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Vaksandi nøgdir av upsa Klárt at taka
• 1 í  • _/ • í • dagar millumog minkandi nøgdir av toski íæknamar

M e ð a n  n ø gd irn a r  av  
a v re id d u m  toski h a v a  
verið  í m in k in g  trý  tey  
se in a stu  á r in i, h a v a  
n ø gd irn a r  av  u p sa  
verið  í vøkstri. S e in -  
as tu  hag tø lin i fy ri 
fy r s ta  á rs fjó rð in g  í á r  
v ísa  som u  gongd .

Eu Gljttesen____

Meðan landaðu nøgdimar 
av toski hava verið í mink- 
ing trý tev seinastu árini, 
hava landaðu nøgdirnar av 
upsa verið í vøkstri.

Hetta sæst av eini nýggj- 
ari uppgerð, sum Hagstov- 
an hevur gjørt yvir avreið- 
ingamar frá føroyskum 
skipum til føroyskar fiska- 
keyparar.

Tá landaðu nøgdimar av 
toskitoppaðu í 1996, botn- 
aðu landaðu nøgdirnar av 
upsa. Hetta árið vóm nøgd- 
imar av toski og upsa 
ávikavist 33 tús. og 17 tús. 
tons.

Men síðani em nøgdirnar 
famar hvør sín veg og 
møttust í fjør við hvør sín- 
uin 24 tús. tonsum.

Men gongdin steðgaði 
ikki har, tí seinastu hagtøl- 
ini fyri fyrsta ársfjóróing í 
ár benda á, at upsin fer at 
yvirhála toskin í ár.

I fyrsta ársfjórðingi í fjør 
vóru nøgdirnar av toski 
meira enn tvífalt so stórar 
sum nøgdirnar av upsa. 
Men soleiðis er ikki í áf, 
sambært uppgerðini frá 
Hagstovuni.

Henda visur, at nøgdir- 
nar av toski eru minkaðar 
við utvið einum triðingi, 
samstundis sum nøgdirnar 
av upsa eru hækkaðar við 
útvið einum triðingi.

Gongdin var í veruleika- 
num tann sama í fyrsta 
ársfjórðingi í fjør, men tá

var talan um ein fjórðing í 
staðin fyri ein triðing, tvs. 
at ferðin á broytingini var 
heldur minni tá.

Fyri at venda aflur til 
veruligu tølini vóm 7.761 
tons av toski avreidd til før- 
oyskar fiskakeyparar í 
fyrsta ársfjórðingi í fjør 
ímóti 5.498 tons í ár.

Tilsvarandi nøgdimar 
fyri upsa vóm 3.639 tons í 
fyrsta ársQórðingi í fjør 
ímóti 4.655 tons í ár.

So hóast avreiddu 
nøgdirnar av toski higartil 
í ár em 843 tons størri enn 
nøgdimar av hýsu, geva 
tølini greióar ábendingar, tí 
sama tíðarskeið í fjør hevði 
toskurin eina yvirvág upp á 
4.122 tons.

Hetta merkir, at munur- 
in er farin niður í ein fimt- 
ing av muninum í fjør.

A larm k lokkum ar
ringja
Iæggja vit nøgdimar av 
toski og upsa saman, sum 
eru avreiddar til føroyskar 
fiskakeyparar í fyrsta árs- 
fjórðingi í ár, so er tilsam- 
ans talan um 10.153 tons. 
Hetta er 1.246 tons minni 
enn somu tíð í fjør svarandi 
til eina lutfulsligu minking 
upp á 11 prosent.

Saman við toskinum og 
upsanum, hevur hýsan 
havt vaksandi týdning 
seinastu árini.

Hýsufiskiskapurin botn- 
aði í 1993 tá bert 3.662 tons 
vóm avreidd til føroyskar 
fiskakeyparar.

Síðani hevur tað bara 
gingið uppeftir við fiski- 
skapinum og í fjør vóm 
heili 19.179 tons av hýsu 
avreidd.

Men tølini fyri fyrsta árs- 
fjórðing í ár vísa tíverri eitt 
lítið fall tá tað kemur til 
hysuna. Avreidd eru 5.800 
tons og hetta eru 258 tons 
minni enn somu tíð í fjør,

Seinastu árini hevur ult g ingið e ftir  vild, nogdirnar hava verid  vaksandi 
samstundis sum avreið ingarvirð i er hækkað munandi. Men nú er  likt til at 
okkara væ lferð er  í vamla, tí tað Ijóðar frá slakari prísum samstundis sum 
nogdirnar nú aftur minka.

svarandi til eina lutfalsliga 
minking upp á 4 prosent.

læggja vit avreiddu 
nøgdimar av toski, hysu og 
upsa saman fyri fyrsia ars- 
Qórðing í ár er taian um 
eina samlaða nøgd upp a 16 
tús. tons Hetta er 1500 
tons minni enn somu tíð i 
fjør og svarar til eina lut- 
faisliga minking upp a 8,6 
prosent.

Tvey tey seinastu arini 
hava annars verið stak goð 
til tosk, hysu og upsa ti 
bieði árini hava samlaðu 
avreiðingamar ligið oman- 
fyri 67 tús. tons. Hetta er 
utvið 10 tús. meira enn i 
1996 og 20 tús. meira enn í 
1995.

Men sum sagt so benda 
seinastu tølini nú á eina 
minking í mun til somu tíð 
í fjør og henda minking 
sæst eisini aftur i heildar- 
avreiðingunum, tá vít 
halda avreiðingamar av 
sitd, makreli og ídnaðar- 
fiski uttanfyri.

Heildaravreiðingamar 
voru um 20 tus. tons í 
fyrsta arstjorðingi í ár og 
var hetta utvið 3 tus. tons 
minni enn somu tið i fjør. 
svarandi til eina lutfalsiga 
minking upp a 12 prosent.

Toskur, hýsa og upsi 
standa fvri 80 prosentum 
av avreiddu nøgdunum og 
eiga helvtina av minking- 
ini.

Tað skal sigast, at fiski- 
skapurin vegna veður og 
annað kann verða svikalig- 
ur i fyrsta arsfjorðingi og ti 
skulu ábemlingarnar tak- 
ast við avísum fyrivami.

Men henđir tað, at nøgd- 
imar av mest tíðandi fiska- 
sløgunum framhaldandi 
minka samstundis sum 
marknaðarprisurin lækk 
ar, rakar tað okkum tvífalt, 
ti nærum alt okkara útflut- 
ningsvirði kemur fra ftski

O ljupartabrøv  bjóðast út í heyst
ím óti e n d a n u m  av  
h e su m  á r in u m  fe r  
A t la n ts  K o lv e tn i at  
b jóða  fø roy in gu m  
p a rta b ro v  fy ri í m esta  
la g i 26  m illió n ir  k rón -  
ur. M a rk ið  m illu m  
F ø ro y a r  og  B re t la n d  
e r  í p r in s ip p in u m  
k om ið  u p p á  p lá ss , so  
h e tta  fo rða r  ikk i long - 
u r  e in i fø roy sk a r i o lju - 
v in n u  at k om a  í g o n gd

Leif Láadai.__ _________

Nu ongar forðingar eru fyri 
at fara undir eina olju- 
vinnu her á landi, fer føroy- 
ska oljufelagið Atlants Kol- 
vetni at bjóða út enn fleiri 
partabrøv. Tá ið felagið 
bleiv stovnað, vórðu parta- 
brøv seld almenninginum,

og tá settu 830 fólk pening 
í felagið, sum í fyrstuni bert 
var eitt huskot til eina fyri 
tøku.

Nú vita eigararnir og 
leiðslan hjá Atlants Kolvet- 
ni nøgv meiri um vinnuna 
og um hvønn leiklut føroy- 
ska oljufelagið kann koma 
at hava, so Wilhelm Feter- 
sen, stjóri, sigur, at áhugin 
fyri at keypa partabrøv í 
Atlants Kolvetni óivað fer 
at verða eins stórur ella 
størri, nú felagið seinni í ár 
aflur fer at bjóða út.

M uguleiki fyri 26 
milliónum
Júst hvussu nógv parta- 
brøv á 1000 krónur felagió 
ætlar at bjóða út, er støða 
ikki tikin til enn. Nevndin 
hevur sum nú er møguleika 
at selja partabrøv upp til 
55 milliónir krónur, og

partapeningurin er í løtuni 
29 milliónir krónur. Hetta 
vil siga, at tað í mesta lagið 
verða 26 milliónir útbjóð- 
aðar seinni í ár.

Atlants Kolvetni er síð- 
ani fyrstu útbjóðing av 
partabrøvum blivið limur í 
Faroes Partnership saman 
við Amerada Hess, Lasmo, 
DONG og Hydro. Haraftur- 
at er markið komið uppá 
pláss, og fyrsta útbjóðing- 
arumfar á føroyska økinum 
verður sambært Eyðun 
Elttør, oljumálaráharra, í 
heyst.

Tá ið Atlant Kolvetni 
bjóðaði fólki at keypa 
partabrøv, var áhugin 
hampiliga stórur, um havt 
verður í huga umstøðurnar, 
sigur Wilhelm Petersen, 
men nú vita bæði vit og tey, 
sum ætla at seta pening í 
felagið, nógv meiri um 
vinnuna og serliga um

Atlants Kolvetni.
Wilhelm Petersen \ ænt 

ar ikki, at øll tey, suni hava 
áhuga í eini føroyakan olju 
vinnu longu hava kevpt 
partabrøv í feiagnum.

-  Um fólk aktivt vilja lut 
taka í leiting eflir olju við 
Føroyar, so hava tey hend 
an møguleika við at verða 
partaeigari í eitt nu okkara 
felag, sigur Wilhelm Peter- 
sen.

Tí metir hann, at nógv 
fólk f'ara at seta pening í 
felagið f heyst.

Enn eingin olja 
men yvirskot
Atlantic Kolvetni hevur 
enn ikki verið nær einum 
dropa av olju enn, men 
kortini kann felagið vísa á 
eitt fitt yvirskot í rokn- 
skapinum Peningurin 
verður settur í eitt nú

donsk virðisbrøv, og hetta 
hevur eydnast væl.

Nú útbjóðingarumfarið á 
føroyskum øki verður í 
heyst, fer felagið sam- 
stundis meiri aktivt inn í 
sjálva oljuvinnuna. Saman 
við samstarvsfeløgunum í 
Faroes Partnership er ætl

Foroyska olju felagið 
Atlanta Kolvetni fer 
seinni i ár aftur at 
bjóða foroyingum at 
si-ta pening i felagið. 
Ahugin verdur óivað 
eins stórur, sum tá ið 
te ir 830 føroy ingarn ir 
setti 29 m illión ir í 
felagió i tjor, sigur 
stjórin Wilhelm 
Petersen

anin at vera við frá fyrsta 
bríksli, so um eitt ár ella so 
eigur Atlants Kolvetni uppi 
i onkrari lovvisavtalu um 
leiting eftir olju á føroysk- 
um øki -  um alt gongur 
eftir ætlan.

Cafe Karlsborg í Vágsbotn
Beate L. Samuelsen

í famu viku lat Cafe Karls- 
borg upp í Vágsbotn.

Tað er Fiskimannafelag- 
ið, sum eigur húsini, har 
ein gávuhandil hjá Sam- 
vinnufelagnum hevur hild- 
ið til, men hevur hesin 
handil verið aflurlatin í 
langa tíð.

Sjey ár eru liðin, síðani 
Olevina Joensen gjørdi 
hetta sama høli i stand, 
sum gávuhandjlin hevur 
hildið til f.

Av ti at hølið hevur staðið 
tómt í seinastuni, heitti 
Fiskimannafelagið fyri 
nakað síðani á Olevinu, 
sum annars hevur verið 
burturi, um at taka sær av 
Cafáini..

( )g fvri hálvari aðru viku 
síðani, lat Olevina lat cafe- 
ina, sum líka síðani hevur 
verið sera væl vitjað, tí 
nógv fólk hevur sína gingd 
oman í Vágsbotn, har sera

góður sólargangur er.
Latið verður upp hvønn 

morgun kl. 8 og er opið til 
kl. 8 á kvøldið. Møguleiki er 
fyri, at opið kemur at verða

longri út á kvøldamar, 
meðan summarið er, men 
tað fer tíðin at vísa, um 
tørvur er tí, sigur Olevina, 
sum hevur eitt hjálparfólk

aftrat sær í cafeini.
Líka frá morgunstundini 

fæst morgunbuffet. Annars 
fæst smyrjubreyð við føroy 
skum viðskera av øllum

Rætt skal 
vera rætt

Olevina Joensen 
stendur fyri dagligu 
leióslu av Cafe 
Karlsborg f Vágsbotni.

Mvnd: Kalmar Lindenskov

møguligum slag umframt 
kaffi, the, cacao, køkur og 
hvat Olevina annars hevur 
sett sær fyri at hava av 
heimabakstri, so tað ikki 
altíð er tað sama.

í Cafe Karlsborg er pláss 
fyri 44 sitandi gestum, sum 
er. Men her er rúmligt, so 
væl lær til við fleiri stólum 
og borðum, sigur hon, sum 
eisini hevur sett borð og 
stólar út um til gestir, sum 
heldur vilja sita uttanfyri 
og njóta ein góðan bita í ti 
frálíka veðrinum, vit hava 
havt hesar seinastu dagar- 
nar.

Høvuðssøgan í gjár 
snúði seg um, at nú skal 
føroyskt tosast í Føroya 
Rætti.

Sagt varð, at Fólka 
tingið hevur samtykt, at 
umsøkjarar til dómara- 
størvini, sum duga før 
oyskt, fáa fyrimun. Men 
tað er ikki heilt rætt.

Fólkatingið hevur ikki 
endaliga samtykt hetta 
enn. Ein samd rættar- 
nevnd tekur undir við 
hesum, og málið hevur 
verið til aðru viðgerð. 
Men mátið hevur ikki 
verið til endaliga 3. við- 
gerð enn. 2. viðgerð var 
týsdagin, og málið fer 
beinleiðis til 3. viðgerð.

Tað tykist heilt vist, at 
Fólkatingið tekur undir 
við føroysku ynskjun- 
um.

- hlaðmaðurin

L ík t  e r  til, a t  J e n s  
A n d re a s s e n  h e v u r  
g(ið kort a h ond in i, 
n ú  en n  eín  k om m - 
u n u læ k n i ska l set -  
ast fyri S u ð u r -  
streym oy

Im .i R a .SM1S.SEN

Tað er Almanna- og 
Heilsustýrið, sum gi r av, 
hvør tann attandi komm- 
unulæknin i Havn skal 

. vera. Men fyrst skulu 
tær fýra kommunumar i 

1 Suðurstreymoyar lækna- 
dømi geva Almanna- og 
Heilsustýrinum sini til 
mieli um, hvønn tey 
vnskja. Tær eru Havnin, 
Nólsoy, I lestur og Velba- 
staður.

Seinnapartín miku 
[ dagin vantaðu framvegis 
I tva-r innstillmgar at 
! koma fram Freistin at 
I innstilla var annars úti 

25. maj.
Tey, sum hava søkt 

I starvið. eru Jens Andre- 
| assen. Sten Larsen, 
i Turid Petersen og Kari 
I Jacobsen.
| A byraðsfundinum i 

Havn hóskvøldið i sfðstu 
viku mælti Tórshavnar 
Býráð til at seta Jens 

| Andreassi n, lækna á 
| Landssjókrahósinum. i 

starv Velbastaðar kom-

muna hevur somuleiðis 
Jens Andreaøøen sum 
sftt læsta boð.

Hestur hevur Sten 
Larsen. sum i løtuni er 
avloysari i Kollafirði, 
ovast a ynskilistanum.

Nolsoy hevði ikki við- 
gjørt spurningin enn. tá 
vit vóru í sambandi við 
tey i gjar, men tey skuldu 
taka støðu seinni um 
kvøtdið.

I.andslæknin hevur 
eisini eitt orð at skula 
sagt. Hann innstillar 
ikki. meti metir um fak- 
liga førleikan hja um- 
søkjarunum. Tað er mill- 
um annað við støði í hes- 
um. at kommunumar 
hava tikið støðu.

Hetta er siðstu ferð, at 
lækni verður settur á 
hendan hatt. Frameftir 
verður tað eitt rað 
mannað við umboðum 
fyri kommunur. læknar 
og sjukrakassar, sum 
skal taka dagar millum 
u msøkjaramar.

Nvggi læknin í Suður- 
strevmoy byrjar væntan- 
di i starvinum 1 septem- 
Ix r, tá nýggja læknamið- 
støðin við R.C Effer- 
søesgøtu er klár at taka i 
nvtslu Saman við nyggja 
læknanum flytir Sølvi W 
( )lsen eisini inn i iækna- 
miðstøðini.

Sigl og spæl bridge
Aftur i ár skipar Smyril 
Line fyri serligari bridge- 
ferð

Bridgeferðin verður á 
Danmarkarferðini viku- 
skiftið 4. til 7. juni, og 
umborð ó Norronu verða 
kappingar allar tnggjar 
dagamar

Slíkar bridgeferðir 
vorðu gjørdar við Norr- 
ónu bæði i fjør og fyrraár- 
ið. Undirtøkan var gix), og 
alt riggaði stak væl. Bæði 
árini var eisini allar 
bt>sta veður.

Danmarkarferðin er 
væl egnað til slikt tiltak. 
n Norróna fer av Havnini 
friggjamorgun kl 8.30 og 
er aftur i Havn mana- 
morgun kl. 6. Tað vil siga.

at folk. sum hava vanligt 
dagarbeiói, skulu bara 
biðja sær fn fnggjadagin.

Smyril Line hevur í j 
sambandi við ferðina eitt 
serligt tilboð til bndge- 
spælarar og makar 
teirra, sum hava hug at 
fara við.

Tað verður Per Kalls- 
berg, sum leggur kapp- 
ingamar til rættis. Vinn- 
ararnir faa virðisiønir.

Per Kallsberg var við 
til at fyriskipa bndge- 
ferðimar hini arini eisini.

- Koma so nógv fólk 
við, at vit kunnu inanna 
6-7 borð, vænti eg vit fáa 
ein frálíkan túr við stutt- 
hguin kappingum, sigur 
Per.
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