DlmmaUrtting

Klaksvíkin og Norðoyggjar í skrivi til
Føroya Løgting og Føroya Landsstýri:

Mótmæla harðliga viðferðini móti økinum
F»roya Landsatyn og Legting em nu farin um mark
við utpmingim av utjaðaranum Kommunur, vinnulívið,
norðoyingar
og
Klaksvik annars hava nú
tosað um steðuna og vilja
steðga a.
Orsøkin til skrivið er alvarsama og áhaldandi miðsavnanin av førovska samfelagnum. Kflir versnandi
arbeiðs- og livilíkindi hjá
borgarunum í útjaðaranum nú í mong ár eru vit
komin hagar, at vit fara
ikki at flyta okkum longur
Ungdomurin hevur kent
seg noyddan at flyta til
høvuðsstaðarøkið við teim
mongu almennu størvunum og otálmaðari almennari nýtalu, sum úgaðann
má gjalda djrit fyri. Eldra
ættarliðið situr eftir. Urslitið er eitt stirvid og
ovirkið samfelag.
Henda skipaða avtofting
hevur i olukkumat gjørt
enda a Sandoynni og Suðuroynni, hesi øki, ið aður
vóru livandi og gevandi.

Ferðasam bandið
til útjadaran
Eitt av fesku dømunum er
ætlaða 12% pnshækkingm
av ferðakostnaðinum millum oyggjar - ein beinleiðis
eyka-útjaðaraskattur.
Hetta dyrkar:
- har fólk hava brúk fyri
almennum tænastum flestu í miðøkinum
- har
skulaungdomur
skal flytast við ferðamannaskipunum
- og ger tað óliviligt hja
vinnulívi okkara.
Fyri at vísa á, hvussu álvarsliga
pnshækkingin
ávirkar, kann gevast dømi
fra einum av okkara virkjum, har utreiðslubyrðin
økist við 100.000 krónum.
Samstundis veit eingin
okkara, nær siglt verður, tí
øtlar veðrið, kemur ólag á
siglingina, og tænastan fer
fyri bakka.
Hetta ger:
- at eingin okkara kennir
segtryggan
- ferða- og fremmandafolk
(turistar) vilja ikki vita
av økinum
- fyritaksemi (initiativið)
fer fyri bakka
Túratalið og tiðarintervallið, har sigit verður, er
eisini Lekkað katastrofalt. T.d. er eingin sigling
e ftir nátturða.
Tosað verður bæði á tingi
og á Strandferðsluni um
•at fáa skil á Aberdeenleiðini«. ( >kkara krav er, at politikarar og embætisfólk
seta sær fyri at faa skil á
LeirvíksQarðarleiðini!

K a p p in ga ravlag in g
í vin nu lívin u m
Tað, ið nevnt er omanfyri,
sýnir greitt, at álvarshg
kappingaravlaging
fer
fram í samfelagnum:
- kostnaðarmikil og tíðarspillandi biðing (útrokning fyriliggur )
- vónleyst at leggja arbeiðið til rættis í nútímans rakstri.
Útjaðarin er framieiðsluog útflutningsøki burturav.
Tað er ikki tvørrandi
arbeiðssemi, evniella
vinnuætlanir, ið taka lívsgrundarlagið undan okkum, men áhaldandi miðsavnan og ótálmaður øktur
almennur yvirbygningur,
sum vinnulívið og utjaðarin í seinna enda rinda dyrt
fyri.
Hetta verður ikki fram haldandi góðtikið.

Skú lap olitikku r
Seinastu mongu árini eru
royndir gjørdar at taka
grundarlagið undan hægri
skúlum her.
Feskasta dømi í hesum
er, at burtur ur eini heild í
skúlapolitikkinum
siga
tingið og landsstýrið nú. at
•æ tlanir eru uni at leggja
H F skúlan í Klaksvik niður>. Hetta er tann HFskúli, ið best samsvarar
ætlanunum við hesi skipan.
Hetta eru týðulig tekin

um, hvussu htið utjaðaraøkið verður virt, hvussu
lættir utjaðarapolitikarar
nir eru at handfara hja
miðeavningarvaldin um, og
hvussu lættkeyptir teir
eru.
HF-skúlin hevur yvir
fyri loggevandi myndugleikunum vist a, at Klaksvikar HF-skúli er biligari
at reka. Víst verður til
bræv teirra.

Sj úkrah úsm ál iú
Klaksvikar
Sjukrahus
hevur - sammett við hini
sjúkrahusini - mist játtanir, hoast virkislogin hevur
verið høgur.
Vit vitøa gera vart við tað
álvarsama i, at útjaðarapolitikarar bert standa og
hyggja at, meðan møgu
leikamir i Livs- og virkisgrundarlagnum
verða
tiknir undan okkum.

S p a rid , h a r nak ad
e r at s p a ra
Sum ein enn gevandi partur av føroyska samfelagnum vi\ja vit gera vart við,
at vit eru konun hagar, at
farið verður ikki longur
eftir hæli.
Núsitandi
samgonga
hevur sett sær fyn at
spara, og tað er rætt. men
at tað, sum vanhga hevur
hent, hendir eisini nú, at
■utjaðarin ber sparingarnar«*.

Tað, sum nú má henda.
er:
- at skerjingamar verða
framdar, har íløgumar
em , og har almenni
raksturin er
- at útjaðarapohtikararnir vakna og siggja,
hvussu álvarslig vemliga støðan er
- at friður verður hjá útjaðaranum at virka og
liva
Fyri bert at enda við nøkrum fáum dømum, sum
gera støðuna verri og óhviligari hja útjaðaranum:
- munandi lægri mntøkur
pr. ibúgva
- verri kappingarføri fyri
vinnulivið
- dýrari at ferðast til
almennar stovnar (ti fáa
almennir stovnar alt ov
góðan frið)
- versnandi
ferðasamband
- dýrkandi ferðaseðlapnsir
- dýrari at ringja til almennar stovnar
- verri telefonnet (millum
annað vánaligir møguleikar á interaetinum)
- høvuðsstaðarøkið fer við
so gott sum øllum studningum til mentanarlivið
(útjaðarin eigur størri
lut).
Hetta brævið er ikki bert
frá Klaksvíkar Býráði,
men frá kommununum í
Norðoyggjum,
vinnulívinum, mentanar- og ítróttarfeløgunum.
Allur útjaðarin er illa
fyri. fólkatalið hevur verið
álvarsliga fallandi bæði í
Suðuroynni,
Sandoynni,
Vágoynni,
Eysturoynni,
Norðstreymoy og í Norðoyggjnm seinastu tvey árini, og bert i hesum økjum
Vit hava nú sett okkum
fyri, at her skal steðgast
við framhaldandi niðurpíning av útjaðarøkinum,
og
at
landspolitikarar
skulu nú siggja álvarsemið
í eyguni og fara til verka.
Vegna kommunumar,
vinnulívið, mentanarog itróttarlívið
í Norðoyggjum
K lak svík ar Kommuna
Jógvan við Keldu
Hvannasunds
Kommuna
Magnus Justesen
V iða reiðis Kommuna
Jógvan Nybo
Kunoyar Kommuna
Heini O. Heinesen
Húsar Kommuna
Sólam Isaksen
M ikladals Kommuna
Herfríð Sørensen
F ugloyar Kommuna
Jóannes Christiansen
S vín oyar Kommuna
Jógvan E. á Geilini
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Viðmerkingar

Undirgrundin - eitt skúladømi, men um hvat?
Nyliga sa eg grein, sum
Høgni Hoydal hevði í
Dimmalætting 5. oktober
og i Sosialinum 8. oktober
tireinin snúði seg um
heimastýrisskipanina.
Høgni hevur áður skrivað
hugvekjandi greinir um
slik mál, so eg settist at
lesa við stomm áhuga. Eg
kom brátt eftir, at ein týðandi partur av greinini
snuði seg um undirgrundar- og oljumálið. Men tað,
maðurin skrivar um hetta
mál. sær ut til at hava lítið
samband við veruleikan,
sum eg kenni hann eftir at
hava tikist við hetta malsøkið seinastu 9 arini.
Høgni undirskrivar seg
samfelagsfrødingur-,
so
her væntar lesarin, at ait,
sum sagt verður, byggir á
holla vitan, ið kann skjalprogvast. Av tí at roknast
kann við, at tað, sum ein
samfelagsfrøðingur setur á
prent um hetta mál, verður
tikið fyri fult, haldi eg tað
vera neyðugt at koma við
nøkrum
vtðmerkingum,
bæði um sjalvt undirgrundarmahð fram til yvirtokuna í 1992. og um tann
oljupolitikk. ið førdur er
siðan.

U ndirKrundarm álid

fram til yvirtok u n a
Ein av undiryvirskriftunum i grein Høgna Ijtiðar:
-Undirgrundin eitt skúladønu • Eg eri samdur við
hann um. at soleiðis kann
undirgrundarmalið
væl
uppfatast. men ikki um,
hví so er.
Ettir mini uppfatan er
júst
undirgrundarmalið
eitt skuladømi um eitt mál,
ið er væl hagreitt frá føroyskari siðu. Eitt dømi um,
at vit duga, ta ið vit vilja
At føroyingar væl kunnu
taka dystin upp við umheimin. um vit skipa okk
um væl og gera okkum
ómak.
1 greinini fær tesarin at
vita, at undirgrundarmalið
í heimastýrislogini er eitt
sonevnt -A-mal-. Hetta er
ein stór misskiljing. Var tað
A-mál, kundi
føroyska
heimastyrið havl vvirtikið
tað uttan víðari. So hevði
yvirtøkan verið framd,
fyrstu ferð hon varð samtykt a løgttngi i 1948. Og so
var onki -undirgrundarmál« at skriva um. Tað,
sum gjørdi tað møguligt at
forða vvirtoku, var sjálvandi. at málið er eitt Bmál. har samraðast skal
um, -hvorvidt og i hvilket
omfang'
málsøkið skal
yvirtakast.
Seinastu
arini
hava
summir hildið. at ein orsøk
til. at heimastynsskipanin
er farin at virka annarleiðis enn áður. er, at ov fáir av
teimum, ið ráða fyri borgum í Keypmannahav n,
duga
heimastýrislogina
longur. Hetta mistakið hjá
einum føroyskum samfelagsfrøðingi tiendir á, at
tað heldur ikki stendur ov
væl til í Føroyum í so mátu
So er tað tilgongdin viðvíkjandi sjálvari yvirtøkuni. Hon hevur tokst
mongum heldur dularfúll,
og her er tí vítt rásarum
fyri gitingum. Gitingamar
hjá Høgna eru átøkar teimum flestu, ið em sæddar í
føroyskum
blaðgreinum
um málið.
Ferð eftir verður í føroyskum bløðum undrast á,
hví danska stjómin knappliga í einum herðindi av
gávumildni -gav føroyingum undirgrundina í 1992.
Hetta er ein løgin hugburður. Náttúrligari mátti verið
hjá føroyingum at gingið út
frá, at vit høvdu rætt til at
yvirtaka
undirgrundina.
og at tað tí bert var ein
spumingur um tíð, til vit
eisini flngu rætt til tess.
Sæð úr hesum - føroyska sjónarhomi er spumingurin tí ikki, hví vit vunnu
hesi rættindi i 1992, men
heldur, hví vit ikki fingu
tey fyrr!
Hví var danska stjómin
so trek, at hon sýtti fyri
yvirtøku í seytjan ár. frá
løgtingssamtyktini í 1975
til heystið 1992?
Vit føroyingar hava ofta
lyndi at hugsa út frá eini

reint
-farosentnskariheimsuppfatan, har vit
uppfata okkum sjálvar
sum høvuðsleikarar i øllum, sum vit koma ut fyri,
og ikki geva okkum far um,
at hesin lítli ovggjabolkur
fjart frá heiinsms maktnuðdeplum aloftast bert er
ein fínna i størri talvi.
Hetta ger tað ofta trupult
at skilja søguligar hendingar, ið tiskil ofta verða
útlagdar sum progv um, at
ein ónd verð, oftast í donskum hami. flnnur serliga
frægd í at pina og plága
okkum
føroyingar
Eg
hevði vónað, at nýutbunir
samfelagsfrøðingar betur
megnaðu at lyfla seg upp
um slikar askoðanir
Tá íð ein stomr meirluti
á løgtmgi av nýggjum
kravdi undirgmndina yvirtikna, skrivaðu vit 1975,
bemt eftir ta fyrstu oljukreppuna. har Danmark
eins og Føroyar - hevði
kent sviðan av at vera
bundið av oljuinnflutnmgi
At gera Danmørkina sjálvbjargna við kolvetm var nu
eitt hjartamal hja dunsku
stjómini. T il tess hoskaði
miðstyring av øllum o|juvirksemi. Samstundis vóm
fynreikingarnar til heimastýri fyri Grønland farnar i
gongd Kaur gmnaði nakað
um olju undir Føroyum um
tað mundið. Vanlig hugsan
var framvegis. at her var
bert basalt. Men, Grønland
varð hildið at goyma olju
Tað var tí Grønland. ið fekk
at vita frá Anker Jørgensen, at her var onki at rafla
um. og fyri ikki at skapa
fordømi, flngu
Føroyar
somu viðferð.
Og nu er tað vit koma til
skuladømið.
Landsstýnð, ið sat 198588, hevur fmgið manga
skoluna, og tkki altið av
órøttum, men í undir
gmndarmalinum bar tað
seg fyrimyndarliga at. Tað
gav sær stundir og setti
pening og manmng av til
sakkønar arbeiðsbólkar at
kanna tær donsku løgfrøðiligu gmndgevmgamar og
at kanna alt, ið talaði fyri
og ímóti yvirtøku av hesum
B-mali. í august 1988
kundu føroyingar fara væl
fyrireikaðir a fund við ríkisstjómina, ba?ði við politiskum fastleika og við
sterkum
argumentum.
ba-ði løgfrøðiligum og politiskum. Millum politisku
argumentini var sjálvsagt
eisini tað, ið Høgni er inni
a, ta ið hann roynir at kollgita Poul Schlúter, nevnliga at tann naggatodn. ið
danska sýtingin fyri yvirtøku hevði flngið i málið,
heldur ikki gagnaði restini
av ríkinum. Tá sá stjómin,
at hon noyddist at fara í
realitetssamráðingar við
føroyingar.
Fylgjandi
landsstýri hildu somu kos.
f 1991 varð føroysk-donsk
embætismannanevnd sett
at kanna ymsar loysnir.
Hon arbeiddi, so langt sum
hon kundi innan teir karmar, politikaramir høvdu
sett, og ta ið hon íkki slapp
longur, beindi hon málið
aftur til pohtikaramar til
viðgerðar. Málið varð sostatt bunað væl og virðiliga
tíðina fram til tann minniliga fundin 11. september
1992, tá ið Poul Schlúter
boðaði frá, at hann hevði
gjørt av at eftirlíka ynskinum um yvirtøku.
Onki av ti, eg omanfyri
havi greitt frá, er nakað
loyndarmál. Frágreiðingamar
frá
serfrøðinganevndum
landsstýrisins
1987-88 eru til skjals á
Landsbókasavninum,
og
greitt er í høvuðsdráttum
frá tilgongdini í undirgrundarmálinum, bæði í tí
fragreiðing. ið fyrra oljuraðleggingamevndin
læt
frá sær á jóansøku 1993 og
í viðmerkingunum til uppakot landsstýrisins til lóg
um forkanningar, ið løgd
varð fyri tingið sama heyst.
Og tíbetur em teir flestu
av teimum meðvirkandi
enn á lívi og kunnu spyrjast.
Av tí at undirgrundarmálið var eitt B-mál. var
onki tii hindurs fyri, at ríkisstjómin setti treytir fyri
yvirtøkuni. Tað er sieð áður

i B-málum. Hon kundi t.d.
sett
krøv
vtðvíkjandi
veitingartrygd til aðrar
ríkispartar, ella um framihjarættindi til danskar
vørur og tænastur. Men í
1992 var Danmark umleið
sjalvbjargið við kolvetni, og
danska oijuvinnan, ið ikki
munar nogv i donskum buskapi, var i ferð við at venja
seg við hugsanina um altjóða kapping.
í undirgmndaravtaluni
fra 22. desember 1992
stendur ymist, ið líkist
treytum, men sera lítið, ið
íkki beinleiðis kann útleiðast fra reglunum í heimastýrislógini, og sostatt er
løgfrøðiliga
oneyðugt,
hoast kanska politiskt
ynskiligt. Eitt dønu er
stjomarkravið um samraðingar um at nunka ríkisstuðulm, fáa førovingar
munandi
oljuinntøkur.
Hetta átti at verið óneyðugt av tveimum grundum:
(1) Vónandi høvdu føroyingar íkki ynskt stuðul
undir slikuui umstøðum.
(2) Sambært heimastyrislogini kann stjomm altið
krevja, at føroyingar yvirtaka øll A-máJ. við teirri
avleiðing, at landskassin
skal figgja tey!
Seinri aflur (13/10-93),
eftir at landsstýrið hevði
sett seg i stóra skuld til nkiskassan. hevur stjornin
hildið, at landskassainntøkur av oljuni fyrst og
fremst eiga at verða nýttar
til at afturgjalda hesa
skuld
So er tað tann famøsa
eftirskriftm:
Kegeringen
har konstateret, at Færøemes landsstyre er ind
stillet pa. til gavn for savel
flerøske som danske samfundsinteresser, fomdsat
konkurreneedygtighed at
anvende
sagkundskab
mdenfor dansk forvaltning
og forsknmg sumt i danske
erhvervsvirksomheder
i
den færøske rastofudvikling ■
Tað er víða kent, at hetta
pettið kom í sáttmálan
eftir kravi frá danska javnaðarflokkinum a folkatmgi
sum treyt fyri teirra undirtøku við avgerðini hja
Schl uter-stjómin i
Orðingin er meira politisk enn jundisk Hon hevur
form sum ein einsiðug
donsk frásøgn um eina
uppfatan av einum føroyskum hugi at gera brúk
av donskum serkunnleika
v.m. Og óbeinleiðis eisini
um danskan hug at lata
henda serkunnleika. Tó alt
treytað av kappingarføn
Uttan atgongd til marknað
nyttar kappingarføri lítið.
Er ein ikki kappingarførur,
nyttar litið at fáa atgongd.
Um atgongd. treytað av
kappingarføri, skal kallast
franulyárættur, sum Høgni
vil vera við, meti eg ivasamt.
Sum kunnugt vóm nakrar orðingar um hetta í
nøkrum av teimum avtalum, ið gjørdar vóm milium
landsstýrið og ríkisstjómina um føroysku fíggjarkreppuna
Tær endaðu
kortini við, at danska
stjómin 17. november 1994
partvíst lovaði føroyingum
framhaldandi atgongd til
danskan sakkunnleika í
almenna sektorinum. partvíst heitti á donsk oljufeløg
um at vísa áhuga fyri føroyskum oljuvirksemi út frá
handilsligum
treytum.
Stutt eftir fór so DONG
upp í ein oljukanningarbólk saman við altjóða oljufeløgum, og seinri hevur
Mærsk Olie & Gas gjørt tað
sama. Teir hava ásannað,
at teir ikki hava nakran
serligan framíhjárætt, men
em vælkomnir á jøvnum
føti við aðrar.
Spumingurin er eisini,
um tað átti at verið neyðugt at fest á blað, at føroyingar og danir samvinna
har tilber. Her kann t.d.
verða mint á tær - lutvíst
væleydnaðu - royndir, føroyskir myndugleikar hava
gjørt fyri at tryggja føroyskum fyritøkum atgongd
til at bjtiða upp á arbeiði
fyri danska menningarstovnin DANIDA. Hesa atgongd hava vit ikki sambært nakrari millumlanda

handilsavtaiu, men sum
avleiðing av rikisfelagsskapinum
Men i bløðunum siggi eg,
at tey somu, sum fegnast.
hvøija ferð tað eydnast einari føroyskari skipusmiðju
- í harðari kapping
at
sleppa framat at lata skip
til D AN ID A ella onkran
annan almennan danskan
stovn, seta knvklar i brýr,
tá ið tað eydnast donsku
oljufeløgunum DOPAS ella
MÆRSK at faa ein ordra i
sambandi við føroyskar
jarðkanningar, har enn
ongin føroysk fyntøka er at
veita kapping.
Heldur ikki í grein
Høgna sleppa vit undan tí
ofta framsettu hugsan, at
danska stjomin -gav okkum undirgrundina* av ótta
fyri ES-direktivinum um
ofjuleiting. Hetta gevur
høvi til enn eina ferð at
visa á, at uttan mun tU, um
eitt maisøki er felagsmal
ella sermal, galda ESreglur tkki uttan fyri ES,
og sostatt heidur ikki i Eøroyum, og at stjómin tiskil
ikki hevur havt sakhgar
grundir til at ræðast ESdirektivið i sambandi við
oljuvirksemi í Føroyum.

F ø ro y sk u r
O ljupolitikkuisidan y v irto k u n a
Við hesum koma vit til
annan tatt, nevnliga tað, íð
Høgni í grein síni um
heimastýnsskipanina
sknvar um føroyska oljupolitikkin higartil.
Hann skrivar m. a.
(1) -...oljufynsitinglinl
hevur bert verið ein forlongdur
armur
hjá
donskum stovnum og
fyritøkum-.
(2) -Gongd er konun á leitingamar-.
(3) -Allar inntøkur og tann
veruliga stýringin eru
higartil
fam ar
til
danskar
fvntøkur
( DONG/DOPAS/
DANOP/MÆRSK).
(4) -Verður otøa fúnnm,
hava hesar fyritøkur
longu ein stóran fyrimun ... teir Idanir)
hava fíngið fótin fastan
i føroysku undirgrundina og hava meira reelt
vald, enn tá teir sjálvir
umsótu málsøkið-.
Tað var mest henda uppreksan av óundirbygdum
pástandum. ið fekk meg at
triva i pennin. Tá ið ein, ið
vil verða tikin fyri fúlt sum
samfelagsfrøðingur, heldur
seg kunna seta hesar pástandir fram, sum vóru teir
sjálvsagdir og óreingiligir
sannleutar, tii stendur ikki
væl til við ti føroyska samfelagsorðaskiftinum
Eg
skal viðgera pástandimar
ein og ein:
Viðv. (1).
. ofjufyrisitinglin)
hevur bert verið ein forlongdur armur hja donskum stovnum og fyritøkum«.
Eg fári at heita á lesaran
um at lesa báðar omanfyri
standandi reglur eina ferð
afturat.
Hesa niðrandi umtalu av
føroysku oljufyrisitingmi
hava hvørki leiðslan ella
tey, ið hvønn morgun fara
til arbeiðis har í tí treysti,
at tey gera eitt gott arbeiði
til landsins frama, uppiborið. Orðingin skuldsetur
fyrisitingina fyri at arbeiða
fyri danskar stovnar og
fyritøkur og leggur soleiðis
leiðsluna undir loyalitetsbrot móti sínum uppdragsgeva, Føroya landsstýri.
Leiðarin av oijufyrisitingini, Martin Heinesen, hirðir neyvan at ieggja injuriisak, men tað hevði sømt
seg samfelagsfrøðingin um
Høgna Hoydal antin at lagt
sinar próvgmndir fyri hesi
alvarsligu
skuldseting
fram fyri almenningin ella
at viðgingið, at hann er
lopin framav, og biðið Martin um umbenng.

Viði’. (2) •»tíon gd er kointn
a le itin ga n u ir•<.
Nei, gongd er ikki komin a
leitingamar. Tað, sum fram
fer i løtuni, eru sum kunnugt forkanningar. Hetta er
ikki orðklugving. Sum ein
og hvør, ið hevur gjørt sær
tann omak at kveita í
forkaiiiiingarlogina, veit,
er munurin stórur: Forkanningarloyvi geva ongan
rætt til eltirfylgjandi oljuframleiðslu.
Bert
leitingarloyvi, ið sjalvsagt
ikki verða latin, fyrrenn
loggava um slikt er samtykt a Føroya løgtingi,
kunnu geva ra*tt tii framleiðslu.
Viðv. (3 ) "A lla r in ntokur
og tann veruliga stýringin
eru higartd farn a r til
danskar
fyritøkur

(DONG/DOPAS/DANOP/

MÆRSK).
Fyrst til inntøkumar. Vit
hava siðan 1994 veríð i einum
forkanningarskeiði.
Higartil eru givin 13 forkanningarloyvi. Ixipransboringm er eitt teirra. Varliga verður mett, at kannmgarfeløg og oljufeløg higartil hava brukt ella avsett
minst 200 mió kr. til forkanningar av føroysku
undirgrundini.
Ixipransætlanin svarar við sinum
28-40 milliónum sostatt til
minni enn 20*^ av hesum
utreiðslum Av hesum fær
DOPAS frá teimum 19
feløgunum i kaninngarsamtakinum eina samsýning fyri virki sitt sum
opiTatorur og MÆKSK
Drilling fyri arbeiði sitt
sum bonfelag. Av ti samlaða umsetninginum fráøllum forkanningunum higartil, harav meginpartunn
av náttúrligum grundum
liggur eftir uttan fyn Køroyar, hava tey bæði donsku
feløgini sostátt tilsamans í
mesta lagi fíngið umleið
15%. f mínari verð er langt
haðani og upp til -allar
inntøkur*.
Hvat Høgni meinar við,
tá ið hami sigur hesi
donsku oljufeløg at hava
styringina av -leitingunum« í føroysku undirgrundini, hevur ikki eydnast mær at sktlja. og fái eg
ti ikki sagt nakað til hetla
Hevur hann próvgrundir
fyri slíkum. hevði verið
ahugavert at sæð tær.
Meinar hann bert, at í tí
eina kanningartiltakinum
i Lopra stýra DOPAS og
MÆRSK ávikavist verkætlanini og borinum. er
sanniliga at vóna. at hann
hevur rætt, tí tað er júst
tað, hesi feløg verða lønt
fyri at gera.
Viðv. (4) "Verður olja
funnin, hava hesar fyritokur longu ein stóran
fyrim un ... teir /d a n irj
hava fin gið fótin fastan í
føroysku undirgrundina
og hava meira reelt vald,
enn tá teir sjálvir umsótu
málsøkið".
Vit vita. at MÆRSK hevur
fingið ein bor fastan i tí
føroysku
undirgrundini,
men harfrá til at halda. at
teir hava fingið fótin fastan, er eitt langt lop. Veruleikin er tann einfaldi. at
tað at hava verið ávikavist
operatørur og borifyritakari t lxipra gevur ongi
framíhjárættindi til olju,
hvørki úr Lopra ella aðrastaðni úr føroysku undirgrundini. Ei heldur nakað
vald. Høgni ger so mikið
nógv burtur úr hesum, at
hann neyvan bert sipar til.
sum rætt er, at tey bæði
donsku feløgini her hava
havt eitt handilsligt høvi at
gera vart við seg yvir fyri
føroyskum myndugleikum
og fyriløkum og altjóða
ofjuvinnuni. Verður hildið.
tá ið Ixipransboringin er
av. at DOPAS/DANOP og/
ella Mærsk hava greitt
uppgávur sínar væl úr
hondum, fremur tað óivað
samstarvsmøguleikar
teirra við onnur oljufeløg i
framtiðini. Ein kann vóna.
at so verður, tí so hava allir
partar flngið okkurt burturúr, og tað er sum kunnugt ein fortreyt fyri øllum
burðardyggum samstarvi
Hetta sjónarmið, at allir
partar í einum tiltaki eiga

at faa okkurt burturur,
tykist otta burturgloymt i
ti føroysku oriiaskiftmum.
Har verður ofta gingið út
fra, at ein purtur bert kann
fáa ein fyrimun við at taka
nakað fra øðrum. Alt verður uppfatað sum eitt -nullsumsspæl . har ein avis
køka er at bvta, og tað, sum
A fær, ti ma takast frá B.
Hesin hugburður hoyrir
einum statiskum miðaldarsamfelag til. Ta ið talan
er um virksemi, har nýggj
virði verða skapt. er møguligt at skipa so fyri, at allir
luttakar.tr gerast betur
fvri. enn teir voru, um virksemið ikki var. Kunnu føroyingar ikki venju seg tál at
hugsa soleiðis, verður torført at fáa nakað gott burtur úr einum muguligum
oljurikuionu undir Køroyum.
l ’m Lopransbonngina er
annars at siga, at oljufyrisitingin tann 7. mai 1996
gav landsstyrinum eina
gjølligu frágreiðuig um alla
tilgongdina. Frugreiðingin
varð send løglingiiiuni og
ollum iórovskum fjolnuðlum Mær kunnugt hevur
ongin hvørki spurt næm
um ella motprogvað nakað
av tí, ið stóð i hesi fragreiðing. ið sostatt má haldust
at hava veríð fult nøktandi.
Tað. sum vit føroyingar
fvrst og fremst vildu hava
burtur ur Lopransboringini, var vitan um undirgrundina I mun til tað
komu aðrir fyrimunir í
aðru røð.
Við at sktpa bonngina
undir emum loyvi til ojjufeløg sambiert forkaniungarlógini heldur enn at
spenna landskassan fyri
eins og í 1981, eru føroysk
ir skattaborgarar spardir
fyri 28-40 mió kr. Samstundis hevur umsitmgin
fíngið lærurikar royndir í
at hava við samtøk av altjóða oljufeløgum at gera.
Eisini onnur i føroyska
samfelagnum hava her
havt høvi at visa, hvat tey
duga. m. a. fjølmiðlamir. ið
her hava havt eitt einastandandi høvi at visa,
hvussu væl teir duga at
salda millum stórt og
smátt, sannindi og (illigitmgar

Eg havi sknvað hesa grein
av litlum huga. ti hon átti
at verið oneyðug. Mestsum
alt, her stendur, er alment
tok vitan, ið tiðindafolk og
samfelagsfrøðingar kundu
gjørt brúk av, um tey løgdu
í. Hinvegin ger tað mær ilt
at síggja føroyska almenningin fáa somu misskilj
ingar og ósannindi trúttað
niður i seg upp í saman,
eisini av fólki. ið tey áttu at
kunnað havl álit á.
Eisini haidi eg tað vera
spell, at ein annars ahugaverd og vælsknvað grein
um føroysk stjornmál, ið
átti at kveikt til stimbrandi orðaskifti. verður lýtt
av í stóran mun at verða
bygd á rangar upplýsingar
viðvíkjandi undirgrundarog oljumalinum
Eg vil at enda heita á
Høgna Hoydal eins og aðrar samfelagsfrøðingar um
at halda fram við at skriva
viðkomandi greinir um føroysk samfelagsmál, men
ynskiligt var, um størri
ómakur varð gjørdur fyri
at kanna málini gjøllari.
aðrenn tær vórðu lagdar
fram fyri almenningin.
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