'Leita eftir
altjóða serfrøðingi
- sum skal ráðgeva landsstýrinum í spurninginum um markið millum Føroyar og Bretland
Landsstýrið er farið at
lcila eftir einum alljóða
serfrøðingi at ráðgeva
landsstýnnum í spuminginum um ósemjuna millum
føroyingar og dani øðrumegin og bretar hinumegin um markið millum
Føroyar og Bretland og
um ræltin til undirgrundina kring Rock All.
Atli Dam. løgmaður sigur, at lað er cingin loyna.
al lað eru trupulleikar við
bretum í hesum spuminginum.
-Gongdin í altjóða rætti
gongur okkum meira og
meira ímóti. M.a. eru
falmr nakrir dómar cill
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viðvíkjandi Kanada og
Fraklandi og Libya og
Malta, sum ikki júst ganga
okkara sjónarmiðum á
møti. Hetta ger, al tað er
sera bctonkiligt at leggja
málið fyri fólkadómstólin,
men hinvcgin noyðist tú
fyrr ella seinni at velja kanst tú ikki koma til eina
niðurstøðu saman við
Brctlandi - um einasti
møguleiki tá er at fara til
dómstólin.
Løgmaður ynskir ikki at
gera fleiri viðmerkingar í
hesum máli men vísir á, at
marknaðamevndin fer at
verða kunnað um tað.

Uffe legðí út
Tað var danski uttanríkisráðharrin, sum á vitjan í Føroyum herfyri avdúkaði bretsku krøvini til
undirgrundina við Føroyar. Hann segði, at tey eru
fullkomiliga órímuligt, tí
avleiðingin av teimum
verður, at bretar koma at
fáa so stóran part av
undirgrundini millum
Føroyar og Hctland undir
seg, at tað verður
møguligt at spíta inn á
føroyskt landøki. Hann
scgði eisini, at tað kann
blíva neyðugt al koyra
málið inn fyri altjóða

dómslólin í Haag.
Síðandi hevur Sjónvarp
Føroya fingið hcndur á
loyniligum skjølum í málinum, sum vísa júst, hvat
bretar krevja. Teir krevja
rættin til ein stóran part av
tí undirgrund, sum føroyingar halda nátúrliga er
okkara, og sum vit nú
samráðast við danir um at
yvirtaka ognarrætin til.

Neyvan loysa seg
at fara til dómstól
Tað er so eisini komið
fram, at tað neyvan fer at
loysa seg fyri okkum at
leggja málið fyri ein
altjóða dómstól, tí hesin
hevur gjørt dómar í líknandi málum, har hesir ikki
eru til okkara fyrimun.
Men tað er greitt, at
bretar skunda undir samráðingarnar um markið. Hóast fundast hevur
verið í fleiri ár, so er tað
nústaðni, at teir hava sett
fram so strong krøv. Næsti
fundurin millum bretsku
og føroysk-donsku samráðingarnevndina um
markið verður í Føroyum í
oktober.
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Atli Dam, løgmaður

Halgir

W.

Poulsen:

Best at samráðast
til eitt úrslit enn
at fara til Haag!

Dir.g-.r, ... t > . n miðlinjuna mitlum Føroyar og ísland og Soreg og so 200
r' .naa/nark." t-:r,
,r.± flesi cru yódkend Markifi mitlum Føroyar og
b n i.and og somuleiSií f i s k i m a r e r u karafiurímóli ongantíð formelt góðkend.
rr.t r. rt eii meia føroyingar ru ita ai \era i íagi. Tað er hetta, sum bretar nú eru
ó. arr.dtr um Anr.ars krevjajer \ignar i samráðingunum við bretar ratlin til eitt
ra’ítiligt ■<r. c k . s u ð u r e t t .r , ,i útsynning á Hatwn-Rock All platoinum

Halgir W. Poulsen, advokatur er formaður í tí
nevndini, sum samráðist
við danir um spurningin
um yvirtøku av undirgrundini. Hann hevur eisini luuikið í nevndini, sum
samráðist við bretar um
markið.
Hvat viðvíkur tí at fara
til aitjóða dómstól við
málinum sigur Halgir W.
Poulsen, at tað er ringt at
siga^ hvat ein tílíkur dóm
kemur lil. Tað eru flein,
sum siga, at tað er sum at
spæla í lottarínum at fara
til Haagdómstólin, so
óvist er úrslitið í slíkum
inálum hcldur hann fyri.
-Vit sæð fleiri dómar
eitl nú lann millum Malta
og Libya, sum gekk Libya
á møti. Heua er ein sera
fløktur dómur, og eg haldi
ikki. at tú kanst brúka
nakað konkret úr hesum

dórninum uppá okkara
viðurskifti.

Dómur i Kanada
Halgir W. Poulsen sigur
annars, at sjónarmiðið um
lutfallið millum longdina
á strondini hevur fingið
við hald hjá dómstólinum.
Hetta hevur verið viðgjørt
í fleiri dómum og seinast í
juni millum Kanada og
Frakland. í Kanada eru
nakrar oyggjar, sum Frakland eigur beint út fyrí
kanadisku strondini. Har
hava hesi sjónarmiðim
verið frammi, og Kanada
fingið viðhald.
Haligr W. Poulscn sigur. at lað er sera ringt
frammanundan ai siga.
hvat úrslitið vcrðurav eini
slfkari sak, og úl frá tí eru
báðir partar hugaðir at
samráðast so lcingi sum
gjørligt

llalgir IV Poulser.
-Samráðmgamar eru so
langt frá loknar enn, og
enn minni fyriliggur
nakað úrslit sigur Halgir
W Poulsen
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