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Uffe Elleman saman við Árna Olqfson, sum hevur havt samráðingarnar við bretar 
um hendur í danska uttanríkismálaráðnum

Samráðingarnar u m R o k k i n

Bretar sera ófantaligir
- og tí er ongin loysn funnin á málinum. Men eg havi sett 
mær fyri, at tað skal vera loyst áðrenn egfari frá
Sum uttanríkismálaráð- 
harri fylgir Uffe EUeman 
Jensen væl við í sam- 
ráðingunum millum føroy- 
ingar og bretar um 
rættindini ti! Rock All. 
Ein føroysk nevnd undir 
danska
uttanríki smálaráðn um 
hevur nú í 14 ár samráðst 
við bretar um hetta mál,

og framvegis er langi á 
mál.

- Orsøkin er, at bretar 
hava sett fram vitleys og 
tápulig krøv, heldur Uffe.

- Eiuhvørt mcnniskja 
við viti og skili dugir at 
síggja, at føroyingarnir 
hava rætt. Tað sum hevur 
forðað eini loysn, er, at 
bretar hava uppført see

sera ófantiliga í heaum 
máli, sigur hann.

Skal loysast
- Kann tað hugsast, at 
uttanríkismálaráðið fer  til 
altjóða  dóm stól við 
kesum.

- Eg haldi ikki at tílíkt 
sømir seg siviliscraðum 
fólki, svarar hann. Men eg

havi undir øllum um- 
støðum setl mær fyrí, at 
hetta mál skal vera loyst, 
áðrenn eg fari frá sum 
uttanríkismálaráðharri.

Næsti fundur við bretar 
vcrður nú í august manað.

nevndin, sum hon gjørdi, 
sigur hann.

Uffe greiðir frá, at eitt 
av cndamálinum við IWC 
júst er, at cin skal loyva 
hvalavciðu, sum stovnar- 
nir tola.

- Tí kundi eg iki vera 
við lil at bannað øllum 
yvir ein kamb, sigur hann.

Uffe hevur eisini áður 
víst á, at skal ein kunna 
nýta tað at hvaiastovnar 
eru hóltir sum argument 
fyri at bannað veiðu av 
teimum, so má cin eisini

loyva veiðu av stovnum, 
sum ikki eru hóttir. 
Annars hongur tað ikki 
saman.

Skeivt at fara
Men ein meiriluti í IWC 
vil ikki taka sløðu fyri 
hvønn stovn sær - ait skal 
bara bannasi.

Heua hevur ført til, at 
ísland er farið úr felags- 
skapinum. Og nú fara 
Føroyar og Noreg sama 
veg.

Hvat heldur Uffe um ta 
gongdina?

- Eg haldi sum sagt at tit

verða órættvíst viðfamir. 
Men kortini er tað skeivt 
at lond nú fara úr IWC. 
Tað var betri at verið 
verandi, og roynt at broyu 
hugburðin hjá felags- 
skapinum innanífrá.

- Fer IWC yvirhøvur at 
kunna virka, nú so nógv 
lond fara úr?

- Tað fer undir øilum 
umstøðum at vera sera 
trupult at arbeiða, hcldur 
hann.

Men hann leggur dent á, 
at hetta ikki fer at gera Lað 
lættari at verja grinda-

drápið úti í heimi.
- Tær blóðugu sjón- 

varpsupp tøkurnar av 
grindadrápinum fara fram- 
haldandi at øsa fólk um 
allan heim. Um ein felags- 
skapur sum IWC er til ella 
ei, broytir onki um hetta.
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L øgm aðu r um

Lógarmál
-  í ólavsøkurøðuni. Hann 
segði:

Fyrisitingarlóg og Ióg um 
innlit í fyrisitingina vóru 
lagdar fyri tingið í vár og 
hava fingið fyrstu viðgerð. 
Tær liggjanú í rættamevnd- 
ini, sum væntandi leggur 
álit fram í komandi ting- 
setu. Saman við skjala- 
savnslógini verða tær gott 
grundstøði at fáa skipað 
virksemi á hesum økjum.

Landsstýrið hevur setl 
nevnd at arbeiða við lóg- 
gávu og skipan av almcnn- 
um og privatum telduskrá- 
um við persónsupplýsing- 
um, og hevur samtykt at

leggja fram uppskot um 
nýggja lóggávu tíðliga í 
heyst.

Løgtingið samtykti í vár 
lóg um rúsdrekka. Partar av 
lógini em setlir í gildi, regl- 
ur em gjørdar fyri skeinki- 
loyvi, loyvisnevnd er valđ, 
og fyrstu skeinkiloy vini eru 
givin. Eftir ællan vcrður øll 
lógin sett í gildi í heyst, tá ið 
Rúsdrekkasøla landsins fer 
undir virksemi sílt.

Nakrar smáar broyringar 
em gjørdar í ferðslulóg-ini, 
og helst verða onkrar gjørd- 
arafturat skjótt, men rætlast 
er eftir landsstýrisins met- 
ing at taka lógina til við- 
gerðar undir cinum. Arbeitt 
verður við at fáa nýtt koyri- 
kort. Landsstýriðhevurvið- 
gjørt málið bæði viðvíkj- 
andi útsjónd og útskriving- 
armynstri. Endalig støða er 
tó ikki tikin, men verður 
tikin heilt skjólt.

Nýggja rúsdrekkalógin 
er bert ein av mongum 

lógum, ið kunnu væntast 
broyttar

— er altíð 
á staðnum

Blindaátovnur Føroya
hevur opið mánadag—friggjadag kl. 9—16. 

Telefonir; 18222 og 19288


