureuropa vaksin við 63 prosentum Og nýggir marknaðir eitt nú í íandsynnings
pamnum av Asia og í USA
og Kanada eru á veg.
Makrelurin verður eisini

F isk ivin n u fra m sýn in gin í Isla n d i
Eisini Føroyar verða
imboóaóar í LaugarJalshøllini í Reykjavík
dagamar 18. til 21.
september.

N O I.S O V A K P Á I.I. K L Á R U R U M F.INAR 14 D A G A R . Nýggja skipið hjá Vaktar & Bjargingartænastum. Nólsoyar
Páll, verður væntandi klárur at seta i tænastu um einar tvær vikur í løtuni verða ábøtur gjørdar á skipið inni á Skála
Skipið er 25 ára gamalt. er 50,55 metrar langt og 10,66 metrar breitt Tað hevur tveir motorar, ið hava 825 hestar hvør
Miðalferðin verður 11 til 12 fjórðingar Skiparar á Nólsoyar Pálli verða Ellintur Abrahamsen og Kári Hom

o>mL Du

burðir eru fráboðaðir

Havhestasjúkutilburðir
seinastu tíggju árini

*

NeyAugt verður eisini viA eini floghavn i miAstaAarøkinum, helst a <«ly vursnesi. I'i hugsar tú um tær stóru dimensjonirnar i oljuvinnuni, so lykur miðøkið naturliga krøvini haAan. H er eru mestu hentleikarnir savnaAir á einuin staAi eitt nú
utgerA i sambandi viA tilbugvingarætlanir og tænastuvinnur

H er svtAa teir

Fimta íslendska fiskivinnuframsýningin lcelarulu Fishenes Fxhibition 1996 verður i næsta mánaði frá 18. til
2 I september.
Hon verður hildin í Laugardalshøllini í Reykjavík
Áhugin hevur verið so
mikið stórur, at tað longu er
n.tkað síðani, at allir framsvningarbásamir vóru umhidnir.
Tilsamans um 500 fyritøkur og feløg verða umboðað á framsýninginí, ið
fevnir um alt. ið hevur við
fískivinnu at gera. útgerð
bæði uppi á landi og umborð, maskinur av øllum
møguligum slag, skip og
bátar í øllum støddum o.s.ff.
Framsýningin ár er hin
størsta i íslandi av sinum
slag nakrantið Hon fevnir
um eitt øki, ið er um 5000
femietrar til støddar
Frammanundan hevur ís-

land sera gott orð á sær sum
gomul og ein av heimsins
inest framkomnu
fiski-

vinnutjóð.
Framsýnaramir koma úr
Kanada. Danmark, Før-

útfluttur til nýggjar ii.arV’r
aðir Vístur verður se rb e u r
áhugr fýn eysturasiutisku
londunum, sum eitt nú
Thailandi, Taiwan og Ko
rea.
Makrelurin hletv f 1988
útfluttur til 33 lond og ( fjøt
varð útflutt til heili 50 lond
D

oyum, Hollandt, Noreg og
Svøríki, ið hava tikið seg
sarnan við básum, har hvørt
landið er umboðað sær.
A v støkum fyntøkum og
stovnum, sum hava leigað
sær básar. eru framsýnarar
úr Eysturríki, Belgia. Finlandi, Týskandi, Italia, Suð
urafriku. Polen. Pprtugal,
Spania, Schweits, Taiwan.
Englandi og Amerika

Vores konsulent Brian Nissen er pá
Færøerne fra den 5. til den 15. sept.
Er De interesseret i et besøg, venligst kontakt os inden 4.9.
pá 042 187900, eller pá ovennævnte tidspunkt pá
Hotel Hafnia pá tif. 11270 e/ biltel. 84889

Vi kan tilbyde løsninger indenfor følgende produkter:
*
*
*
*
*
*
*

Forskallingssystemer, Tekko, Rasto, Manto, Ronda
Forbrugsgods, plastik, fiberbeton, finer, m.m.
Facadestillads, BOSTA
Rullestillads Opal
Combisafe sikkerhedssystemer
Arbejdsplatforme HEK
Betonblandeanlæg, Dieci.

H Ú N N E B E C K D A N M A R K A /S
Tel. 042 187900

