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Bretska stjómin løgd undir 
líkasælu í spuminginum um 
oljudálking
Bretlandi er tað 
handils- og ídnaðar- 
málaráðið, sum skal 
skipa fyri, at dálk- 
ingin av oljuvirk- 
seminum í Norðsjó- 
num ikki er so stór. 
Nógv, eitt nú um- 
hvørvisfelagsskapir, 
halda tað vera løgið, 
at tað ikki er um- 
hvørvismálaráðið, 
sum skal taka sær av 
hesum.

Emil L. Jaco bsen___

(REU TER ) Bretska La- 
bour-stjómin legði undir 
valstríðnum fyrr í ár dent á 
sín vinnultvsvinarliga 
handilspoiitikk og sínar 
-grønu- dygdir.

Men nú stendur stjómin 
fyri skotum fra umhvørvis- 
fr ln y k a p u m  sum halda, 
at hon arbeiðir ov tætt 
saman við norðsjóvarolju- 
feiøgum.

LTmhvørvisfólk vilja vera 
við, at tvey brøv, sum av 
óvart eru komin fram í ijóø- 
ið, vísa, at Labour kanska 
ikki í'er at standa við sítt

orð um at arbeiða ímóti 
oljudalking.

Labour kom tii valdið í 
mai manaðt vtð einum stór- 
um meiriluta í tinginum. 
Flokkunn segði, at stjómin 
fór at vera meira vinarliga 
sinnað mótvegis vinnulív- 
inum, enn Konservativi 
Flokkurin hevði veríð. 
Eisini skuldi Labour gera 
meira við umhvørvið.

Áðrenn vahð róstu um- 
hvørvisfelagsskapimir La- 
bour fyri at hava sagt, at 
oljudaíking elvdi til »Uv- 
frøðiligar oyðimerkur« f 
Norðsjónum og fyri at hava 
lovað at vera strangari 
móti oljufeløgunum, sum 
dálka.

Men nu siga umhvørvis- 
felagsskapirnir, at síðani 
valið heldur handils- og 
tdnaðarmálaráðið (D T I) 
fram við at samstarva við 
oljufeløgini. í felag royna 
tey at fjala, hvussu stór 
dálkingin er av oljufram- 
leiðslu. Eisini roynir stjóm- 
in at køva eina herferð hjá 
(freenpeace móti oljuvinnu 
í Atlantshavinum.

Felagsskapimir róstu 
kortini umhvørvismálaráð- 
harranum Michael Mea- 
cher fyri hansara avgerð 
um at seta harðari altjóða

reglur um dumping í sjó- 
num í verk í Bretlandi. 
Hesar reglur kunnu gera 
tað ólógligt at søkkja gaml- 
ar boripallar niður í havið í 
so at siga øllum førum.

Avgerðin hjá Meacher 
gongur ímóti garnla poU- 
tikkinum hjá Bretlandi 
um, at tað skal vera lógligt 
at dumpa gamlar boripall- 
ar í havið.

DTI í parti vid 
oljuídnadinum
Umhvørvisfelagsskapimir 
em  ónøgdir við, at tað 
framvegis er DTI og ikki 
umhvørvis- og flutnings- 
málaráðið, sum hevur 
hetta málið um hendi.

Eisini er ónøgd við hátt- 
in, sum DTI tekur sær av 
trupulleikanum uppá.

-  DTI er í parti við olju- 
ídnaðinum, og nógv em- 
bætisfólk arbeiða ov tætt 
saman við ídnaðinum, sig- 
ur Simon Reddy frá Green- 
peace.

-  Vit vilja hava DTI at 
sleppa sínum umhvørvis- 
skyldum -  Tað, at DTI hev- 
ur so nógv vald, er vamlis- 
ligt, og tað ger, at Michaei 
Meacher ikki kann seta tað 
í verk, hann fegin vil, sigur

Simon Reddy.
Hóast ónøgdina hja um- 

hvørvisfólkunum er iítið, 
sum bendir á, at ábyrgdin 
fyri at hava eftirlit við olju- 
dálkingini verður tikin frá 
DTl.

Varau mh vørvismálaráð- 
harrin Angela Eagle segði í 
juli, at stjómin »ikki hevur 
nøkur uppskot um broyt- 
ingar- í sambandi við 
ábyrgdarøkið hjá DTI.

Tá Reuter spurdi um 
trupulleikar við dálking í 
Norðsjónum, sýtti ein tals- 
maður hjá umhvørvismála- 
ráðnum fyri at svara og 
vísti til DTI.

Simon Reddy frá Green- 
peace segði seg vera »sera 
vónsviknan- av orðunum 
hjá Angela Eagle

Men hann legði afturat, 
at Meacher -veit, at undir 
gomlu stjómim vóru viður- 
skiftiru hjá oljufeløgunum 
ov iagalig-.

-  Men hann má striðast 
við eitt DTI, sum ikki er so 
hugað fyri at síggja, at 
neyðugt er við broytingum 
-  men í løtuni hava vit enn 
vónina, sigur Reddy.

M ugu ikki fáa pláss 
í Qølmiðlunum

Sum prógv um tøttu viður- 
skiftini miilum DTI ogolju- 
feløgini nevnir Greenpeace 
eitt bræv frá orkumálaráð- 
harranum John Battle, har 
hann sigur, at tær ymsu 
ráðharraskrivstovumar 
eru komnar ásamt um eina 
strategi at -svara øllum 
Greenpeace-virksemi á 
lagaligan hátt, so um- 
hvørvisfelagsskapurin ikki 
kann gera sær dælt av fjøi- 
miðlunum -

•Stjómin hevur arbeitt 
hart fyri ikki at føða Green- 
peace-maskinuna«, skrivar 
John Battle í brævinum tii 
fyrrverandi konservativa 
ráðharran Richard Page.

f brævinum, sum kom 
fyri dagsins ljós í septem- 
ber, stendur, at gjøgnum 
alla Greenpeace-herferð- 
ina móti oijuleitingini vest- 
an fyri Hetiand »hava 
stjómin og ídnaðurin havt 
tætt samband- og hava 
-væleydnað forðað Green- 
peace í at fíngið ókeypis 
umrøðu.«

Greenpeace sigur, at 
brævið vísir, at stjómin 
hevur arbeitt fyri aftur- 
latnum hurðum fyri at 
gera eina felags strategi 
fyri at kúga arbeiðið hjá 
umhvørvisfelagsskapun- 
um.

H óttir lívið  
í havinum
Men dálkar oljuleitingin t 
Norðsjónum so illa, sum 
Greenpeace og aðrir um- 
hvørvisfelagsskapir vifja 
vera við?

Oljufeløgini siga, at tað 
ger hon ikki.

Men summir havfrøðing- 
ar eru ikki samdir.

John Gray, sum er pro- 
fessari havlívfrøði á uni- 
versitetinum í Oslo, sigur, 
at bretski politikkurin 
hóttir hvið í havinum.

Hann sigur, at Noreg 
beinunvegin setti fyribyrgj- 
andi tiltøk í verk, tó funnið 
varð útav, at boringin elvdi 
til skaða á vistfrøðina í 
iiavinum inerhendis stað- 
num, har borað varð.

Men Bretland hevur ikki 
tikið nøkur tflík stig.

John Gray heldur tað 
•als ikki vera til at góð- 
taka«, at tað er DTI heldur 
enn umhvørvismálaráðið, 
sum hevur ábyrgdina av at 
halda eyga við oljudálk- 
ingina í Norðsjónum.

- Bretland ber seg ikki at 
sum nakað annað land í 
Europa, sum eg veit um, 
sigur John Gray.

í B re tlan d i e r  tad handils - og  ídnadarm álaráð ið , sum hevu r eftirlit  við  d á lk in g in i av o ljuvirksem inum  í 
Norðsjónum . H etta  h a lda  nógv, m illum  annað  um hvørv isfe lagsskap ir, v era  løgið. Teir halda, at tað  
h e ldu r átti at verið  um hvørv ism álaráð ið , sum tók sæ r av hesum  m álsøk inum

Noreg fær nýggja stjóm  
í næstu viku
Mánadagin fer 
norski forsætis- 
málaráóharrin 
Thorbjøm Jagland at 
heita á HaraJd kong 
um at loysa seg úr 
starvi. Nýggjur 
stjómarleióari í 
Noreg veróur allar- 
helst Kjell Magne 
Bondevik úr Kristi- 
liga Fólkaflokkinum. 
Annars er ætlanin, 
at núverandi 
arbeióarastjómin 
skal vera sitandi, til 
Bondevik hevur 
mannað nýggju 
stjómina.

E m il  L. Ja c q b s e n ___

(REUTEK ) Norski forsæt- 
ismálaráðharrin Thorbjøm  
Jagiand fer væntandi at 
siga seg úr starvinum má- 
nadagin, so ein moderat

samgonga kann taka við 
lciðsluni.

Jagland, sum kom til, eft,- 
ir at Gro Harlem Brundt- 
land tók seg aflur sum 
forsætismálaráðharri í ok- 
tober í fjør, hevur sagt, at 
hann og stjómin fara frá, tí 
Arbeiðaraflokkurin ikki 
fekk tey J6,9 prosentini, 
hann viidi hava til stór- 
tingBvalið í seinasta 
mánaði.

Norska tíðindastovan 
N T B  skrivar, at Jagland fer 
at handa Haraldi V kongi 
sína uppsøgn mánadagin 
klokkan 14.00 norska tíð.

Seinni sama dag fer 
Haraldur kongur at biðja 
leiðaran av Kristiliga 
Fólkaflokkinum Kjell 
Magne Bondevik um at 
skipa nýggja stjóm.

Stjómin hevur hildið 
fram við arbeiðnum eftir 
valið fyri at leggja fíggjar- 
lógaruppskotið fyri 1998 
fyri stórtingið.

Fíggjarmálaráðharrin 
Jens Stoltenberg fer á 
tingsins røðarapail mána-

dagin klokkan 10.00 
norska tíð.

Fer at kunna  
tingið fyrst
Skrivstovan hjá rrhorbjøm  
Jagland kundi ikki vátta, 
júst nær Jagland fer at 
taka s«*g aftur.

-  Forsætismálaráðharr- 
in fer at kunna tingið fyrst, 
segði talsmaðurin hjá Jag- 
land, Øyvind Østang, við 
ReuU-r.

Hann segði, at stjómin 
fer at verða sitandi sum í.*in 
fyribils stjórn, innt.il ein 
nýggj samgonga og stjóm  
verður skipað.

Kristiligi Fólkaflokkurin 
ætlar saman við Miðflokk- 
inum og Venstre at skipa 
eina modcrata minniluta- 
stjóm.

Kjell Magne Bondevik 
hevur sagt, at hann verður 
til reiðar at skipa sína 
stjóm millum tríggjar og 
fyra dagar eftir, at Arbeið- 
araflokkurin fer.

Kjell M agne Ilondevik  e r  k lá ru r  at sk ipa  nýggja
stjórn í N o reg i Savn.mynd: HEIJTKH

Nettoskuldin  er  
bu rtu r um trý ár
Utn gjaldsjavnaavlopið hetdur fram at 
vera um 900 mió. kr. komandi árini, so 
verður nettouttanlandaskuldin komin 
niður í einki um tvey til trý ár. Almenna 
Bkuidin fer tó í mong ár at vera so stór, at 
lítið pláss verður fyri einum sjálvstøð- 
ugum fíggjarpolitiklu, sigur búskapar- 
deildin í viðmerkingum tn fíggjarlógina 
fyri næsta ár.

Støddin á uttanlandsskuldini hevur 
stóran týdning fyri tær treytir sum  
verða settar, tá landið og privatar fyri- 
tøkur taka upp lán í útlondum. Ein stór 
uttanlandsskuld førir til, at bæði al- 
mennni og privati sektorunn mugu 
læna undir munandi verri treytum, enn 
annars. Ein fylgja av stóm føroysku utt- 
anlandsskulaini er, at ein stórur partur 
av virðisøkingini í Føroyum má gjaldast 
til útlond sum rentur og avdráttir. 
Hervið minkar búskaparliga sjálvræði 
og møguleikamir at tillaga buskapar- 
politikkin til skiftandi konjunkturvið- 
urskifti.

Síðan 1990 er føroyska nettouttan- 
landsskuldin minkað munandi. Netto- 
skuldin, sum við ársenda 1990 var 8,5 
mia. kr. var við ársenda í 1996 komin 
niður á slakar 3,1 mia kr. Búskapar- 
deildin metir at nettouttanlandaskuldin 
í ár minkar um 900 mió. kr. og kemur 
niður á 2,2 mia. kr. við ársenda.

Tann privati parturin av uttanlands- 
skuldini er niðurgoldin, og í dag eigur 
privati sektorurin stóra nettoogn uttan- 
Lands. Serliga plaseringamar hjá før- 
oysku peningastovnunum uttanlands 
hava ført við sær, at privuti æktorurin 
hevur nettoogn uttanlands. f flør var 
nettoognin hjá peningastovnunum utt- 
anlands 2,9 mia. kr. Harumfrumt hava 
Føroya Lívstrygging og føroyskir pen- 
siónsuppspararar nettoogn uttanlands 
upp á 1,1 mia. kr. Privati sektorurin 
annars hevur eina nettoskuid upp á 400 
mió. kr.

Almenna skuldin er vaksin nógv síð- 
ani 1990. Skuldin er vaksin av stórum

avstað við hesum skipunum, sigur Á m i
Dam.

-  Hesi skip leggja nógvan pening eftir 
seg, og tá talan er um fremmant gjald- 
oyra, kemur tað øllum føroyingum til 
goðar í seinna enda. Tað sigxir seg sjálvt, 
at nógvur penmgur kemur til landið, tá 
eitt av hesum skipum kanska keypir 700 
tons av ohu og annars provianterar fyri 
einar 50.000 krónur. Tað er nevnihga 
heift vanligt.

Hann sigur eisini, at føroyingar í nógv- 
ar mátar eru kappingarfønr vio granna- 
londini, og at tao er tf, at tað eydnast at 
fáa skipini hendavegin. Eitt nú er hvør 
liturin av ofju millum 28 og 40 oyru 
bíligari enn í Reykjavík og bert eini 
fímm oyni dýran enn í Keypmanna- 
havn, so tað veruliga loysir seg lyá út- 
lendsku skipunum at koma tif Føroya at 
avgreiða umskiping og annað.

-  O g tá tað kemur tfl proviantin, so er 
bert fruktin dýrari enn annar matur í 
Danmark. Alt nitt fæst bfligari í Føroy- 
um, so meðan vit føroyingar vinna nógv- 
an pening við at taka ímóti hesum slup- 
uin, er tað eisini sparing fyri tey, sigur 
Ám i Dtun, sum ikki skilír tær føroysku 
røtldir, sum viðhvørt finnast at hesum  
mongu skipum.

-  Át fólk gerast ill inn á hesi skip, skifji 
eg als ikki. Og gangurin frá maskin- 
unum umborð á teimum er ikki verri. 
enn hann er frá øðrum skipum. Sjálvt 
skip, sum liggja inni á molanum, halda 
meira gang enn skipmi úti á redini, ið 
sanniliga íkki órógva nógv, tá hugsað 
verður um, hvat tey ieggja eftir seg.

Júst nú eru fleiri av nesum skipunum, 
ið plaga at vitja í Føroyum, inni á  norsku 
firounurn, har tey taka móti sild. Nú  
arbeiðir Skipafelagið Føroyar við at fáa 
tey hendavegin, tá umskipast skal.

-  Tað hevði verið stuttligt, kundu vit 
sett met í ár í skiputalinum. Og tað 
skuldi borið til, tí so lítið vantar í hjá 
okkum longu nú, meðan enn tríggir 
mánaðir eru eftir av árinum, sigur Arni 
Dam.

liggjarlógini. Landsbankin roknar við, at 
rentuútreiðslumar hiá landskassanum í 
1998 verða 438 mió. kr. svarandi til 15% 
av útreiðslum landskassans tilsamans.

Hóast nettouttanlandsskuldin við 
ársenda í ár væntandi kemur niður á 2,2 
mia. kr. togar almenna og privata skuid- 
in hvør sín veg. Meðan landskassin og 
kommunumar við ársendu í ár vænt- 
andi fara at hava eina skuld upp á 
ávikavist 5,5 o% 0,9 mia. kr. fer tann 
privati sektorurui undir einum at hava 
eina nettoogn upp á  4,2 mia. kr siga 
síðstu metingamar frá búskapardeildini 
íTinganesi.

50.000 sk rubbu r um dagin
Einki er so ringt at tað ikki er gott fyri 
okkurt. Nógva umtalan av óhepnu byrj- 
anini av sjónvarpsspælinum -Skrunb 
an* hevði helst við sær, at 100.000 
skrubbur vórðu útseldar eflir tveimum 
døgum.

-  Kanska var tað tí at feilur var í 
fyrstu -skrubbuni - at vit fíngu so nógv 
reklamu og seldu so nógvar skrubhur, 
Higur Tróndur Djurhuus, sjónvarpssjóri.

Skrubbuseðlamir koma til landið
100.000 hvøija ferð. Tá tær «*m upp, fara 
so tær næstu 100.000 á  marknaðin og so 
framvegis.

Tað kom heilt óvart á sjónvurpið, at 
áhugin var so stórur fyri skruhbuni, at 
hon nærum var utsefd eftir tveimum 
døgum -  ella 50.000 skrubbur upp á ein

dafc i_Ieldur ikki firamlei&arin av skrubbuni 
hevði roknað við stórari undirtøku, og 
kundi tískii ikki koma við nýggjum 
skruhbu-upplagi heinanvegin. Tað mátti 
bfða til Beinni í vikuni.

Ongantíð v e r i ð  h o  mong  
útlendsk skip sum í ár
Fyrstu níggiu mánaðirnar í ár hava ikki 
færri enn 235 útlendsk skip, sum Skipa- 
felagið Føroyar umboðar, vitjað í Føroy- 
um. Serliga hevur tað verið í Nólsoyar- 
fírði, at nakað hevur verið at sæð til nesi 
mongu sldp.

-  Tilsamans vóru skipini 274 í tali alt 
órið í Qør, so nógv bendir á, at vit fara at

Skipafelagnum Føroyuni Tað er hann, 
ið nevur mest við útlendsku skipini at 
gera.

-  Verður samanborið við sama tíðar- 
skeið í 1995, so høvdu tá verið 112 skip 
her, meðan tey fyrstu níggju manaðirnar 
í fiør høvdu verið 201 T tali. So her er 
trtíun um ein vøkstur upp á 17 prosent, 
samanborið við í fjør

Av skipunum, sum hava verið her hig- 
artil í ór, eru tey flestu russisk, nevniliga 
119 í tali. Slðani hava verið 26 ur 
Estlundi, 21 úr Bretlandi og tilsamans 
69 skip ur øðrum londum.

Serhga stórt var talið á skipum fyrstu 
trfggiar mánaðimar í ár, «*ins og tahð var 
óvanliga stórt í august mánaði; tá fleiri 
enn 60 skip umskipaðu á redim í Havn.

Meginpurturin av útlendsku skipun- 
um, sum vitja í Føroyum, eru flskiskip 
ella skip, sum koma higar í samhandi við 
umskiping av fiski. Aftur at hesum eru 
eisini nokk so nógv skip, sum taka fisk 
frá landi av «iitt nú gulllaks, makrel, 
sild og fiskaslógv.

Føroy ingar k app ingarfø rir
-  Vit vóna sjálvandi, at vit yvirhála 
tølini frá í Qør, tí tað hevur nógv at siga, 
at vit fáa hesi skipini hendavcgin. Flein  
av grannum okkara, eitt nú hetlend- 
ingar, eru í øðini um, at vit eru famir

Skjótt ber til at gera  síni 
bankaørindi heim a í stovuni
Elektron hevur ment eina føroyska 
heimabankaskipan fyri Føroya Bunka 
og Føroya Sparíkassa.

Tað nýggja við hesi skipan er, at 
brúkarin kemur í eitt on-line samband 
við bankan, eftir at hava nýtt øll tey 
loynorð og tøl, sum trygdarskipanin 
krevur.

Føroya Banki hevði eina lfknandi 
skipan í samstarvi við BEC fyri vinnu- 
livskundamar. Men nýggja skipunin er 
víðkað, og fevmr sostatt eisini um 
privatkundar.

Bergur í Garði, Føroya Banki, sigur, at 
»>tlanin hevur verið at sett skipanina í 
gildi fyrr í ár, inen hetta er utsett, m.a. 
vegna sera strongu trygdarkrøvim sum 
verða sett, tá talan er um teldu- 
samskifti.

I løtuni verður Intemetið roynt sum 
miðil, men møguleiki verður eisini fyri 
einum øðrum slag av on-line sambandi, 
sum tíðin gongur.

-  Kundin kann frá síni heimateldu 
fara inn at hyggja eftir síni saldo og flyta 
fjening millum egnar konti og yvir á 
aðrar, sigur Bergvir í Garði.

Vinnulivskunain hevur onnur krøv 
enn tann privati og kann serliga gera 
nýtslu av skipanini, tá lønir skum gjald- 
ust.

í dag hava fyritøkumar sína egnu 
skipan og kunnu so antin skriva lønir- 
nar út og geva bankanum tær, sum siðan 
førir tær ínn aftur í sfna skipan.

Hetta er dupultarbeiði, sum slepst 
undan við nýggju heimabankaskipamni.

Ein tflík skipan letur eisini aðrar tæn- 
astur til kunaan, um ynski er fyri tí. 
M.a. hvussu er við gjaldoyranum og so 
framvegis.

Skipanin verður royndarkoyrd á pen- 
ingaslovnunum í løtuni og á Elektron, 
sum letur skipanina til peningastovnar-
nar.

Saltsiloin skjótt k lár
Tann 22. í hesum eru liðin 40 ár síðani 
salt fyrstu ferð bleiv koyrt í gomlu 
saltsiloina á vestaru bryggju í Havn. 
Men gamta siloin bleiv um ólavgsøku- 
muncflð tikin niður, so pláss kundi verða 
fyri nýggjari silo.

Sum kunnugt, so kann salt geva 
nógvan tering, og nú var so nógvur 
rustur komin í ta gomlu siloina, at hon 
trongdi til at verða skift út, sigur Mortan 
Johannesen. stjóri á Saltsøluni. Tá vit 
tosuðu við nann, var hunn staddur á 
Ibiza í arbeiðsørindum -  á veg til 
landsdyBtin millum Spania og Føroyar í 
morgin.

-  Tað bleiv sagt um ta gomlu siloina, at 
hon var so illa farin  at vandamikið var 
at vera inni í henni. Men ikki veit <;g, tí 
tá teir hyriaðu at taka hana niður fyri 
ólavsøku, skuldi tað taka stutta tíð, men 
bleiv kortini nógv drúgvari artæiði enn 
væntað.

Tá gamla siloin varð tikin niður, varð 
iieinanvegin farið undir at gera nýggja 
silo. Tað er Tórshavnar Havn, sum 
stendur fyri arbeiðnum, og Saltsølan 
skal síðani í fyrsta urnfari íeiga nýggju 
saltsiloina í tíggju ár.

-  Sum eg havi skilt tað, verður nýggja 
siloin klár at taka í brúk um mánaoar- 
skiftið november-desember, men tá 
skuldu vit eisini havt eina góða silo sum 
iivloysara fyri ta gomlu, sum hevur tænt 
fyri s«*g f  40 ár, sigur Mortan Jo- 
hannesen.

-  Vit hava nóg mikið at gera, men 
kappingin er hørð, tí aðrir royna at 
sleppa inn á marknaðin við dum- 
pingprísum. Enn eru vit størstir á  
nmrknaðinum, og tað eru vit f kraft av. 
at vit kunnu lata bestu dygdinn á 
saltinum.


