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Vilja
kanna
vedrid
Tveir arkitektles- 
andi hava kann- 
að moguleikar- 
nar fyri at byggja 
eina veðurstoð 
afturat í Foroy- 
um. Talan er um 
eitt skúlaprojekt.
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Vilja náa ung- 
dómin vid 
boóskapinum
Foroyingar og amerikumen 
eru við í stóru ungdóms- 
stevnuni Jesus '99, sum 
verður hesa vikuna í Havn. 
Við tiltokum úti og inni ætla 
tey at fáa fatur á ungdóm- 
inum í Havn.
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Turkar
lova
rættvísi
Turkiskt forsætis- 
raðharrin hevur 
lovað at geva 
PKK leiðaranum 
eina rættvisa 
rættargongd, 
men ST sigur 
seg stúra
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Granskingardepilin fram vegis bert undir fyrireiking
Langt er eftir á mál, ádr- 
enn granskingardepilin til 
økismenning er veruleiki. 
Enn er ikki eitt oyra játtað 
frá landsins sídu. Fyrst 
skal fyrireikingararbeiðið 
fáast frá hondini, sum skal 
gera av, um depilin yvir- 
høvur skal setast á stovn

IN (ll R vS.MI SSKN

í og Viku týskvøldið fekst
cinnars lættliga tann fatan, at nu 
var mestsum leyst og liðugt við 
granskingardeplinum, sum ætl- 
andi burturav skal granska í 
økismenning.

Men at táft er so, avsanna bíeði 
Kyðun Andreassen, formaður i 
(Iranskingarráðnum, og Jóannes 
I talsgaard, stjóri á mentadeildini 
í Undirvísingar- og Mentamála

stýrinum.
Politiskt cr undirtoka fyri verk- 

ætlanini i landsstýrinum. Men 
enn er granskingardepilin bert a 
fyrireikingarstøði, siga teir báðir. 
()g  enn er eingin króna játtað til 
depilin.

Allan fríggjadagin var fundur 
um granskingardepilin.

Bæði Granskingarráðið og 
Froðskaparsetrið hava frá byijan 
lagt dcnit á, at ein slíkur gransk- 
ingardepil rná luka avisar treytir 
fyri at trvggja eitt ávíst'støði. So- 
leiðis skal granskingarætlanin 
verða grvidliga lýst.

Eyðun Andreassen sigur, at 
umsóknin, sum lá á borðinum, 
kundi ikki brukast. ()g  tiskil er 
neyðugt við einari nýggjari lýs- 
ing, sum ger greitt, hvat stiptak- 
ararnir ætla

Stýrisbólkur settur
Jóannes Dalsgaard, stjóri á

mentudeildini greiðir frá, at nu er 
ein leistur skorin, sum trvggjar, 
at rætt verður atboríð.

Fyrst veróur farió undir at 
skipa ein stýrisbólk, sum skal 
fyrireika verkætlanina.

Styrisbólkurm kann so søkja 
pening frá Granskingarráðnum 
til at gera fyrireikingararbeidid i

I stýrisbolkinum verða umboð 
fyri stigtakaramar, Fróðskapar- 
setrið, Undirvísingar- og Menta- 
málastýrið og eitt umboð fyri 
kommunumar. sum eru partar 
av ætlanini.

Ilesin stýrisbolkurin skal so 
geva eitt tilmæli um. hvussu við- 
arí skal farast fram.

Kemur bólkurin til ta niður 
støðu, at grundarlag er t'yri at 
halda fram, so má stýrisbolkurin 
søkja GranskingaiTáðið unt pt>n 
ing.

Tá Granskingarráðið, sum er 
ráðgevi hjá landsstýrinum í 
granskingarspitrningum, hevur

gjørt sitt tilmaái. verður malið 
latið landsstýrismanninum.

Hann tekur so endaliga stødu 
til, um nógv uniroddi gransking- 
ardc'pilin til okistnenning verður 
av nøkmm.

Enn gongur altso rum tíð, áór- 
enn granskingardepilin verður 
veruleiki.

-  Stýrisbólkurin skal arbeiða i 
goóai tveir manaðir Siðam skal 
Granskingarráðið hava tíð at 
viðgera malið. Ug at enda skal 
landsstyrismaóurin taka støðu. 
sigur Jóannes Dalsgaard.

E in g in  sottur onn
Spumingurin unt, hvør skal 
starvast a granskingardeplinum. 
stendur framvt‘gis osvaraður

Fródskaparsetnð og Grarisk- 
ingarráðið hava hvor í sa*r lagt 
dent á, at storvim skulu Ivsast 
levs og umsøkjaramir metast 
fakliga eflir teirra vísindaligu

star\ ssogu og avrikum.
Soleiðis c>r tað eingin sjalv- 

fylgja, at stigtakaramir mannað 
granskingardepilin

Enn er eisini osvarað, hvussu 
granskingardepilin skal figgjast

Kommunurnar skulu tiggja ein 
part. Og Landsstvrið ein part.

Tað Ijóðar, at kommunur hava 
jattuð halva million. Men a løg- 
tmgsfíggjarlógiiu er eingin pen 
mgur markaður til endamalið.

Hinvegin var upphæddin til 
(Iranskingarraðið hækkað ur 1,5 
milliónum í fjør upp i 3 milliunir i

Men verður helvtin ella meir 
brúkt til granskingardepilin er 
tað, sum liktist einari meirjattan 
til Granskingarraðið a figgjarlog- 
ini. bráddliga ein minking. Tí ein 
góð milhon er longu framman- 
undan markað til onnur enda 
mal

Men tað stendur til landsstyr- 
ismannin at gera av.

Rapaði undan tunnilsloftinum

Á middegi í gjár 
rapaði undan loft- 
inum í tunlinum 
millum Norðskála og 
Funningsfjørð.

Eu n  M k h k l s k n _________

Ikki er óvanligt, at smá- 
steinar ella glerpipur detta 
niður á koyribreytina í 
tunlunum í Føroyum, men 
á middegi í gjár var størri

vandi á ferð.
Kinar 200 metrar inni i 

tunlinum Norðskalamc gin 
eru plátur settar í loftið fyri 
at beina tað vatnið til síðis, 
sum annars hevði runnið 
niður á koyribreytinu. Hes- 
ar plátur eru ikki gjordar 
til at halda gióti og isi, so tá 
frostið sprongdi i grótinum 
omanfyri, megnaðu plátur- 
nar ikki at halda, og ein av 
teimum skrædnaði niður- 
frá.

Hetta bar síðani við sær,

at plátan, ísur, umframt ein 
rúgva av steinum, bæði 
storum og smáum, rapaðu 
niður á koyribreytina. 
Lukkutíð var eingin bilur 
undir plátunum, so eingin 
fekk skaða.

Ikki fy rstu  fe rð
Tá teir á Landsverkfrøð- 
inginum hoyrdu hetta, 
sendu teir boð eflir einum 
kuvaruddingarbili, sum

var staddur nærindis, og 
hann skumpuði óruddið ut 
í vegjaðaran, so at bilar 
kundu koyra ótamaðir við- 
ari. Ma*It varó tó til, at bil- 
førarar sýndu ans inni i 
tunlinum. Síðani vórðu boð 
st*nd eftir einum bili, sum 
kunn halda loflinum uppi, 
og suin kann lyfta menn 
upp at kannu, hvussu stór 
ur skaðin er, áðrenn teir 
seta net uppfyri.

Ikki er hetta fyrstu ferð, 
at rapað er her. Menn frá

Landsverkfrøðinginum 
hava sjálvir verið hepnir i 
hesum tunli fyrr. Einaferð, 
teir arbtáddu i Iiergholi- 
num, rapaði niður á stýr- 
húsið í lasthili teirra, og tá 
gjørdust teir nokkso klokk- 
ir. Tí ganga teir uldrin utt- 
an hjálni inni i herghulum 
og mæla øðrum til at gera 
tað sama.

-  Tað er ikki til at vita, 
hvar og nær tílíkt kann 
henda. Ta tú hevur borað 
og sprongt í fjullið, etur

A m idtlegi i g jar rapaði 
undan loftinum i 
Norcðskálatunnlinum. 
Clrotic) vard skjott 
rudtlac) av vegnum, so 
ferðslan kundi halda 
fruni ótarnad stutt eftir 
óhappid

tíðin spakuliga inn á teg. 
segði ein LV-maður á stað 
num.

( ijo llig t e ftirsýn
I løtuni verður arbeitt við 
at gjøgnumganga Leyna- 
tunnilin fyri at tryggja 
hann. Ætlanin er, at tá ar- 
beiðið har er liðugt, verður 
flutt til Norðøkátatunnilin, 
sum skal hava eitt gjølligt 
eftirsýn, samstundis sum 
Ijns skal setast i lollið fyri 
at økja um tryggleikan.

Tunnilin verður javnan 
kannaður, »>g er vandi fyri 
rapan, seta LV-menn net 
upp undir loftið, samstund 
is sum tc>ir tøma tey net, 
sum eru full. Trupulleikin 
er tó hann, at ta plátur eru 
settar undir loftið, er ikki 
møguligt at koma inn undir 
tær lýri at seta trygdarnet 
upp.

SAGA verður verandi í Føroyum
Sjálvt um norska olju- 
fýntøkan SAGA i fjør 
hevði sitt vanaligasta 
rakstrarurslit i nogv ár. 
eru ongar ætlanir at 
steðga ti virksemi, sum 
felagið hevur i Føroyum 
SAGA hevur ætlanir at 
siga einum frorðingi av 
sinum 1600 starvsfólk 
um ur starvi, men norski 
leiðarin i Førovum, (le ir 
Atli Rishovd. sigur, at

eingin hevur givtð skriv- 
stovuni í Føroyum Imh) 
um at minka um. ella 
steðga. virkseminum her 
á landi.

Undirskotið hja SAGA 
var hálv onnur milliard 
norakar kronur i tjor i 
mun til eitt avlop uppa 
gott triggjar milliardur i 
1997
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Fimm menn handtiknir
Politiið roynir at 
fínna svarið, hví ein 
toftamaður varð illa 
viðfarin í Fuglafirdi 
sunnukvøldið

Beint aftan á døgurða í 
gjar for politiið inn a ( ’ afe 
Natur i Havn og handtók 
funm menn, sum vorðu 
lagdir i handjørn og førdir 
a |K>litistøðina til avhovr- 
ingar.

Av [Hilitistøðini i Ilavn 
verður sagt, at rnálið um

teir limm menmnar hev- 
ur samhand við, at ein 36 
ára gamal toftaniaður var 
hølvaður av í Fuglafirði 
sunnukvøldið ella mana 
nattina.

Tað er enn ikki evdnast 
at faa greiðu a. hvi tofta- 
maðurin varð bukaður a\ 
Hann er utskrivaður av 
Landssjúkrahusinum. 
men minnist lítið og einki. 
Politiið heldur seg to hava 
vissu fyn. at túglfirðing- 
arnir vóru flt*iri um at 
levpa a toftamannin
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o/ftlantiĉ Jirways

11 T' □  M A E R S K  AIR

i 1
1999 ICELANDAIR f O *

A r s i n s  b i l u r  1999 
fordfocus

S4S

Faroø Travøí
Akranesgota 5 

100 Torshavn - Tl». 313873
T lf . 31 2 6  0 0

\ >



Ðlmmnlætting H ósdagur 18. februar 1999 H eim atíð indi 3

Tey somu norsku  
nøvnini ganga aftur
Vestnot, Vendla og 
Frøyanes -  trý norsk 
skip, sum er komin í 
føroyska flotan eftir 
fáum mánaðum. Á  ein 
ella annan hátt eru øll 
hesi skip knýtt saman 
í norskum 
áhugamálum

Gkorc. L. Pktkhsen___

Norska iunrásin i føroyska 
flotan byrjaði við frystilínu- 
skipinum hjá vágamonn- 
um. Froyanos. Hetta er eitt 
nútímans skip. bygt í 1989 
I kjalai’vørrinum fylgdi 
Vendla, sum ;et!andi skal 
fiska svartkjaft, og er bygt 
sum hvalabátur i 1948. Og 
sum nr. trý á listanum 
kemur so idnaóarskipið 
Vestnot, sum er bygt i 1957.

Mannagongdin, hvussu 
tey eru komin hendavegin 
og annars sett saman pen- 
ingaliga. líkist nógv. Parta- 
peningurin er ÍOO.O(M) 
kriinur ella minni, og tað 
keypir einki skip. Veruligi 
penmgurin liggur goymdur 
aðrastaðni i verkætlanini, 
og bert í málinum um

Frøyanes kann hann síggj- 
ast — hann lá sum ábyrgd- 
arpeningur, sum eisini skal 
liggja sum grund fyri ut- 
gjaldi av møguligum vinn- 
ingsbýti.

Norðmenn eiga triðingin 
av partaprminginum i øll 
um skipum, meðan føroy- 
ingar eiga ein triðing -  ti er

verkætlanin í samsvari við 
føroyska log. sum krevur, at 
ra*ðisrætturin skal vera i 
Føroyum, og at norðmenn 
ikki mugu eiga meira enn 
ein triðing av partapening 
inum. Men tað gongur aft- 
ur, at ongar broytingar 
kunnu gerast i viðtøkun- 
um, uttan so at norðmenn

eisini eru við.
Venlur hugt at norsku 

áhugamalunum i skipun 
um. so ganga lásini tey afl- 
ur i skipunum Talan er um 
Krvik familjuna i Máløy og 
felagið (ilobal Dong Nam, 
sum eisini heldur til i Mal-

Taka vit Frøyanes fyrst.

so var tað Ervik Havfíske 
sum átti hann uppruna- 
liga, nien hann varð seldur 
til Føroya av Frøyanes A/S 
- við Stig Ervik.

Fyri at lætta nakað um 
raðfytgjuna av eigarum, ta- 
ka vit so Vestnot. Tann bat 
in atti Cílobal Dong Nam - 
men aðrenn Vestnot varð

Nyggjasta skipið í 
føroysku skipa- 
skrásetingini - 
41 ára gam li Vestnot

selt til Føroya, vaná skipið 
selt ul Vestnot ,VS. við K. 
Ervik & Sønner í Maløy. 
/Vflur her er sostatt talan 
um Ervik familjuna.

Her endar so søgan fyri 
Ervikamar. tí teir hava 
sum skilst einki at gera við 
skipið hjá P/f Iljuphav, 
Vendla. at gera. Tað hevur 
harafturímoti felagið Glo- 
bal Dong Nam, sum eigur í 
tí norska partinum av 
verkætlanini. ( )g hetta fel- 
ag atti, sum nevnt om-an- 
fyri. eisini Wstnot, áðrenn 
handilin við føroyingar fór í 
gongd

Við øðrum orðum yvir- 
lappa allar hesar norsku 
verkætlanir hvørja aðra, og 
tað kundi bent a eina størri 
verkætlan at faa fleiri skip 
ur norska ílotanum inn í 
førovska flotan. Skipsmekl- 
arin. Albi'rt Mortensen, 
hevur eisini havt samband 
við i hvussu er eigaramar 
av Vendla og Vestnot

Uppíblanding loysir seg sjáldan

Ein partur av tí fiski, sum verclur lam iaðm  í Føroyum, eigu r at fara um F'iskamarknað Føroya - um 
neyðugt v ið  lóg, halda le iðarar í fískivinnuni og summir politikarar. Stjórin a fiskamarknaóinum er tó 
ikki heilt samdur mrkivmyndi

Tad vísir seg, at 
hvørjaferð politikarar 
blanda seg uppí, kem- 
ur nakað lort burtur- 
úr, sigur John Niei- 
sen, stjóri á Fiska- 
marknaði Førova í 
sambandi við tier 
ætlanir, sum eru um 
tvangssølu av fiski á 
marknaðinum, men 
hann dugir væl at 
síggja, at tað er neyð- 
ugt, um ætlanin er at 
varðveita tað mvn- 
strið, sum er í dag

Leif LAaðai.

Fyri at tryggja sær neyð- 
ugu ravøruna, em tey 
størri virkini byajað at 
keypa heilar lastir av fiski 
beinleiðis frá skipunum. 
Hetta hevur skapt eitt 
sindur av øsing, og ba*ði 
teiðarar innan vinnuna og 
politikarar tosa nú um, at 
ein skipan má fáast í lag, 
har ein partur av tí veiðu, 
sum verður løgd upp í Kør 
oyum, skal seljast á upp- 
boðssøluni hjá Fiskamark 
naði Føroya.

Stjórin á Fiskamarknað- 
ínuni er tó ikki so heitur 
fyri eini lóggeving á hesum 
øki. Hann heldur ikki nogv 
av tí uppíblanding, sum 
talan er uni og sigur bart 
út, at tað sjáldan kemur 
nakað gott burturúr, tá 
politikarar blanda seg.

Jóan Karl Høgnesen, 
fyrrverandi leiðari á 
Vaktar- og Bjargingar- 
tænastuni gevur litið 
fyri landsstýris- 
mannanevndina, sum 
hann heldur als ikki 
legði í at seta seg inn 
í málið um vaktar- 
skipið Nólsoyar Páll

R a .NDI jAt'OHSEN__________

Vaktarskipið Nólsoyar Pall 
varð fyr i vetur seldur av 
landinum, men hann spøk- 
ír framvegis í ymiskum 
líkjum

28. juni í fjør kærdi Jóan 
Karl Høgnosen. fyrrver- 
andi leiðari á Vaktar- og

Hann leggur tó dent á. at 
hetta er hansara persón- 
liga áskoðan.

U pp  til keyparan
-  Vit selja eina tienastu, og 
vil eingin hava tað, sum vit 
selja, so er einki grund- 
arlag fyri hesum slagi av 
virksemi, sigur John Niel-

John Nielsen sigur tó, at 
hann er fullgreiður yvnr 
tann trupulleikan, sum tey 
smáu virkini hava, ella 
koma at hava, um allur 
fiskurin, sum verður land- 
aður í Føroyum, verður 
seldur beinleiðis til tey 
stóru virkini.

-  Fyri at tey smáu virkini 
skulu hava ein kjans, má 
ein fiskamarknaður vera 
til, sigur John Nit'Isen, men 
eg eri ímóti øllum, sum 
hevur við tvang av gera.

Kiskamarknaðurin fer 
kanska i framtíðini at hava 
upp aftur torførari við at 
fáa fisk inn a gólvið, tí tað 
vísir seg, at nakrir av teim- 
um smáu framleiðarunum 
eru 1 holt við at sláa seg 
saman vió ti fyri eyga eisini 
at verða førir fyri ut keypa 
heilar lastir.

Kann verda  
neydugt
John Nielsen er í prinsipp- 
inum ímóti, ut politikarar 
hlanda seg uppí fiski- 
vinnuna, men hann dugir 
væl at siggja, at tað kann 
gerast neyðugt at tryggja 
upplxiðssøluna, um politik- 
aramir ætla at varðveita

Ðjargingartænastuni, til 
landsstýrismálanevndina, 
tí hann vildi vera við, at 
fyrrverandi landsstýris- 
maðurin í fiskivinnumál 
um bæði segði ósatt og 
royndi at villeiða løgtingið 
um Nólsoyar Páll. Jóan 
Karl kærdi eisini um ta við- 
ferð, málið um skipið fekk 
av landsstyrismanninum

Leygardagin fekk Jóan 
Karl umsíðir svar frá 
landsstýrismannanevndini, 
sum segði, at hon ikki hev- 
ur nakra grund til at halda, 
at fyrrverandi landsstýris- 
maðurin gjørdi nakað lóg- 
arbrot i málinum um Nóls- 
oyar Páll, og landsstýris- 
málanevnin ætlar ikki at 
gera meira við málið.

Jóan Karl er ikki sørt 
bilsin av hesum svari, og 
hann lesur svarið sum, at

tað mynstrið, sum er í dag, 
og harvið skapa trygd lýri, 
at tey smærru virkini fáa 
henđur á tí neyóugu rá- 
vøruni.

I samhandi við ta-r a‘tl- 
anir, suni eru við tvangsølu 
á uppboði, sigur John Niel- 
sen seg ikki hava nakað 
boð uppá, hvussu nógvur 
fiskur skal seljast gjøgnum 
Fiskimurknað Føroya, fyri

landsstýrismálanevndin 
als ikki hevur sett seg inn í 
málið -  hevur ikki lagt i at 
gjørt tað.

Hann sigur, at landsstýr- 
ismálaneviulin hevur ikki 
gjørt annað enn at biðja 
Fiskimálastýrið um við- 
merkingar og at endurtaka 
svarið, sum John Petersen 
gav løgtinginum, tá fyri- 
spumingar vórðu settir 
honum. Hvørki av hesum 
skuldi verið neyðugt, tí har 
kom hara tað suma frnm.

Ongan spurt
Jóan Karl sigur, at tá hann 
sendi landsstýnsmála- 
novndini kæruna, mælti 
hann teimum til at tosa við 
ymsar menn og stovnar, 
sum høvdu við skipið at 
gera, men landsstýrismála-

at tænastan skal hava 
møguleika at yvirliva.

Um tað gerst neyðugt at 
loggeva á økinum, so er tað 
meira ein spumingur um, 
hvussu stómr partur av 
fiskinum skal vera til taks 
hjá øllum - eisini teimum 
smáu virkjunum, sigur 
stjórin.

Um hendan nøgd eitur 
ein triðingur ella okkurt

nevndin hevur ikki tosað 
við nakran teirra. Ei held- 
ur hava teir gjørt nakað 
fyri at útvega sær neyðugu 
skjølini.

-  Eg havi nú heitt á 
landsstyrismálanevndina 
um at taka malið upp aflur 
og kanna tað, soleiðis sum 
tað sømir seg í einum 
demokratiskum samfelag, 
sigur Joan Karl.

- Eg haldi fast við mítt, 
og samstundia má eg ásan- 
na, at lógin um áhyrgd 
landsstýrismanna einki er 
verd.

Jóan Karl heldur, at Fis- 
kimálastyrið er komið ílla 
hurtur úr hesum malinum 
Hann heldur tað vera púra 
skeivt, tá Nólsoyar Páll i 
svarinum frá landsstýris- 
málanevndini verður sam 
mettur við Tjaldrið.

annað,er ikki so avgerandi. 
Tað, sum talan er um, eru 
tey virkir, sum eru stovnað 
við ti fyri eyga at skaffa sær 
rávøruna av golvinum hja 
Fiskamarknaðinum.

John Nielsen leggur aft- 
urat, at tað eigur at vera 
upp til vinnuna sjálva at 
skipa seg

Um fólk absolut vilja 
aftur til ta gomlu skipan-

Kg havi sagt tað so ofta, 
at Nólsoyar Páll varð 
ki'yptur fyri Olav Halgu og 
ikki Tjaldrið. Nólsoyar Páll 
varð keyptur, so kom Nim, 
siðan tilboðið um Beskyt- 
teren, og prisurin fyri at 
byggja nýtt skip broytist 
alla tíðina. Skip hava vit 
framvegis einki í staðin fyri 
Ólav Halga.

Jóan Karl veit ikki rætti- 
liga, um hann tímir ella 
orkar at stríðast víðari, vil 
landsstýrismálanevndin 
ikki vil taka kæru hansara 
upp til nýggja viðgerð. Tað 
er tungt at stríðast móti 
almennum mynd uglei k u m, 
ng tað kostar ikki sørt hjá 
einum manni.

Men hann vónar fram- 
vegis, at landsstýrismála- 
nevndin fer at lurta eftir 
honum.

ina, har skip og virkir vóru 
ein integrerað eind, har tey 
hingu sainan, so dettur 
okkara lutur á Fiskimark- 
naðinum burtur, sigur 
John Nielsen

Hann heldur tó, at tað 
eigur at loysa seg samfel- 
agsliga at hava ein mark 
nað, men um hesin skal 
stýrast við lóg, er tað ikki 
vist, at tað er bestu loysnin.

Jóan Karl llognesen fór 
f>ri tveimum áruni síðan 
frá sum leiðari a Vaktar- 
og Bjargingartamastuni. 
Hann stríðist framvegis 
við sín gamla arheiðsgev- 
ara

Teir vilja ikki kenna sannleikan
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Sjalvt um norska olju fyritokan SAGA hevði 
stórt undirskot i íjor, so ei-u ongar æ tlanir um 
at m inka um tað arheiðið, sum verður gjort i 
Foroyum, sigur norski le iðarin  á foroyadeild- 
ini hjá felugnum, G eir Atlc* Kishovd ,

SAGA verður í Føroyum
Sjálvt um norska oljufýritøkan SAGA  
Pttroleum hevði eitt sera vánaligt órslit 
í Qor. so sigur norski leiðarin a føroya- 
deildini, Geir Atle Rishovd, at deildin 
her á landi ikki hevur fingið boð uppá 
at slaka i teimum ætlanum, sum 
móðurfvritokan hevur í Føroyum

L e i k L a a d a i

-  Arsrokmskapunn hjaSAGAi 1998 cr ikki hugna- 
ligur lestnaður, men sum støðan er í dag hevur 
SAGA ikki nakrur ætlunir um at minka um tað ar- 
beiðið, sum verður gjørt í Føroyum, sigur Geir Atli 
Rishovd.

Roknskapurm hjá SAGA visti eitt hall uppa 1,5 
milkard norskar kronir i fjør, meðan tøhni fýri 1997 
vístu eitt yvirskot upp a tnggjar milliardur

Bjóda út í heyst
-  Føroyskur sokkul og Føroyar sum øki, eru enn við 
i framtíðarætlanunum hjá SAGA, sigur Geir Atli 
Rishovd.

Einaferð í heyst fara føroyskir mvnduglcikar at 
bjóða út økir rundanum Føroyar til oljuleiting og 
boring, og tí er tað týdningarnnkió hjá teimum út- 
lendsku fvritøkunum at hava deildir i Føroyum 
longu nú.

Sjálvt um vánaliga rakstrarúrslitið hjá SAGA 
ikki fer at hava nakra ávirkan á deildina i Føroy- 
um, í hvussu so er ikki fyribils, so væntar norska 
letðslan, at umleið ein fjórðingur av teimum 1600 
starvsfólkunum hja SAGA verða søgd ur starvi.

SAGA, sum hevur rættin til oljuboring á stórum 
økjum í Noregi og við Stóra Bretland, sigur, at or- 
søkinar til stóra hallið i ar eru teir lágu olju- 
prísimir, stórar niðurskrivingar, og at serliga 
nógvur peningur bleiv settur av til tap

Lágu  prísirn ir ávirka
Nú hevur eitt sindur verið skrivað um teir lágu 
oljuprísirnur, sum eru í løtuni. og bvøija ávirkan 
hesir kunnu hava á eina komandi føroyska olju- 
vinnu, og Geir Atli Kishovd heldur eisini, at pns- 
im ir kunnu hava ávirkan, tá ið fyrsta úbjóðingar- 
umfar verður í heyst.

Beint nú er sera ringt at siga, um olju- 
fyritøkumar vilja halda seg aftur. tá ið blokkarnir 
verða bodnir út, men tað er eyðsa*ð, at umstøðurnar 
høvdu verið øðrvisi, um tunnan av olju kostaði 18 
dollarar og ikki 10, sum støðan er i dag, sigur Geir 
Atli Rishovd.

-  Fyri at finna svarið til spumingin, um áhugin 
fyri føroysku oljuna er minni ella størri, tá ið hugs- 
að verður um núverandi prísleguna, mugu vít bíða 
til eftir fyrsta útbjóðingarumfar, sigur Geir Atli Ris- 
hovd.

Hann leggur afturat, at ofjuútvinningur við Kør- 
oyar ikki fer at henda fra einum d«*gi til tann na»s- 
ta, og oljufyritøkumar vóna sjálvamli. at pnslegan 
er ein onnur um tvey til trý ár, ta ið gongd er knmin 
á føroyska partin av hesi vinnu.


