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Dánial Xólsøe fvrrv. domari og serkønur i havræiti:

Jan Mayen-dómur
kann fáa alstóran
týdning fyri okkum
Mánadagin klolikan 14 okkara tíáfara dómararnir í altjófla
dómstólinum i Haay> ai doma i sakini millum Danmark ox
Noreg um markið milliim Grønland og Jan Maycn
Eisini føroyingar og hrctar fylgia vad vió iicsum sak
armálinum. i.in teirra er Dánjal Nólsøc.fyrrv. domari og
serkønur í havrættarmátlum. Hann hcldur. at grundgevingarnar. sum veróa lagdar fyrt dóminum í Haag kunnu fáa
týdning fyri ósemju okkara vii5hretar um markió. Sjálvur
heldur hann. at vit føroyingar hava nogv góð kort á hondini.
tá tað snýr seg um at fáa rættin nl havhotnin. sum liggur
innanfyri okkara cgna fiskimark.

kcnt miðljuna vum fiski
mark

S4en wgii vii nu ui
hreiur i prmi ippinum
híiiu gcðnAið miShniuna
sum ft'kimurk i'g lei' '

fáa viflhald i undirk;run.l

Ein av teimum, sum er
scra spcntur um úrsliúð av
sakini millum Danmark.
og Norcg um markið
millum Grønland og Jan
Nlaycn er Dánjal Nólsoe.
loglrtvóingur og serkonur í
jú st havræ ttarm álum
Hann
h cv u r vegna
Føroyar veriO við í
teimum flestu ráðstevnum
og fundum. sum hava
snúð seg um rattin lil
hav- og undirgrund og
hcvur vcrið ráðgcvi hjá
teírri ncvndini, sum nú í
nøkur ár hcvur samrást
við bretar um markið
Danjál Nolsøe hcvui
cisini fylgt scra væl við
sakarmálinum í Haag um
markið millum Jan Mayen
og Grønalnd. Hann var
m.a. hjásiæddur í Haag i
januar, tá báðir partar i
malinum løgdu síni sjónarmið tram.
L'ppgávan hjá honum
umframt al kunna seg við
málið - varð eisint at
lciðbeina danir, solciðis at
teir í minst møguligan
mun grundaðu síni sjónarmið á viðurskifli, sum
kunnu skaða trxtuni um
markið millum Føroyar og
Bretland.

Kann taa tydning
fyrí okkum
Vit spurdu Dánjal, hvat
hann væntar sær av cinum
dómi í Jan Mayen-sakim!
Hann vil sum vera man
ikki siga nógv, tí cnn vcit
eingin, hvat verður inmhaldið í dómínum.
Men tað cr neyvan nakað dulsmál, at danska
uttanríkismálaráðið metir
Danmark at hava gt)ðan
møgulcika at vinna sakarmálið.
Tað er rættiliga týdningarmikið fyri okkara
samráðingar við brctar, at

grundgevingin fyn dóm
mum ikki fær ncgativar
avleiðingar fyri okkum
Dánjal Nolsøe sigur, at
tað nýtist ikki at skaða
okkara samráðingar, um
dómurin gongur ímóti
norska sjónarmiðum uni
miðlinju.

Grundgevingarnar
nogv at siga
-Tað cr ein spumingur
um ,
h v ø rja r
grundgcvingar dómaramir
brúka. Vit halda okkum ni
Geneve-konvcntiónina frá
1958. sum bæði danir og
bretar hava undírskrivað
og raliliserað uttan nakað
fynvarni. Og hon snýr
seg um miðlinju, um talan
ikki cr um "special
c irc u m sta n c c s
ivs.
serstakar umstøður.
Tað er so ein spumingur
h vussu
v c n d in g in
"scrslakar umstøður" skal
tulkast
Sakin millum Danmark
og Norcg verður tann
fyrsta. har báðir partamir
eru limir av Genevc-konvcnliónini. og lí er tað
sera spcnnandi.
Dánjal Nolsøe er >amd
ur við tcimum, sum siga,
at lað ber ikki til at samanbera Jan Mayen og Føroyar, tá tað ræður um at
scla markið við eitt støm
land. lí Jan Maycn cr cin
óbygd oyggj.

Serstakar umstøður
Dánjal vónar, at um
Danmark fær viðhald, at
tað so verður vcndingin
"scrstakar umstøður" sum
vcrður brúkt um Jan May
en og sum verður løgd ul
grund fyn dóminum.
Upp á fyrispuming um
brctar eisini eru spcnlir
um hcnda dómin sigur
Danjal Nolsøe, al tað cru

leir m > avgjørt. tfll h e M
árini samráðingamar hjva
verið nulluin føroyingar.
damr og bretar, hava teir
>purt eftir Jan Maycn
sakini.
Vcrður tað so at norð
menn fáa viðhald og fáa
eina mtðlinju millum Jan
Mayen og Grønland. so
fáa vit etsin i eina
miðltnju, lí vit eru eitt
bygt øki
Men fáa danir viðhald.
so cr møgulciki fyri. at
okkara sak endar í Haag,
mcn heua er heldur ikki
vist.
Tað snýr seg bæði um
økið innan fyri og ullan
fyri Tik' fjorðtngar ( )g lk' i
er økið innan fyri, sum
hevur størst týdning fyri
føroyingar Men kuunu vit
vísa á, al vit standa væl
uttan fyri 200 fjórðingar,
so kann lað kanska hjálpa
okkum innanlyn.

arspurmn^inum ogfiui em
part ti> okkara land
grunni kann tafl \<» ikki
gerast ein slórur trupul
leiki. tá teir skulu ul at
hora eflir oiju i etnum
nuscki sumer okkaru'
-Tcir vdja tá siga, at tað
kann væl vera munur á
b\>lnmarki og fiskimarki.
Sosialurin skiltr. at |úst
hetta cr cin av teimum
mest tyðandi grundgcv
mgunum hjá tøroy ingum i
samraðingunum við bret
ar.

Framtið okkara

grundað a miðlinjuna
Su hesur tu verifl nð ,
clíum samrahtngunum um
• o r ’.cku as uttdir^runami
etum lleidur tu at ■am
rafltngarnar \ifl hreta'
eru ein\ lýflandi \um
\amráflingarnar vtfl damr
um yvtrtøku
-Tær eru mcira týdning
arm iklar Oll fram tið
okkara er grunđað á at faa
miðiinjuna 'um mark við
Brelland

Bundín at tiskivínnu
Dánjal Nolsøe Mgur við
ari, at l øroyar. Grønland
og Island cru góðkcnd av
altjóða samfclagnum sum
verandi sanifektg. suoi cru
serstakliga bundin at
fiskivinnu (ovcrwhelm
mgly dcpcnđing on ti\h
criesi Hetta er ein grem i

Malvan havrættarkonvcn
UiSnini. sum fyri tyrstu
U-rð varðbrukt i 19*K
Dariial N<>lsøe tK'Ulur at
just hcnđa gretnm kann
taa sióran tydmrig tyu
okkum i viðafi 'jin rað
ingunuru i>g cini møgu
ligari vak >ið brelar
Júst ti vil týdningunn
huinurin hcvur tyn tiski
vinnuna vcra cin av
grundgevingunum hja tvV
oyingum tyu. at li'k i
mark og hjvhotnarnijrk
má vcra tað sama
Hval viðvikur Islanđi
so havj teir longu hcM
viðurskilti i lagi. u har eru
tivkimark og bouimark tað
sama og tyn Grønland cr
bara spunungunn cftir við
/ r a m h u lj a v iilu 21

Fískimarkið
Ósemja cr um. hvørji
grundlinjupunkt skulu
brúkast fyn cinum marki
Tað eru nakrar oyggjar
vestan fyri Skotland. sum
bretar vilja brúka sum
grundlinjupunkt, men tann
einasta oyggj føroyingar
higartil hava viljað gó>ðkcnt er St. Kilda, tí har
hava fólk búð. Men bretar
vilja brúka hinar óbygdu
oyggjarnar sum basispunkl. Spumingurin cr ú,
um brctar cru samdir í, at
tcir hava góðkent miðlinjuna sum fiskimark.
I hesum málinum hava
brctar vcnð vamir og ikki
viljað spæll út enn Tað
teir hava spælt út cr í
sambandi við undirgrundina.
Føroyingar haraflurímóti hava sagt, at bretar í
princippinum hava góð-

Tag fremtiden
i din egen hánd
Den nye Laborant-uddannelse
giver adgang til fremtidens |Ob
indenfor
•
•
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Árnt Olafson hevur
fingið etna sera stóra
og torfera uppgávu. nú
hann er vorðin letðari i
nevndtni. ið samráðist
við hretar um markið
havrxttarmálum var hjásu'ddur í Haag. tá sakin
varð fyri í januar

Grundgevingarnar

áhugaverdar

Á r n i O l a f s o n , le ið a r i í f o r o y s k - d o n s k u s a m r á ð i n g a r n e v n d i n i :

-Fiskimark og botnmarkeiga atfylgjast
-Tað finst einki dømi í okkara parti av heiminum, har fiskimarkið og hotnmark ið
ikki fylgjast. Tann, sum tí vil áseta eitt hotnmark, sum ikki fylgir fiskimarkinum,
fær eina sera tunga próvførslu sigur Arni Olafson. leiðari íføroysk-donsku
nevndini, sum samráðist við hretar um markið.
Og tá føroyingar mema. at hretar hava góðtikið miðlinjuna sum fiskimark,
so er tað náttúrligt at konui til ta niðurstøðu, at miðlinjan eisini er hotnmark.
Tíðindahlaðið Sosialurin hevur tosað við nýggja leiðaran í nevndini. ið í
oktoher fer til London áfund við hretar um markið millum Føroyar og Bretland.
Fyrr í ar var tunđur mill
um lamisstýnð og uttanrikisráðið um at broyta
samrábingamevnđina m >leiðis. at landsstýrið lók
við tcið&luni. Tað varð avgjørt at heita á Ama Olafson, scrkonur í føroyskum
málum í đanska uttanríkisráðnum um at taka sarr
av lciðsluuppgávuni.
Hetta er bert fyribilsarbciði. tá samraðingamar
við bretar eru loknar, fer
hann aflur ( sítl gamla
starv í utlanríkisráðnum.
Men hann kemur so kortim at hava skhvstovu har
Meðan Ámi Olafson burt
urav tekur sær av at leiða
føroysku samráðingamar
við bretar skal Mogens
Petersen. sum áður hevur
átikið sær arbciðsuppgávurnar hjá Árna, at
røkja hansara starv í
ulianríkisráðnum.

Dansk uttanrikismal
Hóast samráðingamevnđin nú hevur fingið
føroyskan formann. so er
framvegis talan um eitt

danskt ultanrikismál Tal
an er tí framvcgis um eina
samráðingarnevnd, sum
skal samráðast vegna Rikið. og har utianríkisráðið
íer at hava síni fólk við í
ncvndim.
Tað var táverandi
danski formaðurin í sam
ráðingamcvndini, Thyge
Lehman, sum kom við
hugskounum, at føroyingar tóku á seg leiðsluna,
soleiðis at vit fingu ein
mcira framstandandi leiklul í samráðingunum.

Tortør uppgáva
-Nú hevur Thyge Lehman
sera drúgvar royndir í
samráðingum um marknaðarspurningar Verður
heila ikki ai torfør uppgáva at taka á seg eftir
hann?
Ámi Olafson: -Tað er
einki at ivast i, at hetta
verðurein torfør uppgáva.
-Fer tú at klára hana ?
-Tað má ein vóna. Eg
skal so gera mítt íiarsta.
Uppá fyrispuming um

samráðingamar við bretar
ikki draga ov nógv út
sigur Árni Olafson, at tað
sjálvandi er ynskiligt, at
vit finna eina loysn, so
skjótt tað ber til. Men ein
ein eigur tó ikki at skunda
sær so nógv, at tað kann
oyðileggja citt møguligt
úrslil. Og tað skulu jú
tveir partar til at skunda
sa r lcggur hann aftrat.

Danir og tvistøða
M ánadagin fellur so
dómur í Jan Mayensakini. Vit spurdu Árna
Olafson, um tað íkki er
eitt sindur torført hjá
dønum at ganga inn fyrí
miðlinjuni í okkara máli
og ímóti miðlinjuni í Jan
Maycn-sakini!
Hann vísir á, at tað er
einki sjáldsamt í tí. at eitt
land í einum máli hevur
eina støðu og í einum
øðrum sigur beint tað øvugta. Hetta finnast tað
fleiri dømi um.
-Tað týdningarmesta
fyri okkum føroyingar er.

at danir í sinum grund
g e v in g u m
ím ó ti
niiðlinjuni íkki hava lagl
Iram sjónarm ið. sum
ganga beinlciðis imóti
okkara áhugamálum. Tað
var ncttup fyri at minka
um hcnda vandan, at
D á n ja l
N o ls ø c .
løgfrviðingur og serkønur í

-llvenn tvdning hetdur tu
Jan Mctven-dómurin fvrr
fyri gongdina í okkara
samráðtngum!
-Eg rokni við, at báðir
partar fara at lesa Jan
Mayen-dómin við scra
slóruni áhuga Ikki júst ti
at úrslitið vcrður so
áhugavert, mcn meira
hvørjar grundgevingarnár
verða og hvat dómsrólunn
metir um ymsar síður av
altjóða rætunum. Tað cr tó
grcitL al tað cru ikki tvey
mál. sum líkjasL
-Tað eru tey. sum bera
ótta fyri, hvat danski
leikluturin í hesum máli
kann koma at týða fyri
Føroyar og sum halda. at
dantr við at sptrla út tvey
heilt ymisk kort í háðum
málum. kann koma at
skaða okkara áhugamál '
-Eg halđi ikki ótti er tað
rætta orðið. Mcn tað er
greilt, at dómunn kann
koma at gagna okkum, og
hann kann cisini skaða
okkara áhugamál

Loysa upp fyri
ivamálum
Ami Olafson sigur víðari
at tað bæði føroyingar og
bretar kunnu vóna, er, al
dómstólurin í Haag við
Jan Mayen-sakini kanu
loysa upp fyri og greiða
nvrkrum ivamálum.
-Um dómurm í sínum
grundgevingum leggur
høvuðsdcntin á nøkur
nøkur viðurskifu, sum eru
serstøk fyri jú st Jan
Maycn og Grønland, og
sum ongan týdning hava
fyri Føroyar-Bretland, so
verða vit ikki klókari av
đóminum. Men verður
h arafturírnóti dentur

lagdur á nøkur meira
gencrcll viðurskifti. sum
eru fclags fyn bæði
Grønland-Jan Mayen og
F øro y ar-S k o tlan d . so
kunnu bæði brctar og vit
vcrða eitt sindur klókan
um, hvar alljóða rættur
stendur í løtuni i ti
málinum.
-Tí cr grcilt, at bæði
brctar og vit mugu meta
tað óheppið, al óvissan um
galdandi rælt er so mikið
stór sum hon er. Yit
høvdu verið ntígv betri
førir fyri at rokkið eini
avtalu, um tað var størri
grundarlag fyri semju ur.
hvat galdandi alljóða
rættur t vcrulcikanum
sigur um málið. Tá visu
ein. hvørjar karmar ein
arbeiddi mnanfyri.

Eín týðandi domur
-llvat er tað. sum ger. at
vtt eru serliga spentir um
henda dómin 7
-Tað \il altíð vera tann
nýggjasti dómurin, sum
ein cr mesl spcntur um
Og nú cr tað allur dóm
stólurin í sím hcild, teir
frcmstu serførðingarmr i
altjiiða rætli, sum sigur
ein dóm, meðan tað i
øðrum málum hava vcrið
gerðardómar.

Bíða eftir doms
urskurðinum
-Nú vóru tað førovingar
sum góvu avhoð ttl setn
astu samráðingarnar vtð
hretar. Er Jan Mavensaktn etn av orsøkunum
lil. at tit vilja híða at tosa
aftur við bretar '
Sjálvandi kann ein
siga. at vit vilja brúka
høvi til at cndurskoða
sioðuna sum heild. Og har
er tað náttúrligt ikki at
gera hesa endurskoðan
lidnan, fyrr enn vit hava
sæð Jan Mayen-dómin
Vit spurdu Árni Olafson, um hann heldur tað
vera rætt av føroyingum at*
saLsa upp á at fara til Haag
við sakini, um bretar ikki
vilja sleppa ella slaka í
sinum krøvum.

Ilóast lað ikki erfull semja um. anttn bretar hava góðttkið miðlinjuna sum ftskimark,
so stendur greitl. at tað verður sera torfprt hjá teimum at koma afturumaftur. nú
miðlinjan hevur verið praktiserað sum fiskimark og tt eisini heill náttúliga eigur at
vera botnmar - hvat er praksis alla aðrastaðm

Ti&indablaðið
Báftir pariar hava sagl,
at tcir hava cin viip ui at
finna ctna avtalu. uttan at
taA skal vcra ncyAugt ai
fara til tnftja part. Og
uttan mun til hvussu
tryggan cin kcnnir scg. so
cr taA cin vandi viA at íara
til cin trifíja part at táa
cina avgcrO. So cg meu, at
háOir partar ynsk|a at
slcppa umlan tí óvissuni
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Tá landsstvrifl hevflt
fund vtfl danska uttan
rOusráflharran fvrr i ár
um
førovsk -donsku
nevndtna \um utmraflt
st vtfl bretar S r 2 fv
Thyge Lehman. sum
hevwr v erifl formaflur t
nevndtni men \n\ku at
handa fø ro v in g u m
sesstn

Neyvan til Haag
-Um lafl nú er
at
XruruÍKevinxarnar i Jan
Mayen domtnum verfla tii
fyrimuns f\r i bretar e r
tafl si> tkii etn varuii fyri.
at tetr lata maltfl ttl Uaav
dómslóltn
Nci. taO haldi cg ikki
Teir duga val cisini at
síggja, at tað eru viOurskifu í tcirra sak, sum cru
hcilt øOrvísi cnn i Jan
Mayen-málinum. TaO skal
vcra ein løgin Jan Maycn
dóm ur, sum í sínum
prcmissum - grundgcvingum - skal verOa stvlciOis
háttaOur. at taO gevur
brctum øktan áhuga at
fara til dómstólin

Ikkl krav men tankar
-Sú hevur tú vertfl vifl i
samráflinKunum frá byrj
an Scer eru bretar komrur
fram vifl krøvunum um at
fá a ein stóran part av
okkara laruigrunnt?
-TaO cru nakrtr lankar,
sum cru komnir fram frá
brctskari síOu undir tí
scinasta samráOingarum
farinum, sum byrjaOi í
1990.
-Tafl er nettup um tafl
mundtfl. lá bretar finna
olju í undtrgrundtnt rurrhendis mtflhnjuni Kann
ein stga. at tetrra vttan um
møguletkarnar al ftnna
olju í okkxtra ekt er orsøktn ttl. at tetr bráddltga
seta so víflgongd krøv?
-TaO kann hugsasl. TaO
vóru brctar, sum boðu um
at fáa sam ráóingarnar
uppaflurtiknar í 1990.
TaO, sum vit annars vóru
ósamdir um í 2. samráfltngarum fari í 84-85.
snúOi seg meira um Rock
All-platoiiO, og tá varfl
litifl tosafl um miólinju
m illum
F ø ro y ar og
Brctland.
Tað, sum bretar so biOja
um í 1990. er at fastleggja
framtíOar landgrunnsmarkifl, einaferð med alla.
Og har eru teir so komnir
viO nøkrum tankum um at
skjóta miOlinjuna henda
vegin.

Einkl alment krav
-Men hava bretar alment
gjørt krav upp á hetta økt
inni á okkkara landgrunni?
-Nei, tú finnur einki
slík t krav í nøkrum
brctskum kunngerðarblafl.
Hetla cru bara tankar, sum
eru scttir fram undir samrøflum milllum danskar-

/tøioyskar og hrctskar cm
barusmcnn.
Árni Olatson sigur viflari. at efur okkara mcttng
cr taO cingin iv i um. al
Breiland og LJanmark i
dcscmber 1976 hava av
talafl. at fiskivinnumarkiO
cr em mifllinja, mcn so
hava báflir partar gjørt
kunngcrOir, sum - um cin
samanber urr - vísa, at ucr
báflar mifllinjurnar vcrOa
upjilataflar ymiskl, tí cin
er ósamdur um grund
linjupunktim. Tí cru try
grá fiskivinnuøki.

Bretar meta ik l
áhugavert
-Tá bretar nú hava sett
fram krøv um at fáa etn
pa rt av okkara land
grunni. er orsøktn so tann
at teir stla innt vtfl
nógvari vitan um hvat
m ø g u ltg a
ftn s t
i
undtrgrundtnt ‘

-Eg vcu ikki. hvussu
nógv tcir vita. mcn hclta
kundi bcnt á. at tcir meui
umrødda øki fyri áhuga
vcrt í so mála.
-Ncer hevur tú sett tcrr
sum mál at fá a loyst
trcetuna vifl Bretlarul
Eg havi ikki sett
nakran dag á. Loysnin cr
m eira
týflandi cnn

d ag u rin
H øvdu vit
kunnafl lingiO eina loysn
innan fyn eiu ár hcvfli tafl
venO óføn.
Upp á fynspuming um
hann tcr at hava lundir v i0
bretar oftari stgur Arni
Olatson. al taO vildi vrriO
taO r.itLa, men taO trcvtar
so. at ein merkir. al ein
fx r
resp o n s
frá
mótpartinum At hann er
til at tosa vifl.

markini koniu i 77 høvdu
londini longu lastlagt
landgmnnsmarkiO. og taO
varfl uttan nakafl hóva\iak
viOiikifl. at fiskimarkifl
skuldi íylgja landgrunns
markmum li alt annafl
hevOi vcnO scra óprak
tiskt Tann. sum ti vii á
seta landgrunnsnurk. sum
vík ir
av
frá
liskimarkinum. tx r cina
sera lunga próvlørslu

Marklð setlr tu
bara ematerð

Goðtikið miðlinju
sum tlskímark

-Su hevur tu sittfl i nógv
um samráflmgum millum
Føroyar og onnur lond
Uvussu stóran tvdning
leggur tú í hesar samráflingarnar ’
-Tarr eru sera lýdntngar
miklar Ti mark millum
lond setur tú hcrt einaferO.
Onnur viAurskifli kanst tu
samráOingar um aftur
Ámi Olafson viflgongur
upp á fynspurning frá
Sosialinum - at tafl kann
gcrast ein stórur trupulleiki hjá bretum. um teir
skulu hava bommark. sum
Iiggur langt innan fyn
okkara nskimark.
-Ein kann eisini spyrja.
um altjóOa samfelagifl
kann bjófla eini tjófl sum ú
føroysku, iO cr so nógv
bundm at fiskivinnu, eina
slíka loysn.

Markloi mugu tylgjas!
Ámi Olafson sigur víOan, at tendensunn er heilt
grciOur, at taO verOur
roynt at fáa markim at
fylgjast. Taka vit t.d.
NorOsjógvin. Tá fiski

Arru Olafson leggur nú
alla orku í at føroyingar fáa etna gófla
toysn í spurninginum
um markifl millum
Føroyar og Bretland

Men er tafl ikAi s o at vti
meina. at bretar ha.a
gófltikifl mtfliiniuna \um
ftskimark?
TaO vil cg halda
Vit spurdu eisini Arna
O lalson. um laO ikki
serOur ein si-ra trupul lyn
ikki at siga óm øguhg
støOa hjá bretum. um tcir
láa rættin ul undirgrundina tnnan fyn okkaru fiski-

mark - U U skulu tn r ju
hava loyvi Irá okkum at
hava møguligar bonpalUr
i okkara havøki'
T il taO sigur hann. al
heua giv»0 vcrOur cin vrra
lorfør støOa. og taA cr
etstni neuup ú . ai vit
lcggja drnt á hcua i sam
raOingunum
F.ru dømi um at uruiir
grundarmark :>gfiskimark
ikJu eru te\ u>mu ’
Eg vil ikki ultloka. ai
tcy finnast. men uni so er.
so c m ley scra fá
TaO cr i hvussu so cr
ctnki i okkara parti av
hcimmum
Er ikJu just hetta vifl at
krøvm t hjá tre iu m ul
undtrgrundma ikJu fara at
fvlgja fisktmarkmum n tt
av tvkkara bestu trumt
ki >rtum ’
-Tafl vildi cg mcu laO
cr í hvussu cr ciu av trim
um góAu.
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Jarn- og
metalforskúli

Nýtt forskúlaskeið fyri lærlingar í jarnog metaløkinum (maskin-. stálskipa-.
rør- og blikksmíð og bilmekanikarar
o.a ) byrjar
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