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6 fmyingar 
í kibbutz í ísraei:
Sita | Sída 5

nrnbumbu-
skýli

Bert fáar kilometrar frá lihanesiska markinurn arbeida seks føroyingar 
i kibbutzini Kfar Giladi. Tey hoyra brestirnar frá rakettunum sum bretsta, 
men enn hevur ongin rakt kibbutzina. Tey sita í bumbuskýlum, ta luftavar 
ing er. Føroyingarnir trívast, teimum stendur i boði at flyta i eina ai)ra kib 
butz, men teir hava valt a t vera verandi

kunnu fáa 
arbeiði nú
Seismisk feløg eiga 
at fáa loyvi at skjóta 
nakrar linjur longu 
í ár, hetta hevdi sett 
fólk beinleidis í ar- 
beiói nú S íð a  6

A ag e , 
lagdur upp
á lærið síða 13

i m annfjøld
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F ø r o y a  O li i i td n a ð u r :

Byrjið oljukanningar 
í ár og 60 fáa arbeiði
Seismisk feløg eiga at fáa loyvi til at skjøota nakrar seismiskar linjur longu í ár. 
Tað hevði givið feløgunum eina greiða ábending um, at nú hendir nakað í 
Føroyum, og hildið áhuga teirra fyri økinum viðvlka.

Hetta sigur Føroya Oljuídnaður í viðmerkingunum til frágreiðininga hjá 
Oljuráðleggingarnevndini tað hevur sent landsstýri og løgtingi.

Føroya Oljuídnaður sigur, at forkanningarparturin er undirmettur av 
Oljuráðleggingarnevndini og vísir á, at velja vit at drála og koma ikki í gongd 
fyrr enn í 1996 ella 97, hava vit onga vissu fyri, at áhugin fyri føroyska økinum 
er eins stórur og hann er í løtuni. Viðmerkingarnar frá Føroya Oljuídnaði eru 
soljóðandi:

TaO er hugsamn hjá FOÍ, at 
týdningunn av akliviieu, 
kann standast av forkann 
ingarsuVSinum er undirmct- 
tur og at rappomn á hesum 
økinum kundi venO mein 
nágreimlig

TaG er ivaleyst ractt, at 
torkannmgartasan ikki fer 
al broyta munandi um vm 
numynstnd í Føroyum. 
Men Føroyar eru eiu sera 
lítið land. og u' kann far- 
kannmgarfasan hava viO 
sarr vinnumøguleikar. ið 
gera støm mun i Føroyum, 
enn uer gera í øðrum 
londum

Føroysku myndugleikar- 
nir kunnu áleggja seismisk- 
um feløgum ávísar treytir 
fyn at virka á føroyskum 
øki. Einki ermcin naturligi 
e nn at Føroy a løgting álcgg- 
ur útlendsku feiøgunum at 
útvega føroyingum art>- 
eiðspláss, at samstarva við 
føroysk feløg og álcggur 
fcløgunum at útbúgva før-

oyingar ul vinnu í oljuíd- 
naðinum.

1) Belnieiðis artielðs- 
plass
TaO er okkara fatan. at 
forkannmgarfasan kann 
hava viO sær beinleiOis 
arhciOi til millum 40 og 60 
fólk.

21 Artieiði t ll verðandi 
vinnu
TaO er eisini okkara fatan, 
at forkannmgarfasan kann 
hava viO sær vinnumøgu- 
leikar í øOrum enn beinleiO- 
isoljulciúngararbeiOi -  ser- 
liga service - sum kann 
skapa støm inntøkur til 
vinnulíviO og hava viO sær 
fleiri abciðspláss.

3) Grundarlan undlr 
løroyskarl urtøkui 
tramtiðini
Av størsta týdnmgi er 
eisini, atvit longu í forkann- 
ingarfasuni fáa um endan.

so vit fáa úlbúgviO fólk og 
vinnulív til at taka viO kom 
andi avbjóOingum innan 
oljuídnaO. Um eingin olja 
vcrOur funnin viO Føroyar, 
so fer hctu ló at hava viO sær 
menning av vinnulívinum 
og betn arbciOsmøguleikai 
hjá teimum sum ncma sær 
kunnlcika innan økiO.

ad.1)
Taka vit arbeiOspláss og 
vinnumøguleikar fyrst, so 
meta vit, at forkanningar- 
støOiO kann kasta av sær 
arbciOi ul 50 - 80 fólk í eitt 
ár Hctta veldst sjálvandi 
um hvussu skjóll ætlamn er 
at savna saman seismiska 
ulfanO um Føroysku undir- 
grundina. Tess skjótan taO 
skal gera.su tess flcin skip 
skulu bnikast í senn og ú 
cismi flciri vinnumøgulcik- 
ar.

Mcn lat okkum ganga út 
frá at trý seismisk skip gera 
kanningar í 1994, so verOur

hcLst talan um 2 dimensio- 
nellar skjónngar og skip, iO 
hava cina manning. sum 
telur umlciO 35 mans í 
h vørjum skifli. TaO vil siga. 
at 70 mans eru knýuir at 
skipinum.

16-18 av hesum monnum 
eru knýttir at vanligum sjó- 
fansarbciOi, so sum á brún- 
ni, í maskinuni, á dckkinum 
clLa íkokkhúsinum Haraft- 
urat koma øll spesialar- 
bciOim, iO verOa gjørd um- 
borO. Talan er tá um mag- 
nctismumáúng. veklfyllu- 
máúng, navigatørar (úl 
sjálvar skjóúngarnar), data- 
observatørar. gunnanr, tek- 
nikarar. koordinatassistcnt- 
ar, koordinator. fiskivinnu- 
umboO. klientumboO og 
møguliga einstøk onnur.

Vit hava ovmikiO av 
fólki, ió kann taka sær av 
vanliga sjófartsarbciOinum. 
T aO stendur verh úl viO ser- 
arbeiOum, iO skulu gerast 
umborð. Men taO bcr úl, at

Nevndin í Fproya OljuídnaOi Mynd kalmar

fáa upplænng úl hesi ar- 
bciOi.og summi teirra krcv- 
ja ikki nógva skúlagongd. 
TaO snýr seg kanska um 
mánaOar.

LandsstýnO kann áscla 
undir h vørjum treytum seis- 
misku fcløgini sleppa at 
arbeiOa í Føroyum. Partur 
av hesum kann vera, at før- 
oyingar í ávtsan mun skulu 
manna skipini, og ú' eismi 
skulu hava ávísa uppvcnj 
ing úl at røkja summi av 
hesum arbeiOum.

TaO skuldi tí verði rímu- 
ligtathugsa sær.atminst 10 
føroyingar blivu knýtúr at 
hvørjum skipi.

Hvøn av kanningarskip- 
unum hevur eisini tørv á 
cinum “chase-báú", iO er 
eitt slag av hjálparskipi, iO 
tekur sær av ymiskum ung- 
um. Hvør av hesum hevur 
eina manning uppá 4 mans. 
TaO kann verOa krav firá 
myndugleikunum, at bátur 
og manning hava heimstaO í 
Føroyum.

011 data, iO verOa savnaOi 
skulu data viOgerast. Onki er 
úl hindurs fyri at hctta ar- 
beiOi verOurgjørt íFøntyum 
í neyvum samstarvi viO 
krefúr uttanlands, ið hava 
royndú á hcsum øki. Okk- 
ara fólk er vælúlbúg viO og U' 
skuldi hctta vehO uppløgd 
uppgáva. Talan kann kan- 
ska blíva um cini 5 arbeiOs- 
pláss í fyrsta umfari.

Vit meta taO sera neyOugi 
at leggja dent á júst hcua, u' 
lað hevur stóran strateg- 
iskan týdning, at vinna sær 
styrki á júst hesum økinum. 
Haratturat er talan um ar- 
beiði, sum eins væl kanu 
gerast í Føroyum sum aðra- 
staOni, ú flutningur er eing- 
in trupulleiki. Um vit frá 
føroyskan síðu átóku okk- 
um at heinta dataúlfariO 
umborO og al fáa tað úl

iands, so hevði heua styrkt 
um áhugan hjá feløgunum 
at leggja arbciði í Føroyum

Um myndugleikamir ikki 
seta taO sum treyt. so er tað 
hugsandi at feløgini, iO fara 
at virka í Føroyum, seta á 
stovn sknvstovur í Føroy- 
um. TaO ber illa úl at siga 
nakað um mannmgartal á 
sknvstovum, áOrenn vit vita 
um eiuella flem feløg skulu 
virka í Føroyum, men fæm 
enn trý verða tey neyvan.

ad.2)
ServicearbeiOi úl verðandi 
vinnu kann verða so mangt. 
Eiu nú skulu skipim taita 
umborð proviant og tey 
skulu cisini bunkra

Nýtslan av serútgerO og 
eykalutum er eisini stór, og 
hcndan vøran skal -  um- 
framt at innklarerast -  eisi- 
ni flytast um flogvøllin úl á 
skipini.

Skipini skifta eisint man- 
ningar, og hesar skulu flyt- 
ast millum land og skip. 
Heua fer vanliga fram við 
tyiiu ella skjóttgangandi 
báú.

TaO er eisini hugsandi. at 
skipasmiOjumar fáa eitt- 
hvørt umvælingararbeiði at 
gcra, erns og onnur service 
l. d. á teknologiska økinum 
kemur upp á tal.

Tað er eisini hugsandi at 
skipini søkja havn, tá ill- 
veður er og í øOrum sam- 
bondum, og tá skal havna- 
gjald latast

Ad. 3)
Hetla er týdningarmesú 
spumingurin, iO myndug- 
leikar og leiúngarfeløg eiga 
at taka upp. Tf tað hevur 
ómetaltga stóran týdning 
fyri vánir okkara, at fáa 
innlitoglutíoljuvinnuna.at 
vit fáa útbúgviO so nógv 
fólk sum gjørligt. TaO veriO
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H eine O. H einesen:

Gangi ongantíð 
við til at avtaka 
húkaveiðuna
-Vit, sumfyrr sóu upp til fiskifrøÓingar, eru sera 
vónbrotnir avfiskivinnupolitikkinum teir leggja 
fyri dagin skrivar Heine O. Heinesen.form. í 
Fiskivinnunevndini í viðmerking til m.a. úttalilsi 
í Sosialinum frá fiskifrøðingum

Vit, sum hava lisið iað, 
Kjartan Hoyđal og aðrtr 
fiskifrøðtngar hava sknv- 
að, kunnu ikki annað enn 
ásanna. al hcstr nú hava 
hóliað nii flein ferðtr, tá ið 
lalan cr um stovnsrpkt.

Hestr hava sknvað síðu 
upp og siðu niður um at 
veiðutrýsuð er ov stórt á 
Føroyagrunnunum Ftski- 
frøðingamir hava fingið 
møgulcikan at minka um 
veiðutrýsuð. við tað at teir 
eru valdir í hy gnaðamevnđ- 
ina, sum skuldi gera lilmaMi

seg innan øki. ið hert krevja 
uppvenjing í fáar mánaðir, 
ul arheiði ið krevja dnígvar 
útbúgvingar.

V it eiga al gcra all ul tess, 
at fáa ním fyn føroyingum 
innan útbúgvingar, sum 
felogini hava við at gera. og 
eisim at fáa so nógv volon 
tørpláss sum gjørligL Tað 
ger minm, um øll ikki fáa so 
høga løn, um tað seinni 
kann hjálpa leimum. at 
vinna sær fólafesu í vinnu- 
ni.

Hevur skund at koma i 
gongd
Við støði í u', sum er nevnt 
omanfyri, halda vít tað 
verða umráðandi at fáa 
gongd á seismisku leiung- 
amar skjótast úlber. so flcin 
arbeiðspláss kunnu fáast ul 
vega, og so vit kunnu fáa 
gongd á, at útbúgva og 
kunna føroyingar um olju- 
vtnnu.

Tað hevur eisini skund at 
fáa gongd á forkanmng- 
amar, so vit slcppa fram til 
leitingarfasuna, sum kann 
skapa uppaftur nógv flein 
arbeiðspláss í Føroyum.

Skulu vit tryggja okkum, 
at gongd kemur á scismisku 
kannmgamar í 1994, so cr 
neyðugt at seismisku feløg- 
ini í seinasta lagi ultimo 
1993 kcnna krøvim. so tey 
kunnu fyrireika seg U l

um. h .ussu vetðufloun skal 
síggja út í framúðim Hvat 
gera hesir somu frøðingar 
við henda møguleika’ Jú, 
tnigvi tí hvør ið tnigva vil, 
møguleikin verður nyttur til 
at forkoma tf sum efur er av 
fiskastovnunum undir Før- 
oyum.

Sagt verður at hýsu- og 
toskastovnurin er so illa 
fyn, at tað sum eflir er av 
hiesum stovni skal forkom- 
ast við partroling

Paruolaramir eru at líkiu 
við heilagu kýmar í Indiu i

seismiskar skjóungar í 
1994. Veðurviðurskifum 
eru soleiðts háuaði hjá okk 
um, at hesta úðin ul sciv j 
miskar kannmgar er í sum j 
marhálvum, ú seismisku 
skipim fáa ikki arhcitl, tá  , 
vindmegin fer upp um 7, ið ! 
svarar ul ta. 15 metur um 
sekundið.

Føroya Olju ídnaður vil 
eisini íoyva sarr at hcita á 
Løgungið. um at gcva seis- 
misku feløgunum loyvi ul 
at skjóta nakrar tcstlinjur 
longu nú i 1993

Hetta hevði gtvið seis- 
misku feløgunum eina 
greiða ábending um. at nú 
hendir nakað í Føroyum, og 
hildið áhuga teirra fyri 
økinum viðlíka.

Velja vit hin vegin at drála 
og koma ikki igongd fyrr ; 
enn í 1996 clla 1997, hava | 
vit onga vissufyri, at áhugin 
fyn føroyska økinum er 
eins slórurog hann er í løtu- 
ni. Stóru fundir aðrastaðm 
ella larkkandi oljuprísir 
kunnu ávirka gongdina. 
Mcn sum sløðan er júst í 
løtum, so er áhugin stórur 
fyn føroyska økinum. og ú 
er ncyðugt, at vit gcva greið 
signal úr Føroy um. um okk- 
araáhuga fyri samstarvi við 
seismisk fcløg.

24 juli 1993 
Føroya Oljuidnaður

cygum fiskifrøðinga.

Eingln útrokning sum visir 
ittiolaraflotinberseg
Kjartan Hoydal sigur við 
Sosialin. at ulruðunn ber 
scg ikki Hann leggur dent 
á. at tað eru umstøðumar 
sum gera, at nevndm er 
komin ul la mðurstøðu. at 
línutlotin skal avtakast, ti 
hann klárar scg ikki Men 
hygnaðamevndin cr íkki 
komin við nakran úuokn 
ing, sum vísir, at uolara 
floun klárar seg fíggjarliga 

Fy Igjumar av at húkaflot- 
in verður burturskorin 
verða ohugnaliear Hetia 
kemur helst at økja um 
arheiðsloysið við um 200) 
arheiðsplássum.

Um vil hyggja at lógim 
um íløgustuðul. sum nevn- 
din mælir ul skal verða 
verandi igildi.sovisatølim 
at tcy dýrastu arbeiðs 
plássim fyri landið eru tey í 
panrolarallotanum og 
kosta hesi 174.300 kr. fyn 
hvørt arheiðsplássið um 
árið i íløgustuðuli tey kom- 
andi funm árim 

Hinvcgin kosta arheiðs 
plássim í húkatlotanum i 
meðal 27.224 kr pr. ar- 
beiðspláss A tcim nýggj- 
astu linuskipunum kemur 
hctta upp á 56.428 kr. um 
árið fyri komandi 5 árim

Bvgnaðarnevndin neyvan 
fylgtsinum arbeiðssetningl
III cr at síggja, at bygnaðar 
nevndin hevur fylgt sínum 
arbeiðssetmngi. tá teir vjlja 
varðveita tann mest studn- 
ingskrevjandi flotan og 
mest skaðiliga flotan fyn 
stovnin. samstundis sum 
mxlt vcrður ul at avtaka 
húkatlotan. sum hevur tey 
nógvu arbeiðsplássim, og 
sum kostar minm í sluðuli 

Kjartan vísir á, at høv- 
uðsorsøkin ul at trolara- 
floun hcvur cin møgulcika 
er, at metr hevur vcrið av 
upsa enn roknað hevur

venð við
F.inum nýtist ikki at vcra 

fiskifrøðingur fyn at linna 
út av. at upsastov nurin er so 
illafyn sum vailafyrri søgu 
okkara. Tað er bcn at 
hyggja í sjónvarpið eftir 
myndum. lá trolarar taka 
posan inn. e mk i er størri enn 
góður Galvasciður

Hcsir uolarar mátlu verið 
dýnr dyrgin’arbátar. okk 
um nýust ikki frvvðingar at 
finna út av. at hetta fxr ein 
hráðan enda. um so cr. at 
tloun ikki verður mmkaður. 
serliga um hugsað vcrður 
um prísin a upsanum i dag

Ulvurin i seyðaskinnl
Kjartan tckur ikki undir v ið 
teimum. sum siga. at røkt:n 
verður betur við línu enn 
við troli Hetta vrlđst um, 
hvussu nógv trol em hevur i 
sltVnum. sigur fiskivinnu- 
stjónn. Her hongur ikki 
saman við iogikkinum hjá 
tiskiv innustjóranum

Hygnaðamcvndin. har 
Kjartan er tormaður. sigur i 
trágreiðing sáni, al ikki cr 
ncy ðugt al minka um flotan 
Her meinar ncvndin helst 
við trolarallotan. Samhxrt 
últalilsum. sum cru komin 
tram í Sosialinum. kann ikki 
verða nakar iv i um. at húka 
flotin skal avtakast. t v s at 
úlvunn i scyðaskmm hevur 
kastað hamin, um so er, at 
eg havi lisið álitiðhjá hygn 
aðamevndim rxtt. Húka- 
tlonn skaloffrast fyn at gera 
"pemngamafium1' Ul v ildar

Tað grundleggjandi i trá- 
greiðingim hjá bygnaðar 
nevndim er, at fiskakvotur 
skulu vera em søluvøra 
Hetta hevur v»ð sær, at bert 
tei.r sum eru pemngaslerkir. 
kunnu spxla við, og í hesum 
ójavna leiki vcrður útróðr- 
armaðunn at lúta.

Tjóðveldisflokkurínikki 
bundin attylgja tilmslinum 
trabygnaðarnevnúini
L ndanfama samgonga við 
Fólkaílokkinum valđi byg-
naðamevndina. soeg kcnm 
tað ikki sum. at Tjóðvcldis- 
flokkurincr hundmai fvlgta

u tragreiðmg sum er logd 
fyn đagin Fg mxlu til a< 
hvgnaðamevndin hlnv vald 
av nyggjum. tá n t  komu i 
samgongu. nven hetta hlciv 
ikkifvlgt

Kjartan sigur. at tað e» cin 
pohusk avgerð. un: huka 
(lotin skal varðvcitast ella 
ikki. u hann kUrar scg ikki 
tey komandi funm veks ár 
im Tað má hclst eismi vcra 
cin poliusk av gerðeisim. um 
imlarafknin skal varðveata.st 
ella ikki. sum ncvndin mxlir 
Ul

All meira og mctr kemur 
fram. at embxusmenn eru 
by rjaðir al rcka polmkk hcr a 
landi. og um gongst sum 
gongur. er vandi fyn at po- 
liukarar gerast cmbxtis 
menn hjá cgnum emtvrtis 
monnum Hcr er nakað heilt 
gabð við skipan okkara

Vonbrotln av 
tiskltraðlngunum
V it. sum f yrr sóu upp ti I okk 
ara fiskifrvvðingar. eru scra 
vónhrotmr av fiskiv innu 
pohukkinum. lcir leggja fyn 
dagin

Eg fari ongantið at ganga 
við UJ al hukaveiðan undir 
Føroyum verður avukin. 
mcn hinvcgin kundi cg vxl 
hugsað mxr al tylgt u U l 
ráðing. sum hesu trøðingar 
cru komnir við lyrr. ncvm 
liga at minka munandi um 
tann elsta partin av trolara 
tlotanum. sum hev ur størsta 
veiðutrý stið við sxr

Meginreglan i fiskivinnu 
poliukki okkara má vcra 
hon. at vit røkja og nyta

fivkinkidømi landgrunnsms 
v>lciðts

7 At kftui rOiUÍØtrub 
vrrAur var&vtiu og am.'irxð 
twn frurularlan uruiir før- 
< >vjia  bu\kapinum

2 At fi\ki\kapurin vrrAur 
tiár \iørn rnn fi\ka\u>\nar 
mr tola

J Al trir fiskajhnnar. ifl 
rru ovvtuLLr verðu upp 
aflurbvgdir

4 At støJJ og uuruin 
vrunx vribuflotans vrrbur 
laqafl rftir ,>manf\rinr.ndu 
mønulrikum

5 At nnÁi uiirndski \!up
slrppur at vriAa av frotnfiski 
førovtnga

Eg vil mxla lil. at hrsin 
við slikum uttalilsum láein 
hugsar um uppskotið. sum 
varð samtykt 10 mai i ár 
við 20 aikvøðum tyn og 
ungari im«Sii. har løgungið 
áirggur landsvtyrinum.ett 
ir uppskou frá Tyáðvcldj.s 
flokktnum. at skipa íyn at 
fyra tmlfn øki vcni A 
lanđleiðini trá lanđi og ut 
av kanunum Hcsasamtyki 
hc v ur landssi y rismaðurui 
Tummas Arafv> sky Iduul at 
scta i vcrk vkjótast gjørligt 
ugcg skal standa inni fynat 
emki mál vcrður avgrrut i 
fivkivmnuncvndini ívrr 
cnn hcnda kunngerð er 
komtn frá landsstýnmni

llcini O. tlrinrsrn

Nýggjur
sýslumaður
Mánad^gurin var fyrsti arheiðsdagur hjá Kára Thor- 
stcinson sum sýslumaður í Eysturoynm Hann avloysir 
Fnmodl Poulscn. sum hevur venð sýslumaður síðan 
1985. Fnmodl er 6* ára gamal og fcllur fyn aldursmark 
inum sum sýslumaður Kári er 41 ára gamal og hann 
starvaðist sum vakilciðari i Havn. áðrcnn hann í :kk starv 
sum sýslumaður í Eysturoynni. Men heill óroyndur er 
hann ikki á økinum. hann hevur avloyst sýslumannin í 
Sandoynni. Jógvan F. ósá. tá hesum hcvur bonst frá.

justinuv


