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sacO vcrftur huriur írá upsa- 
pnsinum.

Veiðumsguleikar
Vciðum«»gulcikamir í 1W1 

mctur cfur fiskivciOu- 
sátunálunum viðonnur lonđ 

cru frægari cnn í 1991 og 
1992, scrliga cr tað 
vøkstunn í kvolunum í Ba 
rcnlshavinum. sum munar. 
mcn framvegis cr størsta ó- 
vissan, hvussu fiskagongd- 
in fcr at roynast í føroy skum 
sjógvi. Tað lykist sum fiski- 
írøðingar halđa, al somu 
nøgdir koma upp i 1993 sum 
í 1992 Mcrkir hctla. at 
holnst«»ftiA í vciftumøgu- 
lcikumeruhcsi 75.(X)OU)ns- 
im, so kann hcrt ganga upp 
aflur, vcrftur skynsamt at- 
honO.

Rcstu vóna og varnta, at 
hclta kann henda skjótan 
cnn spáu hevur verið, u' 
ickin er um, at uir umsutð- 
ur, ið ikki cru lcngdar at 
nýttu vciðuorkum, mcn 
náttúruviðurskiftum, nú 
hatna.

Tillagaðenncmi nunking 
í skipatali, lcgudøgum og 
oðrum avmarkingum av 
royndini, skuldu vit spaku- 
liga fingið bøtt um rcnta- 
hililetin hjá tcim skipum og 
í teim framlciðslu, ið cfur 
vcrður.

Skip úr flotanum
Landsstýrið arbeiðir við 
ætlanum um at fáa nøkur av 
teim skipum, sum nú eru 
løgd, heilt burturav Føroya- 
lciðunum. Veruligu ánarar- 
nir av hesum skipum eru 
pemngastovnamir.

Lyndið í okkara veiðu- 
monnum cr so, at tá veiðu- 
møgulcikar fjara, leita og 
royna teirá nýggjum lciðum 
og við øðrurn vciðuhættum 
hera ofta við av nýggjum 

Solciðis eisim í 1992. 
Spennandi gamavciðan cft- 
ir havtasku hcvur úkið seg 
upp innan og uttan fyn 200 
fjórðingamarkið.og íløtum 
royna tríggir stónr trolarar á 
heilt djúpum vatni cfur 
gagnfiski, sum tað fyrr var 
føroyingum óhugsandi at 
veiða og selja. Kunnu vit 
økja veiðuúðina á hesum 
leiðum og skipa langa fluln- 
ingin úl marknað lagahgari, 
kundu hcsar royndir gjørst 
búskapinum gou íkast og 
vunnið mongum hondum 
arheiði. Men hctta seiir 
monnum stór krøv, Ú leið- 
imar cm serliga vcðumng- 
ar.

Ein hin fnegasta royndin í 
1992 var hon. ið gjørd var 
við Beini vesturi í Irming- 
arhavinum. Eg en sera feg- 
in um, al hclla skip. sum 
bygt var úl svartkjafta- 
veiðu, men við øðrum 
møguleikum í huga, ber úl 
at nýta í nýggjan lønandi 
veiðu Bert spell at vit ikki 
vóru eini 3^1 ár fyrr f hesi 
veiðu, tá fleiri hóskandi før 
vóru í landinum, før, iðeis- 
ini kundu roynt í djúphavs- 
hellingini vestanfyri langt 
suður í Atlantshav.

Gulllaksavciðan hcvur 
cisini hcpnast og fram 
lciðslan gcvur fyrsta tlok> 
vøru. Forvitnisliglat siggja 
um hcsin stov nur cr støður 
ur undir Føroyum.

Jolnt Venture
Vit vcrða framhaldandi at 
royna nýggj ultøk og skuldu 
samvinnutiliøk JointVcn 
tuncs við Kussland og 
ballisku londini ligið 
Irammarlaga. Tcir hava 
nógvar ónýuar framlciðvlu 
cindir. sum kundu vcrið 
tøkar í samhandi við at táa 
mcira hurtur úr makrcl . 
silda- og svartkjaftatil 
fcingi okkara. Tcir hava 
stóran marknað fyn líuð 
viðgjørdan vøru og stóran 
lørv á tøkinfrøðiligan vitan 
og ciu nú skipaumvxlmg- 
um og skipasmíði 

Sum kunnugt frcmja 
pcnmgastcrkar fyritøkur i 
Danmark, Norcgi og øðrum 
fiskivinnuloiklum í løtum 
sera stórar íløgur í cystan 
landa fiskivinnu, og mugu 
vit úlvcga ficcmc ul kapt>- 
ing við hesar.

Itflutntngurin i 1992 
vcrður hclsl góðar 2600 
mió. kr. og mnflutningunn 
cmar 21(X)-2200 mió. kr . 
so í fynbilsuppgcrð cr talan 
um citt handilsjavnaavlop 
uppá 4(XM50 mió. kr . og 
scra vansliga mcu av Hag 
stovuni eisini talan um y vir- 
skot á gjaldsjavnanum í 
1992. Sosiatlhavavitannað 
ánð á rað avlop i samskifn 
okkara við útlond.

Verri gekst at fáa javnvág 
á fíggjarlógina í 1992 ser- 
liga ú minkandi virksemið 
gevur landskassanum fæm 
inntøkur enn meu, og ú scr- 
lig úllegg gjørdust støm 
enn væntað

Lønargjaldingamar f 
1992 verða cinar 3H(X) mió. 
kr. ella 600 mió. kr. læm 
enn í 1989, so framvegis 
minkar virksemið og ar- 
beiðsloysið veksur. Tørv- 
andi umfar av 600 mió. kr 
kcnnist meint í búskapin- 
um.

Mcn vit skulu so undir 
øllum umstøðum vcnda 
gongdini og sumt av ú, 
rokkið er í 1992, gevur 
treysú úl at halda tram

IMatvBruidnaður
Hvat fortreytum viðvíkur. 
so var longu í 1991 framd 
menmngarlóggáva, sum 
kundi skapa karmar um cin 
matvøruídnað, ein skipa- 
smiðjuídnað og úlbúgving 
úl nýggjar vinnur, eitt nú 
innan virksemi í sambandi 
við nýtslu av rácvnum í 
havbotni.

Restu flakav irki. sum eru 
í gongd, hava lagt scg cfúr 
serframleiðslum. mcðan 
hini sum hava dúvað upp á 
vanliga blokkframleiðslu, 
eru afturlatin, lutvíst tí 
blokkunn gevur ov líúð. og 
lutvíst ú rávørunøgdin erov 
Uúl.

Hóast helst eini 90^ av 
allan rávøru áttu at verið

Yvirtøkan av undirgrundini:

Størsta avbjóðingin
-til okkara sum eitt mentafl og demokratiskt samfelag segði 
Atli Dam, m.a. í nýársrøðu síni. tá hann umrøddi stóru hend- 
ingina, sum yvirtøkan av undirgrundini er og síðandi avleifl- 
ingarnar av eini slíkari yvirtøku.
Hin 11 scptcmhcr í ár cr 

ctur mtnum tykki mcrkis- 
dagur i tøroyskari polilisk 
ari sv»gu Scmjahlciv ti  við 
donsku \ljomina um at taka 
undirgrundma undir Før- 
oyum og havhotninum 
hcim F.ndaligi sátlmálin 
var undimtaður í Havn 22 
dcsemhcr í ár Hctta gevur 
okkum hæði møguleikarog 
skyldur

Møgulcikar at brynja 
okkum sjálv á krcvjandi 
okjum i lóggávu og umsit 
ing, solciðis at vit mcgna at 
kanna, umsita og troyta 
møgulig rácvni, trúgv móti 
okkum sjálvum. cftirkom- 
arum okkara og altjóða 
samfclagnum á cin solular- 
iskan hált.

Skvldu ul at tryggja tann 
lívshátt, føroyingar hava 
vall. ið cr grunđaður á

troytanav livandi ogcndur
nyggjaridi ulfcingi. og 
sksidu Ul at vcrja møgulig 
racviu. stik’iðis ai lcv vvru- 
liga vcrfta vcnmdi tclags 
ogn. konta øllum at gagm 
og ikki vcrða surklurtægað i 
suiði imillum nH<noka{'i 
laiistisk.il tvnuvkur burturi 
og hcuna

Hctta. sum  cr cin suV og 
glcðdig (flitisk hcndmg 
vcrður S4*suu Iramyvir cin 
hin stø rsta  avhjoðmgm td 
okkara sum ciU mcntað og 
drmokraliski samtclag

nýu í scrligum og ríkaðum 
framleiðslum, so røkka vit 
bcrt hesum efúr 2-3 árum 
afturai. Mcnuðcrrættuliga 
nøktandi, at scrt ramlciðslur 
telja eini 9(XX) tons og isað 
fløk cini 3500 tons svarandi 
ul cinarávørunøgd upp á
35.000 tons av tctm saman- 
løgdu 90.000 landaðu og 
innfluttu rávørutonsunum. 
cllasløkdO^.

Mátsetnlnguna
Tí cr helst hóskandi mál- 
sctnmgurut í 1993 at røkka 
50<X av lanđaðum og keypt- 
um 130.000 tonsum clla
65.000 tonsum av rávørum. 

Slikur máLsetnmgur
trcytar so støm tollfríar 
kvotur í EF-sáUmálanum og 
cr eisini nýtandi jambrot í 
fclagsnevndini, har vit 
skulu prógva, at tørvur cr á 
hægn kvotum og tolllofl- 
um.

EFTA-sáttmálamir. sum

koma upp á pláss I 1992, 
skuldu eisini økt um møgu- 
lcikamar fyn útflutmngi av 
bnlkaraklárum vørum 
Svøríki, Finnland, Eyslur- 
ríki og Sveits eru góðir 
marknaðir fyri slikum.

Neyðugl vcrður eisini at 
áscta treyúr úl okkara Ba- 
renLshavskvotur. at alt, sum 
skal viðgerast víðari á landi. 
verður landað í Føroyum 
hcldur enn í Gnmsby Ov 
líuð fingið burturúr. tá 
norskir bankar fáa mesta á- 
góðan av ú vclduga ríki- 
dømi.sum 17.000 tmi.-. íBa- 
rentshavtnum eru.


