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Hendingar á oljuøkinum í 1999

Kyðun Klttor,
landsstýrismaður,
skrivar

Arið, ið nú fer aftur 
um bak, hevur verid 
sera hendingaríkt 
fyri meg og fyri tey, 
sum sam an við mær 
starvast í nýskipaða 
Oljumálastýrinum
Klestum kunnugt er tað 
ein hending í 1999, sum 
framum aðrar hevur 
verið av avgerandi týdn- 
ingi fyri, at vit nú kunnu 
fara undir veruliga leit-

ing ellir olju á føroyskum 
øki. Sattmalin um Innd- 
grunsmarkið millum 
Føroya og Bretlands 
hevði við sær, at vit neyvt 
kundu siga, hvørji øki 
vóru okkara og hvat vit tí 
kundu bjóða út til olju- 
leiting. Arbeitt hevur 
verið við at fáa eina loysn 
á hesum máli i nógv ár, 
so tað er gleðiligt, at tað 
stóra arbeiðið, sum er 
lagt i hetta mál frá førov- 
skari siðu, nú loksins gav 
okkum eitt urslit, sum 
vit kunnu fegnast um.

Stutt eftir, at malið um 
landgrunsmarkið var av- 
greitt, varð Oljumála- 
stýrið sett á stovn til at 
umsita nýggja málsøkið. 
Fyrsta hálva arið í Olju- 
málastýrinum hevur ver- 
ið merkt av arbeiðinum 
vió at tilevna eitt lógar- 
uppskot um fyrsta ut- 
bjóðingarumfar. Knda- 
málið við lógaruppskoti- 
num, sum varð lagt fyri 
løgtingið 30. november, 
er at áseta økini, sum 
skulu bjóðast út til olju- 
leiting og harumframt at 
áseta almennu treytir- 
nar, sum skulu setast 
oljufeløgun-um, ið a»tla 
at vera við í oljuleiting á

førovskum øki Vónandi 
verður login um fyrsta 
úthjóðingarumfarið sam- 
tykt í januar 2000.

Arid, id kemur
Komandi árið verður ikki 
minni avgerandi fyri 
olju-vinnu undir Kør- 
oyum enn 1999

Kyrsta málið verður at 
seta útbjóðingarumfarið 
í verk. Miðað verður eflir 
at gera hetta beint sum 
lógin um útbjóðingarum- 
farið er samtykt. Lyst 
verður alment, at oljufel- 
øg kunnu søkja um loyvi 
til at leita eftir olju á før- 
oyskum øki. Verður olja 
funnin i rakstrarverdum 
nøgdum hava loyvishav- 
aramir eisini rætt til at 
framleiða oljuna, men 
landskassin skal sjálvan- 
di hava sín lut av ti vinn- 
ingi, sum spyrst burtur- 
úr.

Umsóknirnar skulu 
væntandi vera inni eina- 
ferð í apríl komandi ár. 
Spennandi verður at 
síggja, hvussu mangar 
umsóknirnar verða og 
hvussu tær verða settar 
saman. Ahugin fyri før- 
oyska økiinim sum heild

hevur verið stórur sein- 
astu árini, men umsókn- 
irnar fara at vísa mynd- 
ugleikunum, hvørjar 
itøkiligar vónir oljufel- 
øgini hava til føroyska 
økið. Kftir at umsókn- 
irnar eru komnar inn, 
verða samráðingar mill- 
um Olju-málastýrið og 
umsøkjararnar, og ætl- 
anin er at veita einstøku 
loyvini einaferð seint 
komandi summar.

Útlitini 
komandi árini
Sum nú er ber ikki til at 
siga nakað við vissu um 
gongdina á oljuøkinum 
komandi árini Alt veldst 
um úrslitið av leitingar- 
virkseminum, sum vón- 
andi fer í gongd innan 
stutta tíð.

Vit eiga at leggja okk- 
um í geyma, at vit vita 
ikki, um olja er í føroysku 
undirgrundini, og enn 
minni ber til at siga, um 
olja finst i so stórum 
nøgdum, at tað loysir seg 
fíggjarliga at fara undir 
framleiðslu. Tað ber ikki 
til at siga nakað við 
vissu, fyrrenn iKiringar 
hava verið. Tað koma tí

undir øllum umstøðum 
at ganga mong ar, áðrenn 
vit kunnu vænta okkum 
nakrar stórvegis inntøk- 
ur frá oljuvinnuni.

Kru vit hinvegin so 
heppin, at vit hava olju i 
undirgrundini i so stor- 
um nøgdum, at farið 
verður undir framleiðslu, 
fer hetta at skapa okkum 
storar møguleikar 'l'að er 
greitt, at ein oljuvinna 
saman við fiskivinnuni 
kundi lagt lunnar undir 
føroyska samfelagið 
langt inn i næstu øld.

V'andi er to suin kunn- 
ugt í hvørjari vælferð, og 
tað er av storum týdn- 
ingi, at vit ikki undir- 
meta ta uppgavu. sum 
ein oljuvinna verður fyri 
alt samfelagið og ikki 
minst fyri okkara juilitik- 
arar, sum skulu styra 
samfelagnum igjøgnum 
eitt komandi oljuskeið.

Kin stór avbjóðing 
verður at bera so í bandi, 
at Køroyar ikki verða 
fullkomiliga bundnar at 
oljuvinnuni. Tað er neyð- 
ugt at tryggja, at før- 
oyska samfelagnum 
verður lív lagað eflir, at 
eitt niøguligt oljuævintýr 
er liðugt. Tí eigur dentur

at verða lagdur á at verja 
umhvørvið, m.a. viðatliti 
at fiskivinnuni, og á at 
menna nyggjar vinnu- 
greinar fýri at skapa eitt 
meira fjølbrovtt føroyskt 
vinnuhv. lletta kann 
vonandi hava við sær, at 
førovska samfelagið 
kemur ur attur einum 
oljuskeiði sum eitt sterk- 
ari og minni viðbrekið 
samfelag enn i dag.

Samanumtikid
Samanumtikið kann sig- 
ast, at tekur oljuvinna 
seg upp a føroyskum øki. 
fer 1999 ti verða mett 
sum árið, tá skjøtil av 
álvara varð se*ttur a 
hetta nyggja tíðarskeiðið 
i Kørova søgu. Kivst so 
spyrst.

Størstur í síni stødd 
-  til besta prísin

CARNIVAL
2,9 Dohc Turbo-Diesel 
16 V, 126HK • 5hurðar

við størsta dieselmotori

Multibilurin til einhuørja loysn

Dupult đirbag. ABS, servostyring, 
sentrallas. startsperra. elrutar i fram 
hurðunum, el-hitað og -styrd síðuspegl, 
miðsetur. sum kunnu vendast og flytast 
aftur og fram við borðum. koyrisetrið 
kann setast i 8 ymiskar støður, rattið 
kann flytast upp og niður, nakkastuðlar. 
sum kunnu stiliast og takast burtur. 
lesiljós framman, kufangarar i sama liti 
sum bilurin. skinnarar á takinum v.m.

3 ára/100.000 km. garanti

^ B i l a r

Rætti bilurin til mong endamál.
-  Pláss fyri 7 fólkum og hópin av viðføri. 
Fæst eisini við aut. gearum.

J. Broncksgøta 15 Tlf. 310 600
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