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Olja finst í hvussu 
so er hinumegin

Á kortinum sírøa  vit 
tey  økir, sum Olju- 
málastýrið hevur valt 
at bjoda út í fyrsta 
umfari. Sum tad sæst, 
so eru risastór olju- 
økir ikki so langt 
sunnan fyri markið 
millum Føroyar og 
Bretland og sostatt 
ikki langt frá tí øki, 
sum føroyingar fara 
at bjóða út
L eif  L a a d a l_______________

Økió. sum mælt verður til 
at bjóða út í fyrsta út- 
bjóðingarumfari. er umleið
14.000 ferkilometrar til 
støddar. Taó liggur evstan 
fyri og i ein landsvnning úr 
Førovum. Oljumálastýrið 
sigur. at ætlanin við at 
bjóóa hetta økið ut er at 
savna leitivirksemið á 
økjum. har møguleikamir 
fvri skjótt at finna olju 
verða mettir at verða teir 
bestu, samstundis sum øk- 
ið verður mett at geva otøu- 
feløgunum møguleikar fyri 
at kanna aórar partar av

førovska iandgrunninum.
Um vit hyggja at kortin- 

um, so vásir tað heilt klart. at 
olja er ikki so langt frá ti øk- 
inum, sum nú verður boðið 
út, og oijumálastvrið sigur 
eisini iæinleiðis í upp-skot- 
inum til lógina um trevlir í 
sambandi við oljuvinnu við 
Føroyar, at økið er valt, tí 
útlitini at finna oiju eru góó 
júst á hesum økinum.

Løgtingið hevði í gjár 
fyrstu viðgerð av lógarupp- 
skotinum frá landsstýris- 
manninum í oljumáium. og 
tað tykist ikki at verða 
nakar ivú í, at lógin verður 
samtvkt ó tingi.

Sostatt sleppa oljufeløg- 
ini framat teimum mest 
spennandi oljuøkjunum við 
Førovar beinanvegin. Het- 
ta má sigast at vera skila- 
góður politikkur, tá ið hugs- 
að verður um tær stóru a\’- 
bjóðingar, sum oljufeløgim 
fáa, tó farast skal undir at 
bora ó opnum havi og í 
tjúkka føroyska basaltið

Tola b roytingar
Treytimar fyri at sleppa at 
bora og útvinna olju ó før- 
oyskum øki eru rættiliga 
harðar í mun til eitt nú ta“r

treytir, sum eru gaidandi 
beint sunnan fyri Føroyar. 
Tað kann nevnast, at Bret- 
land og írland bert taka 
partafelagsskatt frá teim- 
um, sum bora og útvinna, 
men Oljumálastýrið leggur 
dent ó, at førovsk avgjøld 
og skattur skulu verða 
støðug. Avgjaldskipanin 
skal kunna >“...tola tær 
broytingar, ið væntandi 
kunnu henda við oljuprís- 
inum, eins væl og við íløgu- 
og framleiðslukostnaðin- 
um-, sum sagt verður í upp- 
skotinum til lóg á økinum.

Skattainntøkumar hjá tí 
almenna, og harvið skatta- 
utreiðslumar hja oljufeløg- 
unum, skulu kunna laga seg 
eftir hesum viðurskiftum á 
ein slíkan hátt, at tørvur ikki 
verður á broytingum í skat- 
taskipanini. Altso er talan 
um em breiða rammulóg, 
har tað ikki verður neyðugt 
at fara í tingið, hvørja ferð 
oljuvinnan ger eitt upplop 
ella fer hinvegin.

Kann broytast
Trevtimar í Bretlandi og í 
Irlandi em sum sagt laga- 
ligari enn tær føroysku, 
men oljuserfrøóingar meta

ikki, at hendan legan fer at 
halda sær, um stórar 
nøgdir av olju verða fúnnar 
afturat á bretskum og írsk- 
um økjum. Tí mælir Olju- 
málastvTið til, at før-oysku 
treytimar verða so mikið 
harðar, sum lagt verður 
upp til.

Tað ber altíð til at lækka, 
men skal broytingin gerast 
hinvegin, kunnu oljufeløg- 
ini kenna seg snýtt.

Treytimar í fyrsta út- 
bjóðingarumfari em tó ikki 
bindandi fýri møgulig kom- 
andi útbjóóingarumfør. Tað 
er als ikki óhugsandi. at 
treytimar í sambandi við 
næsta, triðja, fjóróa o.s.fr. 
umfar verða heilt ólíkar 
teimum, sum løgtingið í løt- 
uni er í ferð við at viðgera.

Hetta eru økin i, sum 
Oljum álastýrid mælir 

til, at leiti- og  boriloyv i 
verda givin  á. Sum tað 

sæst, liggja stór 
olju øk ir (Foinaven og 

Sch iehallion ) beint 
hinumegin føroyska 

øk ið  við 
Hetlandsrennuna

Seafood byggir út

Blokkin burtur uttan 
inntriv førir til kreppu

Palm
Palm Seafood, id er eitt 
av mongu fiskavirkj- 
unum í Vági. er í løt- 
uni í ferð við at bvggja 
uppí verandi virkis- 
bygning. Hetta verður 
gjørt eftir kravi frá 
Heilsufrøðiligu Starv’- 
stovuni og eftir ynski 
frá eigarunum sjálv- 
um. tí núverandi bygn- 
ingur er heldur lítil
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Tá v’irkið varó bygt fyri fýra 
ámm síðan. var ætlanin at 
virka feskan fisk. Men i 
staðin fyri feskan fisk 
hevur dentur veríð lagdur 
á saltfiskin. Hesin er nógv 
meiri plásskrevjandi. av tí 
at hann skal liggja umleið 
14 dagar, áðrenn hann 
kann avskipast. Heilsu- 
frøðiliga Starv’sstovan hev- 
ur verið aflurhaldandi við 
at lóggilda virkið, tí at teir

góðtaka ikki, at fiskur 
verður pakkaður og salt- 
aður í sama rúmi. Pláss- 
trotið hevur havt við sær, at 
sera oarbeiðsligt hevur ver- 
ið á virkinum, sigur Leivur 
Lindenskov, ió er ein av 
eigarunum.

- Vit hava ikki kunnað 
saltað og pakkað fisk sam- 
stundis. Annaðhvørt hava 
vit pakkað ella saltað, og 
hetta hevur forðað arbeiðs- 
gongdini á virkinum.

Nýggi bygningurin verð-

N ýggi bvgningurin 
verður 300 
ferm atrar 
til støddar, 
og  verður 
bygdur eystur 
frá núverandi 
bygningi.
Ætlanin er  at 
nýta hann til 
goymslu, o g  til 
at pakka í

ur 300 fermatrar til stødd- 
ar. og verður bygdur eystur 
frá núverandi bygningi. 
Ætlanin er at nýta hann til 
goymslu, og til at pakka í. 
Thormann Vang, byggi- 
meistari í Froðba stendur 
fyri arbeiðinum, ið eftir 
ætlan skal verða inni- 
loðkaður. áðrenn árið er 
úti. Ófantaliga veðrið sein- 
astu dagamar hevur tó 
seinkað arbeiðinum nakað.

Mikið ólag verður í 
búskapinum, um 
blokkurin fellur burt- 
ur, og ongi inntriv 
verða gjørd. Skatta- 
trýstið tvífaldast, og 
arbeiðsloysið verður 
eini 20 prosent, segði 
Magni Laksáfoss. 
búskaparfrøðingur, á 
almennum kjakfundi 
í Klaksvík seinasta 
leygardag

U n i  A k g e ________________

Sambandsflokkurin skip- 
aði seinasta leygardag fyri 
kjakfundi í Klaskvík, har 
búskaparfrøðingurin Mag- 
ni Laksófoss røddi um av- 
leiðingamar av, at blokk- 
urin verður tikin burtur úr 
búskapinum.

Mikið ólag verður í bú- 
skapinum, um tað hendir, 
segði hann. Skattatrýstið 
tvífaldast, og arbeiðsloysið 
veksur nógv.

Magni Laksáfoss

Tann kreppan, sum fer at 
koma í kjalarvørrinum á 
minkandi ríkisveitingum, 
fer at líkjast kreppuni frá 
nítiárunum. Tó verður hon 
øðrvísi á summum økjum.

í kreppuni í nítiárunum 
minkaði almenni sektor- 
urin lítið og onki, hóast 
vøksturin steðgaði. Tað 
privata virksemið minkaði

rættiliga nógv. og tí gjørdist 
tann almenni sektorurin 
ein enn størri partur av 
føroyska búskapinum.

Hetta hevði við sær, at 
høvuðsstaðarøkið, har al- 
menni sektorurin er stórur, 
merkti lutfalsliga lítið til 
kreppuna samanborið við 
útjaðaran, segði Magni 
Laksáfoss.

Hann segði, at í eini 
nýggjan kreppu, sum 
verður skapt av minkandi 
ríkisveitingum, verður tað 
fyrst og fremst almenna 
umsitingin, sum verður 
rakt. Sostatt fer tann 
kreppan at raka høvuðs- 
staðarøkið meinast.

Ein annar munur verður 
eisini, at niðurgongdin í 
búskapinum fer at vara 
munandi longri enn í níti- 
árunum, tá tað gekk afturá 
í eini tvey ár. Ein nýggj 
kreppa orsakað av mink- 
andi stuðli fer at vara eini 
10-20 ár, segði hann.

Undir kreppuni fyrst í 
nítiárunum fiuttu fólk í øll- 
um aidursbólkum av land-

inum. í veruleikanum 
broytti hendan fráflyting 
ikki aldurssamansetingina 
í føroyska samfelagnum, 
segði hann.

Men fáa vit eina nýggja 
kreppu, kann roknast við, 
at serliga tey yngru fara at 
flyta. Magni Laksafoss 
grundaði hesa meting á, at 
arbeiðsplássini í almenna 
sektorinum fara at fækka. 
Hetta rakar fyrst og fremst 
yngra ættarliðið. Og serliga 
kvinnur, helt hann.

Tey, sum verða eftir, 
verða fyri ein stóran part 
pensjonistar, og tað fer at 
skapa stórar samfelags- 
ligar trupulieikar. Har- 
aftrat kann roknast við, at 
stórur munur verður á rík- 
um og fátækum, um veit- 
ingarnar falla burtur.

-  Tað verða rík og fátæk í 
Føroyum, men trupult er at 
siga, hvar markið fer at 
verða, ella hvør verður rík- 
ur, og hvør verður fátækur, 
segði Magni Laksafoss.

Fyrireikararnir vóru væl 
nøgdir við fundin.

E ggjandi á lit
Fróðskaparsetur Førova 
frøitít um útbúgvingarpoli- 
tikkálitið Føroyskur før- 
leiki. Tað birtir upp undir 
eitt neyðugt orðaskifti, og 
eingin ivi skal vera um, at 
Fróðskaparsetrið er til 
reiðar at taka tann leik- 
lutin upp á seg, sum álitið 
gevur setrinum.

Alitið snýr seg fyri ein 
stóran part um útbúgving 
a hægsta stigi og um gran- 
sking. Umframt ta gran- 
sking og undirvísing. sum 
longu fer fram á Fróð- 
skaparsetrinum og sum er 
ómissandi fyri varðveitsl- 
una og menningina av tjóð- 
arsamleikanum, setur álit- 
ið fleiri hugskot fram um 
nýggj evni.

G ransk ing
Tey seinastu góðu hundrað 
arini hevur granskað verið 
i Føroyum, og tað er at 
fegnast um, at granskning- 
in við hesum áliti verður 
sett í hásæti.

Oransking er tað virkse- 
mi sum fer fram, tá ið fólk 
seta sær grundspumingar 
sum t.d. • hvussu ber tað til 
at ...» og uttan mun til um 
hetta førir til úrslit. sum 
beinleiðis kunnu brúkast 
til nakað ávíst, arb»>iða 
miðvíst fyri at røkka einum 
haldgriðum svan. Tey sum

hava til arbeiðis at granska 
hava universitetsútbúgv- 
ing og starvast á universi- 
teti - Fróðskaparsetrinum - 
ella á øðrum stovnum, sum 
fáast við gransking, t.d. á 
Fiskirannsóknarstovuni.

Gransking kann eisini 
snúgva seg um at fáa 
okkurt nýtiligt burtur úr 
granskingúrslitum, menna 
tey til ítøkiligar vørur. tæn- 
astur og mannagongdir. Tá 
verður spurt >hvat kann 
hetta ella hatta úrslitið 
brúkast til >. Slík gagmiytt 
gransking - ella nyttugran- 
sking - er tað sum vinnu- 
virki í flestøllum fømm 
hugsa um, tá ið tey nevna 
gransking. Antin skal úrs- 
litið av granskingini vera 
ein nyggjur máti at gera 
okkurt ella til at loysa eina 
uppgávu, ella ein nýggj 
vøra ella tænasta.

Tað mesta av føroysku 
gmndgranskingini fer 
fram á setrinum. Hinvegin 
fer tað mesta av teirri 
gagnnýttu granskingini, 
sum er í Føroyum, frain á 
øðrum stovnum ella virkj- 
um, sum kortini eisini 
aloftast em almenn, eitt nú 
P/F Fiskaaling

Samfel agsgran skin g
Alitið leggur serligan dent 
á at menna ta samfel-

agsfrøðiligu granskingina 
á Fróðskaparsetrinum. 
Hetta er eitt, sum setrið 
longu hevur sett frammar- 
laga í menningarætlan sí- 
na. Á sama hátt sum við 
máli og bókmentum, kun- 
nu vit ikki vænta at onnur 
fara at gera rannsóknir í 
samfelagsligum viðurskift- 
um í Føroyum út frá før- 
oyskum fyritreytum og til 
gagnnýtslu í Føroyum.

Setrið tekur við gleði 
ímóti teimum fimm samfel- 
agsfrøðingunum, sum álit- 
ið nevnir mugu til fyri at 
fáa eitt virkið granskingar- 
umhvørvi til vega , t.e. 
fígging til at seta hesi fólk 
og til at skapa tað fakliga 
og hølisliga umhvørvið.

Vinna og gransking
Privat vinnuvirki hava iva- 
leyst eisini tørv á gransk- 
ing fyri at mennast. Spurn- 
ingurin er ikki longur 
hvussu nógv kann fáast 
burtur úr nógvum, men 
tvørturímóti hvussu nógv 
kann fáast burtur úr lítl- 
um.

Vinnan er væl komin at 
venda sær til setrið at siga

frá sínum hugsanum og at 
kunna seg um møguleik- 
amar. Eitt nú um tey fyrilit 
sum eru at hugsa um. Eitt 
er, at neyvar avtalur skulu 
vera um m.a. endamál, 
arbeiðslag og almanna- 
kunngerð. Annað er, at 
vinnuvirkið má vera til 
reiðar at gjalda — spon- 
sorera - fyri arbeiðið.

Hóast tað ikki hevur ver- 
ið vanligt, at universitet 
um okkara leiðir taka ímóti 
uppgávum frá privata 
vinnulívinum, so eiga vit at 
vera opin fyri hugskotin- 
um. Setrið er altíð sinnað 
at taka lut í orðaskiftinum 
um og hvussu vinnuvirki 
og Fróðskaparsetrið kunnu 
gera granskingarverkætl- 
anir saman.

Høvuósleik lutur
Fróúskaparsetursins
Áiitið mælir til at savna 
aila føroyska gransking á 
Fróðskaparsetrinum ella á 
ymsan hátt formliga at 
knýta alla granskingina til 
setrið. Á henda hátt verður 
granskingarførleikin savn- 
aður og kann í størst møgu- 
ligan mun vera samfelag-

num at gagni. Hetta er ein 
sjáivsøgd uppgáva hjá 
setrinum, sum er til reiðar 
at taka lut í arbeiðinum 
fyri at finna fram til skila- 
bestu mátamar at fremja 
hetta mál.

N ýgg ja r
útbúgvingar
Á Fróðskaparsetrinum eru 
gransking og undirvísing 
tvær síður í sama máli. 
Umframt námini, sum set- 
rið longur gevur í føroysk- 
um, søgu og siðsøgu og í 
verkfrøði og náttúruvísind- 
um, mælir álitið til, at tey 
komandi trý árini verða 
nýggjar útbúgvingar settar 
a stovn. Nevndar eru út- 
búgvingar í sambandi við 
kunningartøkni og útbúgv- 
ingar, sum geva fólki 
førleika at menna nýggja 
vinnu í lívtøkni. Haraftur- 
at em  løgfrøði og lækna- 
frøði nevnd.

Kunningartøkni
Kunningartøkni er eitt vítt 
hugtak, sum fevnir um alt 
frá tøkniligum vidurskift- 
um aftan fyri og millum 
eitt nú telduskíggjamar til 
innihaldslig viðurskifli í 
málsligum og myndbom- 
um samskifti. Innan fyri 
teir karmar, sum setrið 
hevur, verður skipað fyri 
tveimum tøknifrøðiligum 
útbúgvingum í KT: teldu- 
frøði og ravmagnsverk- 
frøði. Nýggja lestrarætlan- 
in í teldufrøðináminum er

lagað soleiðis, at teidu- 
støðingar (datamatikarar), 
sum fáa prógv á Føroya 
Handilsskúla kunnu halda 
fram og verða teldufrøðing- 
ar frá setrinum. í løtuni 
verða møguleikamir kann- 
aðir fyri at bjóða teldu- 
frøðiútbúgving á setrinum 
sum eina »opið seturs«-út- 
búgving <»Open Universi- 
ty« ella »aben uddannel- 
se«). Útbúgvingin í rav- 
magnsverkfrøði er somu- 
leiðis sera týdningarmikil 
fyri kunningartøkni. Er 
poiitiskur vilji til at seta 
útbúgvingartiltøk á hesum 
øki í verk, er setrið til 
reiðar at stíla fyri í tann 
mun fígging fylgir við ynsk- 
junum.

Lívtøkni
Lívtøknilig útbúgving er 
áhugaverd, og Fróðskapar- 
setrið er enn sum áður 
sinnað eftir figgjarligum 
førimuni at veita samfel- 
agnum útbúgvið fólk, sum 
kunnu vera við til at bøta 
um grundarlagið undir 
vinnuligum virksemi Tað 
er eingin ivi um, at tað ber 
til at seta lívtøkniliga út- 
búgving í verk, um so er at 
fígging og fólk við tí neyð- 
uga førleikanum verða 
fingin til vega.

Uttanfyri raðfestu útbúg- 
vingar- og granskingartil- 
mælini nevnir álitið møgu- 
leikan at seta á stovn læk- 
nafrøðihgan lestur. Eins og í 
sambandi við lívtøkni ter

ivaleyst til at seta hetta í 
verk, um fortreytimar við 
atliti at figg-ing og førleika 
verða loknar.

Fyrisiting og  
løgfrødi
í 1975 var tað fyrsta álitið 
um hægri útbúgvingar í 
Føroyum lagt fram, og í tí 
var fyrisiting sett ovast á 
listan við nýggjum útbúgv- 
ingum. Tað var ikki sett í 
verk tá, men nú ið stýr 
skipan er gjørd fyri løgting 
og landsstýri og talað verð- 
ur um meira sjálvsstýri er 
neyðugt at hugsa um 
útbúgving í fyrisiting. 
Verða Føroyar eitt fullveldi 
ella verður rættarskipanin 
broytt í sambandi við at 
viðurskiftini við Danmark 
broytast, slepst valla und- 
an at seta á stovn løg- 
frøðiliga gransking og und- 
irvísing.

Sam starv
Útbúgvingarpolitikkálitið 
rør fram undir fleiri sam- 
starvsmøguleikar. Ein er at 
fáa tættari tilknýti í lag 
millum Fróðskaparsetrið 
og Føroya Læraraskúla 
bæði fakliga og frálæruliga 
Tað er eitt samstarv, sum 
eigur at verða umhugsað 
og partamir kundu t.d. lagt 
fyri við at sett seg saman og 
umrøtt møguleikan. í sam- 
bandi við ta nevndu áleiðis 
læknaútbúgvingina er Sjú- 
krahúsverkið ein annar na- 
turligur samstarvsfelagi.

Álitið staðfestir somu- 
leiðis tað natúrliga í, at 
náttúmvísindaligu gransk- 
ingarstovnarnir Náttúm- 
gripasavnið og Biofar verða 
lagdir saman við Náttúru- 
vísindadeildina á Fróð- 
skaparsetrinum. Hesum 
tekur Fróðskaparsetrið 
undir við av fullum huga og 
arbeiðir miðvíst við at 
eggja til, at henda sam- 
ansjóðingin gerst vemleiki.

Fram hald  og  
m enning
Umframt hesar nýggju 
leiklutir og útbúgvingar 
kennir Fróðskaparsetrið 
tað eisini sum sína skyldu 
at menna tey námini og ta 
granskingina, sum longu 
fer fram. Fróðskaparsetur 
Føroya er einasta universi- 
tet, sum burturav arbeiðir 
við teimum serføroysku 
evnunum sum mál og 
bókmentir, søga og siðsøga 
og náttúrufak, og teirri 
traditiónini eiga vit ikki at 
sleppa.

Tað er serliga eggjandi at 
varða av Fróðskaparsetrin- 
um í tíðum sum hesum, tá 
ið uppgávumar og avbjóð- 
ingamar eru av slíkum 
slag, sum álitið nevnir. 
Leggjast má tó afturat, at 
skulu allar uppgávumar 
loysast til lítar, so er um- 
ráðandi at loysa tann stóra 
spurningin um tíðarhósk- 
andi arbeiðs- og undirvís- 
ingammstøður á setrinum.


