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Rockall- of* Hattonháslættin framhald av 
foro v.sAy/ landíiru n n in iuui

Føroyingar iiava 
góð jarðfrøðilig 
kort á hondini!

Stóri Rockall- og Hattonháslættin er eitt nátúrligt framhald av tí 
førovska landgrunninum. Hetta er móurstøðan, ið føroyskir og danskir 
jarðfrøðingar eru kommr til eftir áralanga kanningar. sum nú eru um 
at verða komrtar á mal Kanningarnar hava varað í seks ár og hava 
kostað umleið 35 mitt. kr Danski staturin og landsstýrið hava fíggjað 
uer Nú verður so seinasta hond løgd á kanmngarnar. Jarðfrøðingar 
meta. at føroyingar og danir við hesum kanningarúrslitum hava sera 
góð jarðfrøðilig kort a hondini, tá tað snýr seg um at próvføra krøv 
okkara til stóru økim sunnanfyri.

Leygarđagin kom há 
lendska havrannsóknar- 
skipið "Pelagia" á Havn 
ina. Granskarar. sum eru 
við skipinum. eru við at 
lcggja seinastu hond á 
nakrar fyn Føroyar og 
Danmark sera týdningar 
miklar kannmgar. Tað 
snýr seg um stóru rann- 
sóknarætlanma. ið byTjaði 
í 1987 og sum hevur heu 
íð "Foroyar-Rockan-verk 
ætlanm." Endamálið við 
hesi verkætlan er rætt og 
slætt at finna fram jarð 
froðihg prógv fyri, at alt 
Føroyaøkið og stóri 
R o c k a l l -  o g
HattonháslæUin 
jarðfrøðiliga eru eill og 
sama øki.

ósem ja er um, hvør 
eigur ræltin ttl umrødda 
økið. Bæði brelar. irar, 
islendingar og føroying 
ar/danir gera krav uppá 
heita sera stóra økið og er 
hetta em av spummgun 
um, sum verður við 
gjørdur i samráðingunum

millum Føroyar/Danmark 
og Brctland um markið.

Krav galdandi 
i 1985
Tað var í 1985, at vit 
gjørdu krav upp á tann 
partm av Rockall- og 
Hattonháslættanum. sum 
vit halda er ein náttúrlig 
leinging av føroyska land- 
grunninum. Og fyri at 
kunna prógva hetta mót- 
vegis umheimmum hava 
danska stjómin og lands- 
stýrið nú í nógv ár fíggjað 
eina sera nágreintltga 
verkæUan. Henda snyr seg 
um al kanna havbotnin og 
ovasta partin av undir- 
grundini við vónini um at 
finna tey neyðugu prógv- 
mi, sum vit so aftur kunnu 
leggja á borðið í samráð- 
tngunum við onnur lond 
um krøv okkara til um 
rodda økið.

Talan er um at gera 
kjamuroyndir av legu- 
grýunum og teimum dýr- 
um. sum hava lagt seg á

havbotnm gjøgnum nógv 
nógv túsund ár og gera 
seismiskar kannmgar oa. 
av eitt nú faldingunum í 
undirgrundini og saman- 
bera hesar á ávikavist før- 
oyka landsgrunninum og 
so longur suður á Rock- 
allháslættanum.

Hetta er tó bert ein part- 
ur av tí stóra rannsókn- 
ararbeiðinum, sum verður 
gjørt umborð á hálendska 
rannsóknarskipmum. Tal 
an er eisini um víttfevn- 
andi kanmngar av øllum 
økmum nullum Grønland 
og Skotland. Hetta er 
eisini eiu sera áhugavert 
oki. ti her møtast heitu og 
køldu streymamir og hava 
helst gjørt tað í nógv nógv 
túsund ár. Við at kanna 
legugrýúð (sedimentim) á 
havbotninum kunnu vís- 
índamenninir gera sær 
eina mynd av, hvussu eitt 
nú streym- og valnvið- 
urskiftini annars hava
verið, hvussu bygnaðunn uelta kortið visur okkum kroum hjá F»ro\um. Onglandi IrlanUt og tslanđi ul storu cki'> \urtnan f\rt / er 
er í tcimum ovastu legu- fcroy\k-danskakraviS.2 tr trtka. .< tr breiska og 4 er íslrndsia Svaru og gráa tkiS tr h.tr hreiska og írska 

ÍLííivid er iud surrui sum fswo\sk-danska kruu!)

grýtisiøgunum omanfyn 
sjálvt basaltið osír

Rugvismiklar
kanningar
Samanumnkið snúgva 
kanmngamar seg bæði um

H á le n d s k a  r a n n s ó k n a r  
sk ip id  "P elag ta  ' e r  sera  
vrelútgjfirt t il  v ís in d a lig a r  
ra nnsóknar av hesum  slag  
t l e r  e r  M o rte n  S p a rre  
A n d ersen  á brúnn t sam an  
við há lendska  s tarvsfe laga  
sinum  T jcerd  V an  lVeerirg. 
sum  er ikJu sørt hugttk in  av 
a l k a n n a  p k tn t  k r tn g  
F øroyar M ynd  Jan

undirgrund, havbotn. 
djóraleivdir á havbotnin 
um, hita- og streymviður 
skifti oam. sum er vert at 
kanna á stóru havleið- 
unum í Norðuratlantshavi.

Morten Sparre Ander 
sen, jarðfrøðingur á DGU 
(Danmarks Geologiske 
Undersøgelser) er ein av 
vísindamonnunum, sum 
er við í hesum  
kanningum. Hann sigur, 
at tað er sera áhugavert at 
síggja, hvussu reint 
havumhvørvið er við eitt 
nú Føroyar. Tað vísir seg, 
at umhvørvíð er tað sama 
í dag sum tað hevur venð 
í langar tiðir. Tað hevur 
sum so venð heilt uttan 
ávirkan av mannahond. 
nakað, sum helst er
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eindømi.

Framhald
Arbeifisuppgávan hjá 
Morten Spane Andersen 
og starvsteløgunum hans- 
ara á hesum rannsókn 
artúnnum norðan fyn og

sunnan tyn Føroyar er at 
finna progv fyn, at Riick 
allháslzuin er etn nát 
úrligt framhald av før- 
oyska landgrunnmum.

Men hvussu nógv prógv 
hava tetr so funnið htgar 
til?

Morten Sparre Ander- 
scn Tú tinnur onganlíð 
endaliga sannletkan, mcn 
vit halda. at vtt hava 
lunmð so nógv prógv, at 
lað skuldi vertð nóg mtktð 
til at venð sannføranđt ut 
frá emum jarðírøðthgum

i i narmtði F.g halđt om 
ara prógv eru rimu.tga
góð

Tá hcstn kaiuúngartúr 
urin er tiðugur fara tað at 
ganga nøkur fá ár ttl at 
vtðgera ailar upplystngar 
r.ar. Morten Spane And

«scn hcidur. a*l a.t hctta 
Uífartð cr sera gott støðt at 
nruka i samráðtngunum 
vtð aðrar vtðvtkjandi 
marknaspumtnginum

jan

/  g já r  h e v ð i  M a r ita  
Petersen, løgm aður kunn  
andt fu n d  v ið  nevndina, sum  
snm ráð ist v ið  b re la r  um  
m arkið  A fu n d in u m  varð  
tosað  um st.øðuna i m ál 
inum ug hvussu fa ra s t skal 
fra m  u n d tr  narsta sa m  
rá ð in g a ru m fa n n u m  sum  
verður i  Londun  i oktober  
H er eru  jý ra  av hm unum  i 
nevndm i H ttlgir  H . Pouls 
en, D ánja l Nolsøe, M artin  
H einsen og M orten Sparre  
Andersen M yn d ja n

EEC og Farec-tølini ikki skeiv
-  bert ikki so fullfíggjaði sum okkar, sigur Edmund Joensen, 
stjóri á Rækjuvirkinum á Oyri í viðmerking til grein okkara sein- 
asta leygardag umføroysku EEC-kvotuna fyri pilkaðar rækjur
Tað skal vera langt frá mær 
at siga, at Farec-tølini eru 
skeiv, sumgreinin kanska 
kann benda á.

Vit vita, hvussu nógv vit 
senda av landinum mánaða 
fyri mánaða, dag fyri dag, 
og sostatt eisni til eina og 
hvørja u'ð, hvussu nær vit 
eru tvey túsundtonsa-lofu- 
num. Øðrvísi truplari er hjá 
EEC at halda skil á nýggj- 
astu tølunum. Hetta stendst

milium annað av, at ógvu- 
liga stórur panur av útflutn- 
ingi okkara kann liggja á 
frígoymslu í longri u'ð, áðr- 
enn vøran endar hjá enda- 
Iiga keyparanum og harvið 
EEC-skráseu.

Edmund sigur, at tikið er 
higarui í ár ímóti umleið 
2.840 lonsum. sum í ltdnari 
vøru vcrða millum 900 og 
1.000 tons, og seinna 
árshálva plagar ikki at vcra

slakan enn fyna, heldur 
betri. hóast einki ár er líka.

Um skrásetingina hjá 
EEC. sum millum annað 
eisini er kelda hjá Farec, 
sigur Edmund Joensen, at 
hon valla før venð øðrvísi. 
og sum so ikki nýnlig at 
halda scg til dag fyri dag. 
Hesum kunnu vit -.jxalvir 
halda skil á og gera tað. 
sigur Fldmund.

Um tey góðu 2.000 tons-

ini, vit sendu til EEC i fjør 
sigur Edmund, ay honum 
kunnugt vóru ongantíð 
mcira enn 12-1300 av 
tcimum EEC-skráseu, og 
leggur afturat. at koma hesi 
løl lyri cin dag og verða 
rættað í ár. cr kvoiu okkara 
fyn 93 longu brúkt.

Edmund cnda viðmerk- 
ingina við at staðfcsia týdn- 
ingin av kunnandi markn- 
aðararbctði og at partunn

hjá Farec ikki liggur eftir í 
so máta
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