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H eilsufrøðiliga Starvsstovan  
vil banna aling á Vatnsnesi
Heilsufroðiliga Starvsstovan mælir frá at geva umhvørvisgódkenning til 
aling á Vatnsnesi í Hovi. Heri Hjelm, sum hevur søkt um umhvørvisgoð- 
kenning, sigur, at millum 70 og 80 fólk missa arbeiðið, um Heilsufrøð- 
iliga Starvsstovan fær sín vilja.

GRÆKAKIS D .Jl K IU 'l'S  M a i INI SSKN

í eini frágrt'iðing, sum lieilsufrøðiliga 
Starvsstuvan hevur aent IVF Hovsá v/ 
Hera Hjelm verður gjørt greitt, at Starvs-

stovan nuehr frá at geva umhvørvisgoð- 
kenning tii aling a Vatnsnesi. Veróur nið- 
urstøftan hjá Starvsstovuni endalig, so 
noyðiat Heri Hjelm at steðga allari aling a 
Vatnsnesi í Hovi. I løtuni ganga unileið

370.000 smolt i vatninum
Hen Hjelm sigur við Dimmaketting, at 

avgerðin hja Heilsutriv'iihgu Starvsstov- 
uni kann konia at kosta honum alt virk- 
senuð

-  Verður alingin a Vatnsnesi i Hovi 
steðgað, so inp.tr ait korthusið. Alt virk- 
semið hjá felagnum, ba»ði i Hovi og a 
Kovkivtrkmum t l ’orkeri steðgar upp. Og 
smoltstøftin t Vfltarbyrgt fer sama veg, 
sigur Heri Hjelm.

Hann sigur. at hetta kann koma at kosta 
utvið 80 fólkum arbeiðið

Heilsufrøðiliga Starvsstovan sigur m.a., 
at tað hoskar ikki at hava smoltaling á 
vøtnunum. ta havt verður í huga náttúr- 
una Starvsstovan sigur eisini. at P/F 
Hovsá ikki hevur vist neyðugt um- 
hvørvisligt fyriht 1 alingini á Vatnsnesi.

Heri Hjelni sigur hinvegin. at Heilsu- 
frøðiliga Starvsstovan onga ltvfrøðihga 
grundgeving hevur fyri at banna aling á 
Vatnsnesi.

Lesid á sídu 3

Norm aðurin A rild  Saasen frá  - Institutt fo r  petroleumsteknologi-' í Stavanger hevur nærura Ftngtð eina 
samstarvsavtalu í lag v ið  Náttúruvisindadeild in i hjá F 'róðskaparsetrinum. Á  myndini síggjast frá 
vinstru: Magnus Danielsen, læ rari á Náttúruv ísindadeild ini, A rild  Saasen og  Hans Pauli Joensen, leið- 
ari á Náttúruvísindadeild in i Mynd: Álvur Haraidsen

Oljuútbúgvingarsamstarv 
millum Noreg og Føroyar
Varastjórin á »Instituttfor Petroleumstekno- 
logi« i Stavanger, Arild Saasen, hevur verið í 
Føroyum og kannað møguleikamar fyri, at før- 
oyingar kunnu koma til Stavanger at útbúgva 
seg innan oljuvinnuna. í gjár vitjaði hann Nátt- 
úruvísindadeildina á Fróðskaparsetrinum.
D ia  M id jo r i)

Lærustovnurin íyri ofju- 
teknologi i Stavanger 
kann eitt nú bjóða eina eitt 
ára eftirútbúgving innan 
oljuteknologi. Og tað er í 
hesum sambandi, at norð- 
maðurin Arild Saasen hev- 

r vitjað Froðskaparsetur 
Føroya. Hann hevur sam- 
an við leiðaranum fyri 
N attúruvísindadeildina

Hans Pauli Joensen roynt 
at flngið í lag eina sam- 
starvsavtalu.

Avtalan ber í sær, at tey, 
ið hava tikið ella taka 2 ára 
støðisutbúgvingina ó Nátt- 
tiruvisindadeildini, fóa 
møguleikan at sleppa til 
Stavanger at lesa víðari, 
um tey ynskja at venda 
nøsini móti ojjuvinnuni. 
Talan er fyret og fremst 
um eitt ára eftirútbúgvin-

gina innan oljuteknologi.

Nærum í  h ú s

Og uttan at taka munnin 
ov fullan. so tykist ein av- 
tala vera i pottinum. Bæði 
Arild Saasen og Hans 
Pauli Joensen eru fegnir 
um úrsiitið, sum fyribils er 
komið burturúr.

-  Tá ein skal gera slíka 
samstarvsavtalu, so krevst 
fyret og fremst góður vilji 
frá baðum pørtum. Og hes- 
in vijji hevur so avgjørt 
verið til staðar, sigur Arild 
Saasen.

Kortini verður sam- 
starvsavtalan ikki enda- 
hga avgreidd a hesum

sinm, tí Arild skal leggja 
kortini á borðið, tá hann 
kemur heimaftur. Ætlanin 
er so, at eitt uppskot til 
samstarvsavtaiu verður 
sent til Náttúruvísinda- 
deildini.

í løtuni eru tveir før- 
oyskir verkfrøðingar á 
Lærda Háskúlanuin í 
Stavanger. Teir hava fingið 
stuðul frá Atlantic Margin 
Group til at taka útbugv- 
ingina. Verkfrøftingamir 
eru Jógvan Hugu Hansen 
og Johan Anthoniussen. 
Sambært Arild Saasen, ið 
fyri kortum hevur prátað 
við teir, so trívast teir sera 
væl.

Hóast endalig avgerð ikki enn er tikm i sambandi 
við, at P/f Hovsó vil hava Vatnsnes í Hovi umhvorv- 
isgóðkent til aling. so er litil ivi um, at Hovsá onga 
umhvervisgóðkennmg fær
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Jákup Joensen harmast 
orðini hjá løgmanni

Frysti-
goymsla
bjargar
Vestlax

Tey umleid 20 tonsini 
av liðugtvørum, sum 
Vestlax dagliga fram- 
leiðir í Hirtshals til 
fyrst og fremst týska 
marknaðin, verða løgd 
a goymslu, meðan 
hlokadan í Danmark 
steðgar øllum útflutn- 
ingini.

N icias Ji ihanneskn

Vit hava ongar trupul- 
leikar við goymsluplassi, og 
sum er verður framleitt inn 
á lagur

Hetta sigur Kim Dur- 
huus, innkeypari hjá Vest- 
lax í Hirtshals. i samhandi 
við. at danskir lastbilførar- 
ar blokera allir vegir út av 
landinum, tí teir vilja hava

meira í løn.
Hetta rakar eisini før- 

oysku fyritøkuna i Hirts- 
hals. Men støðan kundi 
verið verri.

Ja, okkara vøru- 
goymsla er rættiliga stór, so 
tey umleið 20 tonsini, vit 
dagliga framleiða, verða 
løgd á lagur, sigur Kim 
Durhuus.

Hann sigur, at keyparar 
sjálvsagt seta seg í sam- 
hand við Vestlax. tí teir ikki 
fáa vørur sum avtalað. Men 
hetta er galdanđi fyri allar 
framleiðarar.

Ikki minst ti norskur rá- 
vørufiskur heldur ikki slep- 
pur niður a Meginlandið.

Týskland er nógv tann 
størsti marknaðurin hjá 
Vestlax. og dagliga fer ein 
lasthilur til Týskíands við 
vørum hjá føroysku fyri- 
tøkuni.

Tinglimunn Jákup Joensen heldur. at løgmaður 
"foregriber begivenhedernes gang • tá løgmaður 
sigur, at um nevndin. ið skal fyhreika arbeiðssetn- 
ingin hjá eim møguligari stjórnmálanevnd kemur tii 
eina niðurstøðu. ið leggur upp til broytingar í 
heimastyrislógim. so verður val.
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Ein løgin semja millum 
kommunu og landsstýrið
Tórshavnar Býrað metti inntøkurnar átta milliónir 
hægri fyri 1997. oyramerkti avlopið á níggju milli- 
ónir, hækkaði reguleringskontoina við einari millión 
og kontoina til utstykkingar við tveimum milliónum 
Soleiðis kundu 20 milliónir sparast. so iandsstýrið i 
kundi góðtaka tiggjarætlanina fyri 1997
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Vicenza fegnast um fyrsta 
plássið -  so leingi tað varar
Vicenza-venjarin Francesco Guidolin roynir ikki at 
gera nógv burtur úr ti søguliga avrikinum hjá sinum 
liði, sum legði seg á odda i italsku Seriu A eftir at 
hava vunnið 2-0 á Reggiana sunnudagin.
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Starvsstovan noktar Hovsá 
umhvørvisgóðkenning

Astrup finst at 
Dimmalætting
í vtðmerking i biaðnum i dag finst stjónn t Føroya 
Banka. Jørn Astrup Hansen, harðhga at grein i 
Dlmmaiætting i farnu viku um Føroya Banka Or- 
sokin er eitt nú tann. at biaðið hevur siterað onavn- 
givnar keldur Lesið eisim svarið. hann fær
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