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Avtalan undirskrivað í Føroyum
So var friOur. Markid 
millum Føroyar og 
Bretland cr komid 
uppá plass, U*u 
madur Anfinn 
Kallsberfj, danski 
uttanríkisrádharrin 
N iels Helveg 
Petersen oj{ hretski 
varauttanríkisrád- 
harrin Anthony 
Lioyd kunnu fara 
hver til sítt uttan at 
hugsa um hetta 22 
ára gamla stríO

Mynd: Kaimar
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týsk vø ld ið , segð i A n -  
linn  K a l ls b e r g , a t  
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s tø rsta  p o iit isk a n  týd - 
n in g  h e r  á  lan d i

Lkik Laadai.___

Tað er ikki heilt ovanligt, at 
trygdarkrov verðít sett í 
sambandi við almennar 
vitjanir ur útlondum, men 
nu hretski varauttanríkis- 
ráðharrin var í Føroyum í

sambandi við, at markna- 
sáttmálin skuldi undir- 
skrivast. vóru serliga hørð 
trygdarkrøv. Uttan at sam- 
meta var orsøkin til hesi 
krøv stnðið ó Balkan. Bret- 
land er saman við USA og 
Fraklandi tað landið, sunt 
við harðari hond roynir at 
íáa frið í fyrrverandi Jugo- 
slavia. og bretski luturin í 
krígnum á Balkan hevði 
við sær, at ein stórur partur 
av logregluni var a varð- 
haldi hendan friðardag i 
Havn.

Striðið um markið er av. 
Danski uttanríkisráðharr- 
in, Niels Helveg Pfetersen 
og bretski varauttanríkis- 
raðharrin, Anthonv Lloyd, 
settu sínar undirskriflir á 
sáttmálan, og so var hann í 
prinsippinum gaklandi. 
Fyri ikki at forsmáa føroy- 
íngar slapp løgmaður An- 
finn KalJshiergeisini at seta

sína undirskrift á sátt- 
málan, men hetta var meiri 
ein myndalig hending. 
Sáttmalin krevur, eftir 
verandi lóg, undirskriftir 
frá danskari og bretskari 
síðu fyri at vera galdandi.

Halda sog til lógina
Antinn Kalsberg vísti tó á, 
at hetta var fyrstu ferð, at 
føroyingar hava undir- 
skrivað eina tílíka avtalu 
Higartil hava danskir 
myndugleikar undir-
skrivað slíkar avtalur 
vegna føroyingar, so løg- 
maður var glaður um, at 
mannagongdin 1 tílíkum 
málum er við at broytast. 
Niels Helveg l'etersen 
segði um mannagongdina, 
at hann var noyddur at 
halda seg til galdandi logir 
á økinum.

Sum nu er, so mugu

danskir mvndugleikar 
verða við, ta ið uttanríkis- 
politiskar avgerðir skulu 
takast, men hvussu tað 
verður i framtíðini, er upp 
til føroyingar at finna útav. 
Hvussu støðan verður í 
framtíðini, er upp til føroy- 
ingar sjálvar, segði løg- 
maður.

-  Um vit velja at taka yv- 
ir uttanríkismal, so verða 
tað føroyingar, sum sjálvir 
fara at samráðast um likn 
andi mál i framtiðini, segði 
Anfinn Kallsberg.

Logmaður Anfinn Kalls- 
berg minti eisini á, at tað 
fyri ein rættiliga stóran 
part høvdu verið føroy- 
ingar, sum toku sær av 
sjálvum samráðingunum. 
Hetta var gj°rt v*ð loyvi frá 
danska uttanríkismálaráð- 
num.

Tað var ein stór løta, tá ió 
semjan við bretar endiliga

bleiv staðfest. Nærum øll 
landsins leiðsla var boðin 
ut 1 Tinganes hetta goðveð- 
urskvøld 1 mai. Har vóru 
ikki færri enn fimm fyrr- 
verandi løgmenn, lands- 
stýnsmenn, aðalstjorar,
umlxið fyri løgmannsskrív- 
stovuna, fólkatingslimir, 
formannskapurín a tingi og 
oll uttanlandsnevndin.

LJtlendsku umboðini 
voru umframt teir baðar 
Lloyd og Helveg Petersen, 
áttii bretskir ráðgevar og 
eim 20 danskir.

Arn i í essinum
Serliga ein maður fekk 
nógv' rósandi orð við á 
vegnum. og hesin sami stóð 
eisini undir liðini á løg- 
manni, ta ið sattmalin bleiv 
undirsknvaður Am i Olafs- 
son hevur verið formaður i 
samraðingarnevndini

hetta seinasta áríð, men 
hevur arbeitt við máiinum 
í nógv ár. Danski uttan- 
ríkisráðharrin nevdi Ama 
Olafsson, sum tann einasta 
við navni, tá ið hann takk- 
aði fyri stríðið, og bæði løg- 
maður og Anthony Lloyd 
hugdu vid virðing eflir 
manninum, sum eigur sín 
stóra lut í hesi semju, tá ið 
teir takkaðu.

Alt var sera væl 
fyriskipað úti i nýumvaldu 
hølunum í Tinganesi hetta 
kvøldið. Løgmannsritarin 
John Rajani hevði staðið 
fyri samskipanini. og hesi 
uppgávu slapp hann sera 
væl frá. Alt gekk uppa stas, 
og karmurin um hesa ha- 
tiðarløtu kundi ikki verið 
betri.

F isk i-
m enn
fáa
frió

Bretski vaiauttanrík isráðharrin , Anthony Lloyd, segði týskvoldið, at 
føroy ingar ikki skulu áttust, ut hretur furu ut reku foroysk fiskiskip ut úr gruu 
okinum frá  degi til dags M>nd Kiilmar
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í marknasáttmalanum 
millum Føroyar og Bret- 
land stendur i grein seks, 
at fiskiskip hjá báðum 
londum hava loyvi at fiska 
a gráu leiðini. Bretar hava 
tó tryggjað sær rættin til 
undirgrundina, men skuldi 
tað hent, at teir fara at bora 
eftir olju ella gussi har, so 
skulu teir í góðari tíó siga 
føroyingum frá hesum 
ætlanum. Hetta fyri at 
føroyingar skulu fáa tíð at 
umleggja fiskiskapin, um 
tað gerst neyðugt.

Kunnu føroyingar so 
kenna seg tryggar við hesa 
avtalu? Fara bretar at vera 
skynsamir og Ixiða frá í 
góðari tíð?

Anthony Lloyd segði, at 
hann ikki metti støðuna í 
gráa økinum verða so kom- 
pliseraða, og hann ivaðist 
ikki í, at hæði oljuvinna - 
utn hon kemur á júst 
hesum økinum - og fiski- 
vinnun kunnu finna utav 
at samstarva lið um lið. 
Hann legði afturat, at

hretska stjórnin er sera 
varug við teir trupulleikar, 
sum kunnu standast av 
eini so umstríddari vinnu 
sum oljuvinnuni. Ti er tað 
umráðandi, at oljufeløgini 
halda seg til tær reglur, 
sum krevjast; hæði innan 
fyri sjálva avtaluna og 
viðvíkjandi umhvørvinum.

-  Hetta er tað, sum 
altjóða samfelagið roknar 
við, og tað vilja vit eisini 
halda. Avtalan er greið í 
grein seks, og hana fara vit

at halda okkum til, segði 
Anthony Lloyd.

Annars helt Anthony 
I.loyd, at avtalan millum 
Føroyar og Bretland var 
ein góð avtala. Hann minti 
á, at Bretland sum nú er 
innflytur fyri nærum eina 
milliard krónur árliga, og 
við semjuni um markið var 
tað ikki óhugsandi at í- 
mynda sær, at hesin handil 
i framtíðini bleiv enn 
størri.

Spurdur um bretar bert

hava slakað í hesum máli, 
havandi í huga orðini hjá 
LJffa Ellemann Jensen, tá 
ið hann segði, at tað bar til 
at standa i Sumba og spíta 
inn 1 bretskt øki, um før- 
oyingar góðtóku uppruna- 
uppskotið frá bretum, 
svaraði Lloyd:

-  Nú hava vit ongar 
spítikappingar í Bretlandi, 
men eg má siga, at eisini 
vit eru væd nøgdir við 
sáttmálan. Eingin tapari er 
í hesum mali.

Skjót vidgerð í 
Fólkatinginum
D a n sk i u tta n r ík is -  
ráð h a rr in , N ie ls  
H e lv e g  P etersen , 
segð i týskvøld ið , a t  
m a rk n a sá t tm á lin  
fe r  a t  fá a  e in a  
sk jó ta  og góða við- 
ge rð  í F ó lk a t in g in -  
um . L o n g u  28. m ai  
e r  æ t la n in , a t  sá tt -  
m á lin  sk a l v e rð a  a v -  
g re id d u r  frá  d a n sk -  
a r i s íðu

Leif Laadal___

Danska avrítið av 
marknasáttmálanum 
bleiv longu í gjár sent við 
flogfari niður til Dan- 
markar, har tað bleiv 
lagt fyri Fólkatingið 
sama dag. Fyrsta við- 
gerð er 21. mai og onnur 
og seinasta viðgerð verð- 
ur 28. mai.

Danski uttanríkisráð- 
harrin visti at siga, at 
breið semja er í Fólka- 
tinginum um at góðtaka 
sáttmálan, so einki er til 
hindurs fyri, at sátt- 
málin verður góðkendur 
av øllum pørtum, tá ið 
hann er liðugt viðgjørd- 
ur í bretska parlament- 
inum.

Enski varauttanríkis- 
ráðharrin, Antony Lloyd 
hevði eina heilsu við frá 
Tony Blair, forsætis- 
málaráðharra, sum 
segði seg lova eina 
skjóta viðgerð av sátt- 
málanum í bretska 
parlamentinum. Lloyd 
segði, at eingin forðing 
var fyri, at sáttmálin 
verður góðkendur, so 
longu um ein mánað er 
alt tað formella í sam- 
liandi við góðkenningar 
fingið av vegnum.

Stjól ikki myndina
Danski uttanríkisráð- 
harrin royndi als ikki at

stjala myndina úti í 
Tinganesi týskvøldið. 
Tað var, sum kendi hann 
seg eitt sindur illa, nú 
hansara undirskrift var 
neyðug á sáttmálan, fyri 
at hann skuldi vera 
galdandi.

Spurdur hvussu hann 
hevði tað við at sita í 
hesi støðu, svaraði hann:

-  Vit arbeiða við 
teimum reglum, sum eru 
galdandi. Vit kunnu ikki 
annað og eiga ikki at 
gera annað.

Niels Helveg legði 
afturat, at hann persón- 
liga fegnaðist um, at av- 
talan var undirskrivað, 
ti hann visti, at avtalan 
hevði stóran týdning fyri 
tann fíggjarliga, sosiala 
og politiska framhurðin í 
Føroyum

Niels Helveg Petersen 
bleiv eisini spurdur, um 
hann nú helt Danmark 
ella Føroyar vóru vorðn- 
ar størri. Hann svaraði:

-  Fyrst og fremst 
verða tað Føroyar, sum 
fáa gagn av avtaluni, 
men tað er eisini tií 
felags gagn fyn bæði 
londini.

Hví kom  
markatrætan
í 196J.eftirat Danmark 
ar ríki var vorðið bundið 
av (lenf-sáttmálanum 
frá 1958 um landgrunn, 
varð win'aldsrættur 
Ríkisins landgrunninum 
viðvíkjandi lvstur íyrí 
Føroyar við konglignri 
fyriskipan. Tá varð eing- 
in roynd gjøi-d at av 
marka landgrunnúi. ið 
sambært 1958-sattmála 
num rakk út á 200 metra 
dýpdai kurvuna, elia so 
langt til bar at troyta 
tilfeingið i honura

Undir 3. havnettar 
stevnu ST, sum byrjaði 
1974, gjørdist skjott 
greitt, at altjóða sam- 
felagid góðtók, at stran 
dalond kundu kanna sær 
tUfeingisøki, annaóhvørt 
sum fiskiøki ella sum 

! búskaparligt øki, ið eisini 
fevndi um landgruns 
rættindi, út á 200 fiórð- 
ingar úr Landi. Brátt varð 
viðurkent sum laudasió- 
venja at seta 200 fiórð- 
inga mark.

I løgtingsmáli nr. 
2/1976 samtykti Føroya 
Løgting, at fiskimarkið 
kring Føroyar skuldi 
verðu flutt úr 12 og út á 
200 ljóróingar. Hetta 
vard siðan framt við kgl. 
fyriskipan at galda fra 1.

! januar 1977. Við heimild 
! í lóg nr. 597 írá 17. 

desember 1976 um fiski- 
mark danska ríkisms og i 
samsvari við altjóðarætt 
varð gjørt av, at har 
minni enn 400 fiorðingar 
vóru tU næsta land, og 

í um ikki annað varð av- 
talaó við grannalonđini. 
skuldi markið móti teim- 
um vera miðlinjan. So- 
statt gjørdist tørvur á at 
seta mark imóti granna- 
londunum Noiegi, ís- 
landi og Bretlanđi

í budskrivi fra 13. 
desember 1976 skjeyt 
Bretlanđ upp, at fiski 
mørkini millum bretska 
og danska ríkið skuldu 
fylgja miðlinjuni, bæði í 
Norðsjonum og í Norður- 
atlantshavi. Danmark 
tok undir við hesum við 
boóskrivi frá 23. desem- 
ber 1976. Tá ið partamir 
seinni kumigjørdu síni 
fiskimørk. koin undan 

| kavi. at ikki var senya 
I  um, hvussu miðlinjan 

millum Føroya og Bret- 
lands skuldi roknast. 
Danskir myndugleikar 
høvdu roknað nuðlinjuna 
frá teimum beinu før- 
oysku grundlinjunum og 
fra oyggjabólkinum St. 
Kilda, men høvdu ikki 
roknað frá tí fiarskotna 
oyðiklettinum Rockall 
ella frá avísum skotskum 
hólmum ella smáoyggj- 
um, nevnliga Sule Skerry 
tSúluskerið Eystara), 
North Rona, Sula Sgeir 

j (Súluskerið Vestara) og 
oyggjabólkinum Flannan 
Isles. Bretskir myndug- 
leikar roknaðu fiski- 

j markið út frá øllum hes- 
um skotsku holmum og 
klettum, men ikki frú 
teimum beinu grundlinj- 
unum undir Føroyum.

Orsakað av hesum 
ymsu rokniha-ttum 
gjørdust tr>’ øki við um- 
skarandi krøvum um 
fiskiløgdømi, sonevnd 
•>gi á øki*-:

1) Millum Føroya og 
Hetlands, orsakað av 
ósenyuni um ta beinu 
føroysku grundlinjuna 
eystanfyri (um 200 
ferkilometrar).

2) Millum Føroya og 
Skotlands orsakað av 
ósenýuni um hólmamar 
(um 8.000 ferkilometrar)

3) f útsuðri, orsakað av 
óseirýuni um Rock.all (um
5.000 ferkilometrar).

Sostatt vóru um 13.000 
ferkilometrar umstrídd 
ir. Báðir partar loyvdu 
sínum skipum at veiða i 
hesum umstríddu økjum, 
men sýndu varsemi við 
eflirliti við skipum. sum 
fiskuðu har við loyvi frá 
mótpartinum. Tey 22 ár 
ini, henda ósemja hevur 
staðið við, hava sera 
sjáldan verið nakrir til-

hurðir a hesum um- , 
stríddu liskileiðum.

í 1997, tá ió Bretland 
góðtók ST havrættarsátt- 
malun frá 1982, sum 
heimilar 200 fiórðinga 
húskapamuirki, men ; 
ikki roknað úr oyðiklett- 
uin, góvust bretar við at 
krpvja 2(K) Qórðinga 
fiskimark roknað úr J 
Rockall, og við hesum ; 
datt meginparturin av 
•graa økinum- í útsuðri 
burtur. Eftir av tí vóru ■ 
lx>rt um 80 ferkdometrar, 
íð stóðust av ósemjuni | 
um tær fieinu grund- 
linjurnar vestan fyn Før- 
oyur.

Tann nýggi havrættur, 
íð spratt ur 3. havrætt- : 
arstevnuni, heimilaði 
strtuidalondum at krevja 
lunđgrunsmark út á 200 
tjúrðingar, og uppuftur 
longur út. um núttúrliga 
framhaldið av landinum 
obrotió rakk ut um 200 
Qórðingar. Vió hesura 
gjørdist gi’eitt, at tørvur 
fór at verða á avmarking 
av føroyska landgrunn- 
inum motvegis granna- 
londum, ið logu nærri 
enn 400 fiórðingar. nevni- 
ligíi Noregi. Islandi og 
Bretlandi. Somuleiðis 
var mangt, sum bendi a, 
at Føroyar eisini kundu 
kanna sær landgrunn 
uttan fyri 200 fiordingar í 
utsuðri, vió tað, at 
sunnari parturín av 
-Førova-Rockall Ha- 
slættanum-, taó er økið 
kring Rockall og Hatton- j 
bankan. kundi roknast 
sum náttúrligt framhald 
av Føroyum.

Bæði ísland og Noreg 
lisettu fyribils miðlii\ju- 
mark moti F'øroyum, tá ið 
tev settu 200 fjorðinga- 
mark avikavist í 1975 og 
1977. Vrið Noreg vard 
avtalagjørd lð.juni 1979 
um, at fiskimarkið og 
landgrunsmarkið skuldu 
fylgja miðlinjuni

Hetta er einasti | 
formligi sattmali. sum 
higartil er gjørdur um 
mark núllum Føroyar og 
eitt gi annaland.

Ta ið føroyska fiski- 
rnarkið varð ásett í 1977 
kom undan kavi, at ó- 
semja var við ísland um, 
hvussu miðlinjan skuldi 
roknast. Hetta stóðst av, 
at Island hevur roknað 
sma miðlinju úr oyði- 
klettinum Hvalsbaki. 
sum Danmark/Føroyar 
ikki hava viðurkent sum 
grundlii\jupunkt. Enn er 
eingin sen\ja fingin í lag 
við Island um hetta.

Longu í 1974 hevði 
Bretland kamiað sær 
landgrunn vestan fyri 
Hetland og Skotland 
Hetta varð gjørt við 
sonevndum >design- 
eringum-, tað er kunn- 
gerðnm um, at bretskir 
myndugleikar, inntil 
annað varð avrútt, rokn- 
aðu ávís økí fyri at vera 
undir bretskari lóggávu 
landgrunni viðvTkjandi. 
Tey designeraðu økini 
vórðu avmarkað við lipj- 
um, ið líktust -trappu- 
atigum-', og sum virdu 
eina hugsaða miðlinju 
moti Føroyum innan fyri 
200 fiórðingai Longur 
suðuri, vestur ur Suður 
oyggjum. rukku bretsku 
đesigneraðu landgnms- 
økini vestur uni 200 
fiórðingar úr landi. 
Danska stjúmin tók fyri- 
vami mótvegis Bretlandi j 
hesum viðv’íkjímdi. Ta ið j 
frland eisini kannaði sær 
landgrunn út um 200 j 
Qórðingar á hesum leið- | 
um, varð somuleiðis fyri- j 
varai tikið mótvegis j 
írsku stjómini.

í 1978 var á fyrsta 
sinni funđur við Bretland 
um landgrunsmarkið 
niillum Føroya og Bret- 
lands. Hesin fundur av- 
dúkaði úsenfiu um mark- 
ið, bæði innan fyri og 
uttan fyri 2(K) fiiirðingar.
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