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Ú trófirarm en n á ein u m m á li:

Fiskavirking
ein vanlukka
fyri Føroyar
Skipanir sum hon við Føroya Fiskavirking fella kring allan
heim í itdg. meðan tirr hlíva tvungnar niður yvir høvilið á
føroyingum. Iteiia førir við sær, at øll upphoðssøla dettur
hurtur og prísirnir verða hareftir. Hetta her ikki til siga
umhoðfyri útróðrarfeløgini í Suðuroynni og Meginfelagið.
sum hava sent skriv til landsstýrið. fiskivinnunevnd og
Føroya Fiskavirking. Tað er soljóðandi:
T il r w o t a lanđv>|\ri og
Kiskii innune' nd k»>*liin:sins
T il

MoAurftlatfiA Knnnii

K iska'irkiag vin
Kjarta Mnhr
A útriiftrartundi t V?ágt 11.
scpt komu mcnn til hcsa
ntiiursuWu. at mófturtelac
tð Føroya Fiskavtrktng
vcrður cin vanlukka tyn
Førova land Tílíkar skipamr fclla krtngallan hcmtin
í iLic. mcðan tað sa r út til at
bhva tvungið niður yvir
hovdið á okkum. Og tí
spy rja vil, h vat ætlamn cr nú
hankamir cru sancraðir og
lagdtr saman. virkini vcrða
sanerað og løgd saman í eill

íelag. Sum sostatt vcrður
einasu kcypan. "II upp
boðssøla har'ið burtur. og
prtsimir harcítir.
Hvat við riskillt>tanuni ’
Etn ncvnd av vísmonnum.
kallað bygnaðamcvndin.
var sctt at linna útav hcsum
og oðrum Niðursuvða lcirra
var at vit skulu varðvcita
tlotan sum hann cr. Tí
spyTja vit. varðvcila harin
við hvørjum? Líul fiskur cr
og pnsunn cr i N>tni. og út
lu úl at tcir fara longur
niður, hvussu skulu vit
varðvcila bátar og skip við
hcsum grundarlagi?? Om"guligt, og fyri hv onn bál
og hv"rt skip. ið vcrður lagt,
vcrða llcin og flciri arbeiðslcys. harði á sjgvi og

S ta to il í N o re g i:

Kemur tilboð
úr Føroyum
lcanna vit tað
-Koma føroyingar við konkrektum tilboðum til
útlendsk feløg unx at skipa fyri kanningum í
sanibandi við eina koniandi oljuvinnu, sofara
vit at viðgera hesi sera gjølla.
Hcua sigur Vcnkc Skixgc.
sum er upplýsingarstjón í
U' partinum av norska

oljufclagnum, Statoil. ið
Upp á fyrispuming um
tekur sær av kanningum
Suuoil í dág hcvur áhuga
og framkiðslu.
fyn t í føroyska økinum

landi. og hv"r cr inntokutrygd liski- og útriiðrar
nianna? Tykkara inntøkacr
trygg, so leingi danir vilja
læna <hv"r skal gjalda?)
Hcsar spumingar v ilp ' il
hava svar uppá, ikki etnafcrð í framiíðim. mcn nú í
hcsi vikuni í fj"lmiðlunum.

sigur hon, at Statoil hevur
ikki nógvan kunnleika ul
føroyska økið.
-Vit hava einafcxð hugt
at nokrum seismiskum
upplýsingum frá føroyalciðunum. mcn hava lagl
tær aftur á hyllina sigur
hon og vísir á. at Staloil í
løtum er í ferð við at kortlcggja jarðfrøðina í nøkrum nýggjum økjum. tað
hon nevnir “ringbassiner”
á 1600 mctra dýpi vestan
fyri Miðnorcg.
Venke Skorge sigur, at
størri vitan um hctla økið
saman við kunnlcikanum
um brctska landgrunnin
vcstan fyn Hctland fer at
gcra tað lættan at gcra sær
eina mynd av øllum Føroyaøkinum eisini.
-Mcn tað er grcitt, at
koma føroyingar við cinum ulboði um at fáa fcløg
at kanna og mcta um økið
við Føroyar, so vilja vit
fcgin vera við sigur Vcnkc
Skorge við Sosialin.
ja n

clla scta vit tilt"k í vcrk,
sum noyða lykkum at s vara.
Tað skal hclst vcra ciu nýtiligt svar
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