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Føroyingar á W T O stjóm arráðstevnu í Am erika
í næstu viku verður
altjóða stjórnarráðstevna í W T O í Seattle
H ergeir Nielsen, loglingsmaður, er formaður í Uttanlandsnevndini, og upplýsir hann í einum skrivi,
at hendan ráðstevnan er av
stórum
týdningi,
ikki
minst fyri føroyskt vinnulív. Landsstýrið fer tí eisini
at vera við.
Altjóða handilssamskiftið økist alt meiri, og gongur
rákið gongur móti meiri
fríhandli. Føroyar eru ein
partur av heimshandiinum, og fjarstøðan er ikki
longur nøkur forðing fyri
samskifli við onnur lond.
- Umráðandi er hjá Føroyum at gera sær greitt, at
neyðugt er við fyrireikingum og tillagingum til
brovttu umstøðumar, skulu
tær standa seg í kappingini
við umheimin, og er tað tí
sera áhugavert at fylgja við
í, hvat vit kunna fáa
burturúr W TO fundinum í
Seattle, heldur formaðurin í
Uttanlandsnevndini.
Ein ráðgevi hjá W TO í
Geneve, Maria del Carmen
Pont-Viera, kunnaði Uttanlandsnevndina í september mánaða í Geneve

um ymsar bilateraiar frihandilsavtalur. M.a. greiddi hon frá, at hon arbeiddi í
einari deild hjá WTO, sum
hevði kannað 70 av teimum 120 regionalu fríhandilsavtaiunum.
Hon segði, at føroyska
fríhandilsavtalan var komin
undir W T( )-kanning. Tað,
sum serligur dentur varð
lagdur á, tá siíkar avtalur
vóru kannaðar, var at kanna
avtaluna sum heild, kanna
um ásetingiimar í henni
vóru greiðar og klárar, og fáa
greiði á, hvussu avtalumar
virkaðu.

N ó g v a r ó g r e id a r
r e g iu r
Var talan ikki um eina
vem liga fríhandilsavtalu,
áttu handilsforðingamar í
siíkum avtalum at fáast av
vegnum.
Maria del Carmen I’ontViera upplysti. at W TO
gavst í hálvum gekki at
kanna føroysku fríhandilsavtaluna við ES, tí at hon
var so ógreið á fiskivinnuøkinum við tolli, lofti, kvotum og referenseprísum
Tollur er ikki einasta
hóttan ella forðing fyri føroyskum utflutningi til ES,
og týdningurin av tolii sum

handilsforðing fer at minka
við
liberarliseringini
í
heimshandiinum.
Hiidið verður, at liberaliseringin av heimshandlinum hevur positiva ávirkan
í heimsbuskapin, og royna
flestu lond tí at vera við til
sjálvar ráðstevnumar, har
sjónarmið verða førd fram
og avgerðir tiknar.
- Á fleiri økjum, sum hava
stóran týdning fyri handilin, em vit triðjaland. Vit em
ikki við í altjóða av-talum
um heilsufrøðilig viðurskifti, og tí er tað ES og onnur lond, sum áseta heilsufrøðiligu treytimar. upplýsir Hergeir Nielsen, løgtingsmaður, í skrivinum.
Ríiknað verður við, at
álvarsiigar forðingar verða
lagdar mótvegis triðjaiondum, ið ikki halda heilsufrøðiiiga eftirlitið, har felags
góðkendar
skipanir
og
mannagongdir verða tryggjaðar í einum integreraðum
samskifli.

F le iri

fiskivinnuuppskot
UtUuiiandsnevndin
varð
kunnað um, at fleiri uppskot
um fiskivinnu fóm at verða
viðgjørd á ráðstevnuni. Eítt
var úr Noregi um betri

H e r g e ir N iels e n , fo r m a ð u r i U tta n la n d sn e vn d in i

marknaðiiratgongii fyn fisk
og fiskavørum. eitt úr Islandi um ymisk studningsviðurskifti til fiskivinnuna.
og liknandi uppskot eru ur
Islandi, Japan, Australia,
Ntjw Zeakmdi, Nortgi, Pem,
Filippinunum
og
USA.
Nevnciin fekk at vita, at
Isiand var upprunin tii hesi
uppskot, og hevur tað síðani
fingið onnur lond við.
Endamálið við W TO er at
tryggja, at handil. vømr og
tænastur kunnu fara fram
Landanna millum við so fáum forðingum sum gjørligt.
Hetta skal gerast eftir
einari einfaidan skipan,
sum skal styrkja heimsbuskapin og hava við sa-r
øktan handil, itøgur, arbeiði
og inntøkuvokstur i heiminurn.
Limalondini hava ikki
rætt at gera mun á londum.
hevur t.d. eitt land givið
øðrum landi rættindi, so
skal tað geva øðmm londum somu rættindi.
A studningsøkinum er
nakað fremjandi og annað
oyðileggjandi, t.d. upphøggingarstuðul mótvegis íleggingarstuðh Á landbunuðarøkinum, sum var sermerktur við nógvum subsidium, tekniskum forðingum, veijutolii, utflutn-

ingsstuðli
og dumpingprísum, var t.d. ioyvt at
stuðla gransking, sjukufyribyrging, infrastrukturi
og at trvggja nóg mikið av
føði.
Fiskur varð hinvegin við
gjørtlur eins og vanlig vøra
og kom ti ikki undir øll
undantøkini, sum vóm
guldandi a landbunaðar
økinum. Bara tað eina
W TO dokumentið um uppm nareglur fyiti ikki færri
enn 1756 síður.

40 d o n s k u m b o ð vió
Utflutningsstuðul tii land
bunaðarvømr
var
ikki
ioyvdur í W TO uttan so, at
timalondini høvdu fingið
iovvi, og at tey samtundis
Imndu seg tU at minka
ba?ði stuðul og nøgd av
stuólaðum
vørum
eflir
avisum regium og yvir avis
tíðarskeið. I hesum høpi
varð eisini stóm r munur
gjørdur a íðnaðar- og
menningarlondum.
Japan hevur lagt spuniingin um aerligar reglur
fyn flskavørur og skógaridnað fyri radøtevuna.
Føroyar em partur av
dunska WTO-lim askap-inum og hundnar av at fylgja
WTO-reglunum um matvøm trygd og heilsufrøðilig

F ró d s k a p a rs e trið m e n n ir fø rle ik a til o lju v in n u n a
Á Náttúruvísindadeildini ber til at
lesa til oljuverkfrøding. Seks av
studentunum, sum
í 1998 fóru undir
útbúgving á Náttúruvísindadeildini,
ætla sær at blíva
olj u verk-frødi ngar.
Útbúgvingin tekur 3
ár. O g á Náttúruvísindadeildini er
gransking við atliti
at oljuvinnuni eisini
farin í gongd.
O lju v e r k fr ø ó in g a r
Oljuverkfrøðingaútbúgvin
gin verður bygd á ta útbúgvingarskipan, ið frammanundan er á Náttúruvísindadeildini.
Fyrstu
tvey árini er undirvísingin
at kalla felags fyri flestu
útbúgvingar
á

Náttúmvísindadeildini
(burtursæð frá útbúg\dng
innan havlívfrøði). Undirvísingin
fevnir tá um
støddfiøði, alisfrøði, teldufrøði og ymiskar tøknifrøðiligar
grundgreinar.
Seinastu 1 árini em ymiskar sergreinar, sum fyri
oljuverkfrøðingarnar m.a.
snúgva seg um jarðfrøði,
boritøkni, reservoirtøkni og
um olju- og gassfram-leiðslu.
Verkfrøðingaútbúg\ ingin endar við eini verkætlan, sum serritgerð skal
skrivast um. Fyrstu prógvini verða ætlandi latin í
2002.
Á vári ár 2000 verður
skipað fyri einum innleiðandi skeiði fyri oljuverkfrøðingamar. Skeiðið fer at
geva eitt fakligt yvirlit yvir
nøkur evni, ið verða tikin
upp í sergreinunum. Skeiðið byrjar í febm ar og endar
seinast í mai, og tað verður
í næstum lýst alment, so
abugað við egnaðum fortreytum kunnu melda seg

til at taka lut.
E flir
ætlanini
verða
fyrstu oljuverkfrøðingarnir
frá Náttúmvisindadeildini
til reiðar at fara í vinnu ár
2002.

P r o fe s s a r i í
o lju tø k n i
Á einum universiteti hanga gransking og utbúgving
saman, og umráðandi er at
hava visindafolk, ið kunnu
standa fyri granskingaruppgávuin á teimum ymsiku fakøkjunum.
Á Nattumvísindadeildini er dr. B em t S. Aadnøy,
doktari.
partiðarsettur
suni professari innan oljutøkni. Hann hevur høvuðsstarv sum professari á
Høgskolen í Stavanger,
sum
Fniðskaparsetrið
hevur samstarvsavtalu við.
Professarin fer m.a. at
taka sær av oljuverkfrøðingaútbúgvingini. Men
haraftrat er hann við til at

leggja lunnar undir oljutøkniliga gransking á Náttumvísindadeildini
sum
vegleiðari í eini ph.d.-verkætlan um bergmekanikk.
Fíggingin av professarstarvinum og av ph.d.verkætlanini er fingin til
vega frá oljufeløgunum
Statoil, Mobil O il og Enterprise Oil.

D o k t a r a a r b e ið i
um b o rjfn ifk a n ik k
Jóannes Djurhuus, cand.
scient., arbeiðir a Nattum vísindadeilidini við eini
ph.d.-verkætlan, hvørs endamál er at gera støddfrøðilig model, sum skulu
lýsa k reflim ar í grotinum
kring eitt borihol. Hetta
arbeiðið kann geva m.a.
jarðfrøðingum
eitt
gott
støddfrøðisligt amboð at
nýta til planlegging av
komandi
oijuboringum.
Vegleiðari í hesum arbeiði
er B em t S. Aadnøy, pro-

fessari
Ta borast skal í undirgrtindma, hevur taó stóran týdning at hava goðan
kunnieika til eginleikar i
grótinum, m.a. til hvørjar
k reflir \irka kring boriholið. Hesar kreflir em nær
tengdar at grótslagi. Ix>n
dypi og i hvorja ætt borað
verður. Hivur í grótlagnum
hava iyndi at ganga i ávisa
ætt, og hetta hevur við sær,
at atyrkin i grotinum krmg
•eitt burihol er tengt at,
hvonn veg borað verður.
I oljuboringum verður
boriveska koyrd i boriholið.
Boriveskan ma vera so
tung, at hon forar oljuni at
spríkja upp ur undirgmndini.
Fyri at vita
hvussu tung boriveskan
kann verða, er alneyðugt at
kenna styrkina í grótlagnum. Er veskan ov løtt
sjunkar hoiið saman. og er
hon ov tung, skræðnar
boriholið. Boriveskan verður annars eisini nýtt til at
smyrja við í boriholinum.
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ramt vasking av v a n lig u m klæðun
va tygum nú moguleika tyr a tla a
:ði tygara kem.skt reinsað i okkara
nýmótans reínsimaskmu.
Til dom is reinsa vit:
Klædningar
Buksur og iakkar
Dýnujakkar
Termodraktir
(og onnur oljudáikað plogg)
m ku n n u lata toy in n á hesum sto ð u m :
I H avn :

>»Seytjan« á Áarvegnum
í E y s tu ro y :

,si« á Skála. .J u n g m a n n .. i Bunavik
,»Rokoko«‘ i Gotu.

T lf . 4 5 5 1 6 0

Veitst tú, at
- Barna- og Ungdómsfelefonin
svarar hvønn mánadag
millum kl. 16-18.
-Telefonin er 310645
- Foreldur eisini kunnu ringja og
fáa ráðgeving
-Tey, sum svara, hava tagnarskyldu.

-T ú kanst vera anonymur

Hvat kanst tú ringja um
- Persónligar trupulleikar av ollum slag, t.d incest,
anorexia el bulimi, alkohol fyribyrging, royking ella
bara hava brúk fyri at tosa við onkran vakrnan.

og til at flyta knúst grot
upp úr boriholinum.

D o k ta ra a rb e id i
um kolvetn isfra m le ió slu
T il tess at fremja kolvetnisframleiðsluna
kann
gass verða sprænt i oijureservoirið. Siguró i Jak
upsstovu, civilverkfipøð-mgur. arbeiðir við eini ph.d
verkætlan. har matematisk model verða bmkt tii at
lýsa fysiskar tdgongdir. id
styra kolvetnisframleiðsluni í samband við gassinnspræning. I verkætlanini
verður m.a. hugt at ymiskum háttum tii at rokna
viskositet og spenningar í
markamótum t 'grensiflatuspenningar •
Verður eitt ikki-fast evni
(t.d. oija og gass> skugvað
ur sini javnvágsstøóu, ger
tað mótstøðu, og henda
motstøðan er lýst við viskositetinum. Viskositetur-

in hjá olju og gassi er ein
týðandi parametur, ti framleiðslan fellur lutfallsiiga
við vaksandi viskositeti
undir ávirkan av avisum
trýsti.
Grensiflatuspenningurm
er ein ann.tr parametur, ió
hevur tvdning fyri koivetnisframleiðsluna. Lutfalsligi streymingaregmleikin
hja olju, gassi og vatni er
ávirkaður av grensiflatu
spenninginum miilum evnisfasumar.
Verkætlanin er komin i
lag í samstarvi við Institut
for Kemiteknik a Danmarks Tekniske Universitet, og er stuðiað av Granskingaraði Føroya og Nor
diske Energiforskningsprogrammer. Vegleiðari i verkætianini er Erling H. Stenbv, professari á Danmarks
Tekniske Universitet.

viðurskifti. Damr leggja
storan dent á WTO-fundin,
og hava havt
15 arIsuðsbolkar sitandi, sum
hava tyrireikað seg beøt
møguiigt fyri at tæna don*
skum ahugamálum, og teir
senda teir 40 fóik avstað á
fundin i komandi viku.
Ein orsøkin er. at Danmark er eitt øyðkent utfiutnmgsland,
men
tað
sama em Kørovar Føroyski
buskapurtn er sera opin við
einum
uttaniandshandli
ajavnt
einari
siakari
bmttotjoðam rtøku, og ti
eins og tann danski aera
bundin i\ viðurskiftunum
við umheimin.
Sløk 150 lond eru limir í
WT< > og eini 30 onnur
søkja i løtuni um limaskap.
Taó tekur umieið 2 ár at
gerast iimur. Fieiri av
gomiu kommumstalondun
um og Kina leljast miilum
umsøkj aram ar
Fyri føroyskt vinnulív er
tað av stortim týdningi, at
føroyingar
eru við, har
áhugamálini verða viðgjørd og avgerðim ar verða
tiknar. sigur bergeir Nielsen, formaðour i i'ttaniandsnevndim i sknvi smum uin W T( > stjornarraðstevnuna, sum verður i
Seattie.

F u g lfir d in g a r
u tta n b íg g ja

kunnu gerast lim ir í felagnum ••Karvatoflir-,
sum hevur stovnað
grunn við sama navni
við tí endamáli at varðveita Kyrjastein -. geva
: skipinum uppmna ngn! ing og utsjond, seta tað
við land a hoskandi øki í
Fuglafirði í samráð við
býráðið, so skipið saman
við øðrum batuin og evt.
ogn a iandi skal virka
sum sjósavn undir heitinum Fuglafjaróar Sjóvinnusavn.
Adn*ssan hjá felagnum er Karvotoftir, c/o
Óla Hendrik av Fløtum,
Landavegur 96, 100
Tórshavn, tlf. 312522.

Teir tóku land
- fø r o y in g a r í G r ø n la n d i

jogvan Argc hcvur givið ut cnn cina bok i roðini Tcir toku lamt f (cndan hokin
viðgcr tinittárini og umrøður lcy nogv viðkaðu utroðrurnYtuiKlini. sum furovingar
fingu i Grønlamii i 1959.
Pøruyingar voru i 1959 tvungnir at tinna vi'r nýggjar inntokumoguU tkar l'að
cydnaðist væl. millum annað u at tann đanski vinnulivspolinkkurin i Carønlamli var
kollsigldur. og onkur skukli avrciða til tcy toniu flakav irkmi hja
(■rønlamlshandlinuni

