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Stjórin á Fiskamarknaðinum
varskógvar
politikaram ar
Nýggi stjórin á Fiskamarknadi Føroya,
John Nielsen, vísir á,
at tad ikki er óvanligt,
at meiri av føroyskum
fiski verdur útbjódadur í Bretlandi enn tad
verdur útbjódað í Føroyum.
- Fiskivinna okkara
er so óskipað í løtuni,
at útlendingar hava
veldugar møguleikar,
sigur John Nielsen.
D ia M m joKD_____________
N.vgp stjórin á Fiskamarknadi Føroya, John

Nielsen, hevur bert sitið í
stjorasessinum
í
poðar
tnggjar vikur.
Illveðrið
hevur d an a ð fiskiskapinum eina tið og tískil hevur ikki verið so nógv arheiði
a gólv’uppboðssøluni.
Tað er upp á tíðina, at
politikaramir byrja at arbeiða fyri fískivinnuna og
ikki bara fyri seg sjálvar,
sigur John Nielsen og vísir
á, at alt verður fokuserað
upp á at rudda Fiskavirking burtur, meðan eingin
hugsar um, at fískivinnuni
eisim ska! vera lív lagað.
John Nielsen sigur hetta
í sambandi við, at størsti
parturin av feska fískinum
i dag verður fluttur óvirkaður av landinum. Hann
sigur tað ikki vera óvanligt.

at útboðið av føroyskum
físki í Grimsby og Hull er
størri enn tað, vit bjóða út
her heima.
- Tað týdningarmesta í
løtuni er, at vit fáa fískin,
sum verður sendur av landinum, útbjóðaðan til sølu í
Førovum. so at framleiðaram ir her heima fáa møguleikan at keypa fískin,
sigur John Nielsen.
Stjórin á Fiskamarknaðinum sigur seg kenna fíeiri
dømi um, at bátar hava avreitt til føroyskan utflytara
og fingið verri prís, enn
Fiskamarknaðurín a Toftum gevur fyri sama fisk.
- Eg ivist onga løtu í, at
føroyski framleiðarín vil
geva hsegrí prís fyri fískin,
sum bátam ir fáa við at

senda óvirkað av landinum, sigur John Nielsen,
ið heldur hetta vera eitt
øgiligt svínarí.

F ra m tídin óviss
Stjórín á Fiskamarknaði
Føroya sigur seg ikki vita,
hvussu
framtíðin
hjá
Fiskamarknaðinum
verður.
- Gólvuppboðssøian er
komin fyrí at vera, men í
verandi støðu er torført at
spáa um framtíðina. Fiskavirking ridlar og sostatt
kenna vit ikki framtíðina,
men broytingar koma avgjørt at verða í fískivinnubygnaðinum, sigur John
Nielsen.
Hann vísir á, at verður
støðan tann sama sum fyrr.

S tjórin á F isk am ark n aó in u m v a rs k ó g v a r nú p o litik a r a r n a r i sam hundi v ið , at a llu r tann fesk i físk u rin
fe r ó v ir k a ð u r av landinum . H ann s igu r tað ik k i v e ra óvu n ligt, at ú tb o ðið a v føroysku m fís k i á uppboðssølunum í G rim sb y o g H ull e r s tørri enn v it bjóða h e r heim a
at skipini koma at keypa
einstøku virkini, so er
møguleikin til staðar. at
eingin fiskur kemur út á
gól vuppboðssøluna.
- Men øll skipini koma
sjálvandi ikki at verða
tengd at virkjum. so ein
ávísur purtur verdur eftir,
sigur John Nielsen.

K om a í ónda
rin grá s
Stjórin á Fiskamarknaðinum heldur tað vera sera

óheppið, um vit aftur venda
til gamla bygnaðin, har eigarar av virkjum hava
áhugamái i skipum, so tey
fara at selja meira til ávis
virki.
- Iait okkum siga, at
sandingur hava eitt virki,
miðvingar hava eitt og
kanska bæði virkini fáa ov
litið av físki. Siðan fer
kanska eitt av skipunum
av knóranum og partam ir
fara kappbjoða hvør móti
oðrum Virðið a skipinum
verður harvið uppskrivað.

og vit koma ut aftur i eina
ónda ringrás, sigur John
Nielsen, sum ikki vil taka
dagar imillum, um Fiskavirking er rætta loysnin.
- Skulu vit stánda útlendingum mát í kappingini, so mugu vit hava
onkra størri eind. Tað er
óheppið, um vit einans
koma at hava sokallaðar
kjallarafyritøkur-. Kanska
skuldu vit havt eini tvey
ella trý feløg a stodd millum Kosina og Fiskavirking, sigur hann.

K u ssisk ir h erm en n
h a va d ø g u ró a s te ó g
n æ rh end is býnum
Serp uk hov, ein i 70
k ilo m e tra r sunnan
fy r i M oskva.
Sam luert verjum álaráðh arran u m
Ig o r R o d io n o v e r
h eru rin so illa fy ri,
at hann e r á m arkinum til u p p re is tu r

O ljufeløgini skulu
skjótt vísa á
áhugaverdu økini
M artin H einesen sigur,
at m an n agon gd in e r
d rú g v fra m til d agin , tá
o lju fe lø g in i b yrja
le itin g a r a r h e ið ið v ið
F øroyar

MyndAlrundrr
Natruakin/Keuter

greinaðir, eitt nú hvussu
lógin í hesum sambandi
skal vera, hvussu treytirnar fyri einstøku utbjóðingarumforíni skulu Ijóða og
so víðari.
broytt, kann tað enda vid,
at Russland missir vápnaðu styrkim ar sum ein
aktivur partur av statinum, og við øllum teimum
avleiðingunum,
sum
standast av tí, segði hann,
uttan at koma nærri inn á,
hvøijar hesar avleiðingarnar kundu vera.
Rodionov
segði,
at
rakstraijáttanin til herin,
sum tingið feldi fyrr í vikuni, bert dekkaði ein triðing av tørvinum hjá herinum.

P o litik a ra rn ir uppí

Tad er ein long og
drúgv mannagongd,
íidrenn nakar
aktivitetur í
sambandi við oljuleiting vid Føroyar
gerst veruleiki.
Oljufeløgini skulu
ádrenn 5. desember
geva Oljufyrisitingini
eitt prei um, hvørjar
blokkar tey haida
vera áhugaverdar.
Hetta verður so tikið
við í frágreiðingina,
sum Oljuráðleggingarnevndin skal leggja
fyri landsstýrið fyrst
í komandi ári.

D ia MimoKD
Vanligi føroyingurín veit
neyvan, hvat henda skal í
framtiðini, tá vit tosa um
oljuvinnuna.
Men
tað
stendur pura greitt, at
einki hendir í bneði.
Dimmala’tting
hevur
fingið M artin lleinesen,
leiðara á Qljufyrisitingin at
greiða fra mannagongdini
fram til dagin, ta oljufeløgini fara at byrja leitingarnar eftir otøu.

5. d esem ber
( )ljuráðleggingarnevndin
færvæntandi íleiri jólagávur, áðrenn jólaaftan er í
hondum. í hvussu er, er ein
freist sett til 5. desember,

har oljufeløgini skulu koma
við skrivligum ábendingum til Oljufyrisitingina,
har tey vísa á økini, sum
tey halda vera áhugaverd í
sambandi við oljuleitingar.
- Henda freistin er sett,
tí vit vilja fínna útav,
hvørjir blokkar eru áhugaverdir og hvat útbjóðast
skal, sigur Martin Heinesen.
Hann sigur víðari, at
einki bindandi er við hesi
freistini.
Oljufeløgini
kunnu
peika á nøkur øki og tey
kunnu eisini lata vera. Vit
kunnu taka upplýsingarnar til eftirtektar og vit
kunnu eisini lata vera, sigur Martin Heinesen.
Men
Oljuráðleggingarnevndin skal eftir ætlan
fyrst i komandi árí lata
landsstýrinum eina fullfíggjaða frágreiðing og eitt tilmæti um, hvussu hon metir, at oljuvinnan her á landi
skal leggjast til rættis í
framtíðini. Og ein partur í
hesi frágreiðing er at vísa
á, hvørjir blokkar eru
áhugaverdir við Føroyar.
- I hesi frágreiðing skulu
allir møguleikar vera út-

John Nielsen heldur tað
vera óheppið, um vit fara
burtur frá verandi skipan,
har greiður skilnaður er
millum veiðiliðið og framleiðsluliðið.
- í Føroyum er arbeiddur
upp ein bygnaður mndan
um Fiskavirking, so tað ber
til at siga, at tey, ið hava
etablerað seg rundan um
Fiskavirking, verða slept
upp á fjall. sigur John Nielsen.

Mannagongdin er síðan, at
landsstvrið skal viðgerða
hesa fragreiðing, sum Oljuráðleggingarnevndin hevur latið Ta hetta er gjørt,
kemur løgtingið upp i part,
tí alt, ið hevur við oljuvinnunua at gera, skal gjøgnum
løgtingið.
Tað kemur sjálvandi at
taka eina tið at avgreiða
politiska partin i hesum, og
torført er at seta eina tíðarfnúst, nær Oljufyrísitingin
aftur sleppur upp i part.
- Men tá lógir og annað
hava fíngið politiska góðkenning, koma vit aftur inn
i myndina.Ta skulu utbjoðingam ar gerast og oljufeløgini skulu hava eina endaliga freist, nær umsóknirnar skulu vera okkum i
hendi, sigur Martin Heinesen, ið roknar við, at á
heysti 1997 er alt politiska
artx’ iðið liðugt.
- Men eg rokni við, at
fyrsta
útbjóðingarumfarí
verður
um
árskiftið
1997/98. Tá skulu so oljufeløgini hava eina tíð,
møguliga eitt hálvt ár,
áðrenn tey lata sini tilboð
inn, sigur Martin Heinesen.
Mannagongdin er ikki
rættiliga liðug, tí so skal
Oljufyrisitingin
viðgera
innkomnu umsóknirnar og
gera eina niðurstøðu, sum
skal leggjast fyri landsstýrið.
- So í fyrsta lagi um ársskiftið 1998/99 verður talan um nakran aktivitet í
sambandi við leiting eftir
olju við Føroyar, sigur Martin Heinesen, ið byggir
sinar metingar á tíðarætlanina, sum fyriliggur í løtuni.

L eb e d h evu r longu
sagt tad

Russiski herurin á arkinum
til uppreistur
Sam bæ rt russiska
verjum álaráðharranum eru umstøðu m ar í russiska
herinum - heimsins
størsta - so vánaligar, at herurin er
á m arkinum til
uppreistur.

E m il L . J a f o b s e n

(R E U TER ) Russiski verjumálaraðharrin Igor Rodionov segði fríggjadagin. at
»myndugleikamir eru á
markinum til at missa
tamarhaldið á herinum-,
sum er illa sperdur fíggjarliga.
Rodionov segði, at tørvur á peningi, út av lagi

vánaligar sosialar umstøður og vánaligt viðlíkahald
føra til eina stóra kreppu í
russiska herinum.
- Russiski leiðaraskapurín og samfelagið skulu
vita, at tørvurin á peningi
elvir til, at vit skjótt missa
tamarhaldið á herinum,
segði Rodionov.
- Um játtanin til herin
fyri 1997 ikki verður

Fyrrverandi
mssiski
trygdarovastin, Alexander
Lebed, sum forsetin Jeltsin segði úr starvi í famu
viku, hevur fyrr borið
fram, at mssiski hem rin
er á markinum til uppreistur.
Men tá slóg Rodionov
útsagniraar hjá Lebed
upp í glens og segði, at
stjómin hevði tamarhald
á herinum, og at eingin
orsøk var til at bera ótta
fyri einum uppreistrí í
herinum.
Rodionov segði eisini
fríggjadagin,
at
hann
stuðlaði hugskotinum um
at umskipa tann rísastóra
og partvís óvirkna herin,
sum Russland -arvaði- frá
Sovjetsamveldinum.
- Russlandi tørvar ein
sterkan, mobilan og tekniskt væl útgjørdan her,
sum eigur at vera væl
kendur av einum møguligum fígginda, segði Rodionov.
Undir valstríðnum í
summar segði Borís Jeltsin, at hann ætlar at umskipa russiska herin, so at
hann í ár 2000 kann metast sum ein professionel
styrki.

