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Strikið fløgu- 
stuðulin

í Meginfelag Út- 
ródrarmanna er 
stórur meiriluti fyri 
at styrkja fultriknar 
útródrarbátar.
Hetta vísti eyka- 
adalfundurin hjá 
M Ú vsunnudagin. 
Men breid semja er 
samstundis um, at 
landsstýrið eigur at 
strika fiskidagar- 
nar.
-  Strikið ílogustuð- 
ulin, og latið útróðr- 
armenn sleppa at 
flska frítt, sigur 
formaðurin í M Ú

G ka:kakis Djurhuus 
MaúNUSSIíN____________

Martin Strøm, formadur 
í Meginfelag Utrodrar- 
inanna. heldur, at tað er 
upp a tíðina, at landsms 
myndugleikar geva út- 
roðrarmonnum frið at 
fiska

- Vit eru veikasti part- 
urin í føroyska fiskiflot- 
anum, og vit oyða ongar 
grunnar. Nu huldi eg at 
føroyskir fískivinnu 
politikarar eiga at siggja

i eyguni, at vit faa ikki 
fískináðir fyri teimum.

-  Takið handan væl- 
signaða iløgustuðulm av, 
og lat okkum físka frítt, 
sigur Murtin Strøm.

Hann heldur, at nógvir 
útróðrarmenn fegnir 
sleppu íløgustuðlinum, 
kann taó føra til, at teir 
sleppa at físka frítt. 
Hann heldur, at vil 
landsstýrið halda fast 
um fiskidagarnar, eina 
lóg, sum teir hava 
smoygt yvir høvdið ó út- 
róðrarmonnum, mugu 
teir fínna onkra aðra 
loysn.

-  Ein møguleiki kundi 
verið, at mark verður 
sett við veiðuna. Til 
dømis kundi tú sagt, at 
veiða undir 3 til 400 
pund telur ikki við sum 
fiskidugur, sigur Martin 
Strøm.

Hittast aftur 
hosdagin
Hóast menn eru samdir 
um at styrkja fultríknar 
utróðrarbátar, varð ong- 
in endalig niðurstøða 
gjørd a fundinum 
sunnudagin.

Tað er framvegis 
púra vónleyst at fáa 
gjørt eina endaliga nið- 
urstøðu, tí áhugamálini 
eru so ymisk. Men vit 
samdust so um, í størst 
møguligan mun at 
standa saman í f'elagn 
um, ba*ði fultriknir og 
partvis riknir, sigur 
f'ormaðurin í Meginfelag 
Ú t róðrarmanna.

Mikudagin skal
nevndin hittast aftur. Á 
tí fundinum er ætlanin 
at fínna út av, hvussu 
farast skal fram í 
sambandi við fundin við 
landsstyrismannin í 
fískivinnumálum, .John 
Petersen. Tann fundurin 
verður hósdagin.

Bakkafrost: Byrjid 
heldur hummara- 
veidina seinni
Besta prísin fyri 
hummara fáa menn 
móti jólum. Men sum 
støðan var í fjør, og 
soleiðis sum støðan 
tykist verða aftur í 
ár, so verður humm- 
ara kvotan uppfiskað 
longu í hesum mán- 
aðinum ella tíðliga í 
næsta mánaði.
-  Tí hevði verið best, 
um veiðan eflir 
hummara byrjaði 
seinni, halda tey á 
Bakkafrost.

Gkækaris Djurhuus 
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Fiskiskapurin eftir
hummara hevur verið 
góður higartil. Fyrsti dag- 
ur, tikið varð ímóti, var 
hósdagin i farnu viku. Og 
tó høvdu bátamir úr 100 
upp i 200 kilo hvør. 
Hummarabatamir hava 
eina kvotu upp á 1.500 
kilo hvør í alt.

Á  Bakkafrost bera tey 
ótta fyri, at kvotan verður 
uppfískað. áðrenn komið 
er langt út 1 oktober, og 
tað halda tey vera spell.

-  Tað er soleiðis, at út- 
lendsku keypararnir, ser- 
liga í Fraklandi og Span- 
ia, geva mest pris fyri 
hummara fram móti jól- 
um. Men í Qør var humm- 
ara kvotan upfískað 
longu í september mán- 
aði. Líkt er til, at støðan 
verður tann sama í ár.

Hetta sigur Hans Ják- 
up Mikkelsen. sølumaður 
hjá Bakkafrost. Hann 
heldur, at tað hevði verið 
betri fyri hummara bát-

arnar, um fískiskapurin 
eftir hummara byjaði 
seinni. Á tann hátt hevði 
møguleikin verið størrí 
fyri at fíngið betri prís.

-  Men hatta er sjálv- 
andi nakað, ið landsst yrið 
ger av, sigur Hans Jákup 
Mikkelsen.

Tríggjar støddir
í fjør gav Bakkafrost raið- 
alprís fyri allan humm- 
ara. Soleiðis verður ikki 
gjørt i ár. í staðin fyri mið- 
alprís, hava tey býtt 
hummaran í tnggjar 
støddir. Av tí sama eru 
tríggir ymiskir prísir.

Besta prísin geva tey 
fyri bólk A. Hetta er 
hummari yvir 200 gram, 
og latnar verða 65 krónur 
kilo fyri hesa støddina. 45 
krónur verða latnar fyri 
hummara millum 100 og 
200 gram, og fyri humm- 
ara undir 100 gramm 
verða latnar 35 krónur 
kilo

Hummari undir 15 
sentimetrar er undir- 
malsfiskur, og kann ikki
avreiðast.

Hans Jákup Mikkelsen 
sigur, at endamálið við at 
býta humraaran í tríggjar 
bólkar, er at fóa menn at 
royna eftir størsta og 
reinasta hummaranum. 
Ein trupulleiki við 
smærra hummaranum er 
tann, at hann er rættiliga 
skitin ella gjarvaksin. Og 
tað krevur nógv arbeiði at 
reinsa hann.

Besti og reinasti 
huminarin fæst inni á 
Kaldbaksfírði, norðanfyri 
Streymin. á Fnningsfírði 
og í Norðoyggjum

Hummarin verður fyri 
tað mesta seldur ísaður.

Nú Aberdeen- 
le id in  skal 
privatiserast, 
hendir onki á, 
at Skipa- 
fe la g ið  Før- 
oya r  e r  v ið  í 
ætlanunum 
hjá lands- 
styrinum

Aberdeen-leiðin: Skipafelagið 
hevur onki hoyrt úr Tinganesi
Ami Joensen, stjóri á 
Skipafelag Føroyar, 
hevur onki hoyrt úr 
Tinganesi, nú iands- 
stýrid er farið at sani- 
ráðast við privatar

um yvirtøku av 
Aberdeen- leiðini.

NlOA? J0HANkNN£aiiN _

Eftir øllum at døma telist 
Skipafelagið Føroyar ikki

millum -teir privatu-, sum 
landsstýrið atlar skal 
koma upp i eitt partafelag, 
ið skal røkja siglingina 
millum Føroyar og 
Aberdeen, nu Teistin er 
seldur.

Sámal Fetur í Grund, 
landsstýrismaður við sam- 
sferðslumálum, segði fyri 
Dimmalætting leygardag- 
in, at samraðingar eru f 
løtuni við privatar um at 
koma upp i eitt partafelag,

sum skal røkja siglingina 
millum Føroyar og Áber- 
deen.

-  Vit hava ymiskt í kik- 
aranum, segði hann.

Men siktað verður ikki 
eftir Skipafelag Føroyar,

sum annars longu nú 
hevur flutningsrutu til 
Skotlands.

Ið hvussu er sigur Ámi 
Joensen, stjórí á Skipafel- 
agnum, at hann hevur onki 
hoyrt úr Tinganesi.

Kennir onki til 
ætlanir
Hann kennir sostatt held- 
ur onki til ætlaninar um, at 
Aberdeen-leiðin skal pri- 
vatiserast.

-  Saga siglir í løtuni 
hvørt fríggjakvøld til 
Scrabster, og vit hava í 
løtuni ongar ætlanir um at 
víðka um hesa rutu, sigur 
Ám i Joensen. Hann sigur, 
at sjálvt um heilt fitt hevur 
verið flutt, so er framvegis 
pláss til meiri av flutning.

- Skipini eru stór, so tað 
hevði ikki verið nakar 
trupulleiki at flutt meiri, 
sigur Ámi Joensen, sum 
eisini roknar við, at Skipa- 
felagið -  við tí flutningi, 
sum hevur verið til Skot- 
iands mongu seinstu árini

hevði klárað at nøktað 
tann útflutningstørvin, 
sum er úr Føroyum.

Eg kenni ikki utspælið 
hjá landsstýrinum. So ikki 
er gott at vita, hvat teir 
ætla.

Ám i Joensen sigur sítt 
ynski vera, at endalig 
greiði fæst á flutningssam- 
bandinum til Skotlands, 
soleiðis at skipafelagið veit, 
hvøijar treytir arbeiðast 
kunnu undir.

Forkanningar og møgulig olja í Før- 
oyum -  eitt stutt yvirlit frá 1992-1996

Stórur spenningur valdar, nu borurin í ú ip ra  nærkast teimum 3.500 metrunum

Á heysti í 1992 fóru 
tveir mans til Dan- 
markar. Ørindini vóru 
at tosa við donsku 
stjómina um framtíð- 
ina hjá føroysku 
undirgrundini. Hvønn 
leiklut skuldu Føroyar 
hava í hesum sam- 
bandi í framtíðini? 
óvart mundi tað 
koma á teir báðar, at 
danski forsætisráð- 
harrin var í jólahýri.

Gkækakis Djurhuus 
Maunussen______________

Virksemið kring oyggjar- 
nar hevur verið nógv og 
sjáldsamt seinnu árini. 
Áftrat fískiskapinum, sum 
hevur eyðkent hetta far- 
vatnið i hundrað- kanska 
tusundvis ár, er fjølgað við 
nymótans seismiskum 
kanningarskipum og flog- 
førum. Eisini aðrar for- 
kanningar hava verið 
gjørdar kring Føroyar. og i 
Føroyum, hesi seinnu arini

I dag er borurin hjá Do- 
pas í Maersk boritominum 
í Dipra komin niður ímóti 
3.500 metrum, og menn 
hava lýst -tide Hole-. Tað 
merkir, at ongin ma gretta 
orð um, hvat hendir í 
Ixipra. I fyrstu atløgu verð- 
ur hetta tikið sum jiositivt 
tekin. so elia so. Men um 
menn veruliga hava funnið 
olju ella greiðar abendingar 
um svarta gullið í sam- 
bandi við Ixiringamar í 
Lopra, er vónleyst at fáa at 
vita.

Tíðin undan hesi sein- 
astu lýsingini, tide hole, 
hevur eina søgu. Niðanfyri

gera vit ein stuttan sam- 
andratt av hesum.

Atli og Jógvan
Teir baðir, sipað verður til 
omanfyri, vom ikki nakar 
hvør sum helst. Annar var 
formaður Javnaðarfloks- 
ins, Atli Dam, taverandi 
løgmaður. og hin var for- 
maður Fólkafloksins. Jógv- 
an Sundstein. taverandi 
landsstyrismaður i fíggjar- 
málum.

Á fundinum við danska 
forsætisráðharran, Boul 
Schlúter, 11. september 
1992 . brast bumban: Poul 
Schlúter bjóðaði føroying- 
um at yvirtaka rættin at 
umsita ráevnini í undir- 
grundini. Hetta var vorðið 
sum jólapakki.

Stutt eftir, 1 oktober 
1992. fann stora oljufelagið 
BF nógv umrøddu oljukeld- 
una •Foinaven-. Av tí at 
Foinaven liggur lutfalsliga 
tætt upp at føroyska mark- 
inum, gjørdust Føroyar 
bradliga áhugaverdar hjá 
utlendskum olju- og seism- 
ikkfeløgum.

Ixingu seinni hetta sama 
arið, vóm fleiri feløg. bæði 
oljufeløg og onnur feløg, ið 
arbeiða við forkanningum 
av ymsum slag, i Føroyum. 
Og nú var av álvara farið 
undir fyrireikingamar.

22. desember 1992 varð 
yvirvaldsrætturin til rá- 
evnini í undrigrundini latin 
føroyingum. Hendan dagin 
undirskrivaðu Poul Schlút- 
er, forsætisráðharri, og Atli 
P. Dam, løgmaður, slyalið, 
sum veruliga fekk gongd á 
forkanningarnar.

Oljuráðleggingar-
nevndin
Um somu tið gjørdi lands- 
stýrið av at seta eina

nevnd, ið skuldi gera álit 
um møguliga framtiðar 
oljuvinnu í Føroyum. Hetta 
var sonevnda (íljuraðlegg- 
ingamevndin.

I juni 1993 kom Oljuráð- 
leggingarnevndin við fyrsta 
alitinum. Mælt varð mill- 
um annað til, at landsstýrið 
skuldi biðja tingið gera av, 
um farast skuldi í holt við 
olju ella ikki. í september 
1993 varð log um forkann- 
ingar viðtikin í tinginum. 
Endamálið við forkanning- 
unum var í fyrstu atløgu at 
fáa størri kunnteika til før- 
oysku undirgrundina.

í november i 1993 setti 
landsstyrið Oljufyrisiting- 

’ á stovn. Avgjørt varð, at 
Oljufyrisitingin skuidi 
virka í tøttum samstarvi 
við Jarðfrøðisavnið. Og leið- 
.".rin a Jarðfrøðisavninum, 
Martin Heinesen, varð sett- 
ur sum leiðari a Oljufyrisit- 
ingini. Síðani hevur hann 
røkt bæði størvini. 

Tosaðu vid ymisk 
seismikkfelog 
Ivi varð á Oljufyrisitingini 
og í landsstyrinum um, 
hvussu farast skuldi viðari. 
Ein møguleiki var at lata 
forkanningar feløg gera 
kanningar so galið tey 
vildu kring Føroyar. Men 
eitt vandamal við at velja 
ta loysnina, var at forkann- 
ingarfeløg ivaleyst vildu 
leggjast a áhugaverdastu 
økini at gera kanningar. Á 
tann hátt kundi urslitið 
verið, at fleiri økir kring 
Føroyar, og sum føroyingar 
lítið og onki kendu til, als 
ikki vórðu kannað.

Seinast i 1993 bjóðaði 
Oljufyrisitingin ymsum for- 
kanningar feløgum til Før- 
oya, her komast skuldi 
nærri eini loysn. Endin var.

at tvey loyvi vórðu latin til 
forkanningar. Og Westem 
Geophysical Corporation 
fekk bæði loyvini. Ixiyvini 
vóru galdandi í 1994 og 
1995, og eru sostatt ikki 
galdandi nú, vit eru komin 
út i 1996

Økið kring Føroyar, ið 
skuldi kannast, vórðu býtt 
sundur í trý: Øki A, øki B, 
og øki C. Øki A er sunn- 
anfyri Føroyar, B er eystan- 
fyri Føroyar. og C er norð- 
an- og vestanfyri Føroyar.

Westem fekk sum treyt, 
at skjota seismikk á einum 
12.000 kilometrar stórum 
øki, og fekk eisini sum 
treyt, at ávísar kanningar 
skuldu gerast á landi í 
Lopra

Ijoyvis avtalan við Olju- 
fyrisitingina ber í sær, at 
Western eigur at rinda ein 
avisan prosentpart av teirri 
upphædd, felagið fær fyri at 
selja seismisku úrslitini, til 
landsstyrið. Og mongu ut- 
lendsku feløgini hava sýnt 
urslitunum hja Westem 
ahuga. Sum skilst hevur 
Western longu selt størri og 
smærri partar av urslit- 
unum.

Umframt vanligar seis- 
miskar kanningar, eru eis- 
ini sonevndar magnetiskar 
kanningar gjørdar frá flog- 
førum

Sambært Oljufyrisiting- 
ini geva seismisku og mag- 
netisku kanningamar 
ábendingar (indikatiónir) 
um, at olja finst i undir- 
grundini. Men ógjørligt er 
at siga, í hvussu stórum 
nøgdum, olja fínst.

Lokid tikid oman av 
í 1996
1. januar í 1996 gingu loyv- 
ini hjá Westem út. Og tá 
varð lokið tikið omanav. Nu

kunnu øll áhugað feløg 
søkja Oljufyrisitingina um 
loyvi at gera ymsar kann- 
ingar. 011, ið søkja, skulu 
nnda eitt umsóknargjald 
til Oljufyrisitingina upp á 
10.000 krónur, og eitt loyv- 
isgjaid til Føroya lands- 
stýrið upp á 75.000 krónur 
um árið.

Hesa seinnu tíðina hava 
fleiri stór oljufeløg skipað 
seg í bólkar, fyri á tann hátt 
at samstarva um møguliga 
framtíðar oljuvinnu i før- 
oyskum øki. Millum hesar 
bólkar kunnu nevnast: 

StatoilNoreg 
Mobil OilUSA 
EnterpriceBretland 
BPBretland 
SHELLHolland 
Amerada HessUSA 
DopasDanmark 
Norsk HydroNoreg 
LasmoBretland 
TexacoUSA 
ConicoUSA 
FinaBelgia 
MaerskDanmark 
DeminexTýskland 
Union TexasUSA 
Rættiliga nógv feløg eru á 

ymsan hátt við í kann- 
ingunum í Ixipra. Nevnast 
kunnu feløg sum:

Statoil, Noreg 
Mobil North Sea Ltd. 
Enterprice Oil plc.
BP Exploration 
SHELL U.K. Exploration 

and Production

Amerada Hess Ltd. 
Dopas, Danmark 
Norsk Hydro, Noreg 
Lasmo (ULX Ltd.
Fina Research 
Deminex UK Oil and Gas 
Saga Petroleum ASA 
British Gas Exploration 

and Ifroduction Ltd.
BHP Fetroleum Limited 
Amoco Denmark Explo- 

ration Company 
Arco Brítish Limited 
Sherron, USA 
ESSO Exploration and 

Production UK Ltd.
Philips Fetroleum Com- 

pany
Tað er DOPAS, ið virkar 

sum operatørur í Lopra.
Endamálið við boríngini í 

Lopra er at fáa gjølligari 
upplýsingar um, hvat flalir 
seg í undirgrundini -  undir 
basaltflágunum. Royndar- 
boringar hava aður verið 
gjørdar í Lopra, men tá 
eydnaðist ikki at koma 
undir basaltflágimar. Men 
sum skilst, fer borurin 
fyrsta dagin at koma niður 
á umleið 3.500 metrar. Og 
tá er komið niður um nið- 
astu basaltflágimar.

Spenningurin er tískil 
stórur, nú biðað verður eftir 
at frætta um úrslitini. Er 
nøkur olja undir Dipra, 
man fara at bera til at bora 
eftir olju á landi? Ella em 
vit framvegis onki klókari? 

Vit fáa at síggja.


