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ES og norðuratlantshavið
í GJÁR skuldi ein avgerft verða
tikin um norskan limaskap í ES.
Vit vistu ikki úrslitift av samráftingunum millum Noreg og
ES, tá blaðift fór til prentingar,
men taft leikafti hart á hjá báftum
pørtum. Stríftsspumingurin er
ma. rætturin til fiskiskap í norskum sjógvi. Norftmenn hava mestsum gjørt fiskiskapin til ein kardinalspuming, og tað sama hava
ávís av ES-londunum gjørt. Meðan norftmenn ikki vilja hoyra
talan um at lata ES-londum fiskirættindi, so krevja Spania og
Portugal henda rætL
MEÐAN taft hevur nógv at siga
fyri stórar partar av norskum
vinnulívi at koma upp í ES, so
eru taft aftrir partar eitt nú
veiftuparturin av fiskivinnuni,
sum ikki ynskir taft. Mett verftur,
at sleppa ES skip at fiska við
norsku strendumar so verftur tað
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mønustingurin hjá smásamfeløgunum í Norðurnoregi. Hetta
sama er t.d. hent í pørtum av
Irlandi, har skip í ES londum í
dag
veiða
frítt.
Bygdasamfeløgini eru taparar.
TAÐ er givið, at norskur limaskapur í ES er eisini ein spumingur', sum má hava føroyskan
áhuga. Tað em tey, sum halda, at
fara norðmenn upp í ES, so hava
Føroyar einki annaft val enn at
fara upp í. Víst verftur á, at
føroyskar fiskavørur fara at
verfta vift skerdan lut, um Noreg
verftur limur og vit eru uttanfyri.
Nettup taft at Noreg framleiftir
somu vørur sum vit ger, at hesar
vørur koma at fáa framíhjárætt
fram um okkum, tá landift verður
innan fyri múrararnar og vit
uttanfyri.
SÍÐANI eru tað onnur, sum
meina, at limaskapur í ES kemur
heilt at forkoma samfeløgunum í

Utgevan PH Saslatarfli
Uppseúflí M S o s lilu rh i

Ptont «1 Pressaa Iflfll

Norfturatlantshavi. ES, sum
hevur tørv á rávøru tvs. bæði til
mannaføði og til ídnaðin - her
verftur hugsaft um fiskiríkidømift
og oljuna - hevur áhuga í at fáa
hendur á hesum ráevnum og tann
besti mátin tii tess er at fáa lond
sum Noreg, Føroyar og ísland og
eisini Grønland at gerast limir í
ES. Hetta er sjálvandi ikki nakafi,
sum taft verftur tosað hart um i
ES.
HVUSSU verftur og ikki so fer
norskur limaskapur at hava
ávirkan á okkum. Spumingurin
er so um, hvat vit tá skulu gera:
eina nýggja avtalu vift ES,
tollunión ella limaskap. Hetta eru
uttan iva spumingar, sum fara at
standa sera fram m aliga í
orðask iftin u m í Føroyum
komandi mánaðimar. Ikki tí tað
er løgtingsval, men tí at vit skulu
fremja eitt val á hesum økinum:
vit skulu til at finna fram til, hvat
vit vilja og hvat vit kunna.
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TAÐ hevði verið rætt at fingið
kannaft, hvørjar avleiðingar
henda og handa loysnin fer at
hava fyri okkum. Hetta mátti
verið ein uppgáva hjá flokkunum
á tingi at tikift stig til: nevniliga
at sett ein bólk at kanna støftu
Føroya eftir møguligan norskan
limaskap. Taft eru so tey, sum
halda, at ein slík kanning átti at
verið gjørd uttan mun til um
Noreg vcrður limur. Undir øllum
umstøðurn eru hetta spumingar,
sum hava so stóran týdning fyri
okkara framtið, at vit eiga at fáa
eitt breitt orftaskifti um málift. í
blaftnum í dag leggur ein av ESandsstøðingunum fyri við grein
um kvotur og ES.
SO SIA LU R IN

DavidAnderson. leiðari íbretsku samráðinearnevndini:

Semja um markið
um nakrar mánaðir
Teir vóru vcel fyri og í góðum hýri, teir báðir samráðingarleiðararnir, Árni Olafson og David Anderson, tá teir møttu á fyrsta
tíðindafundinum, sum hildin er í sambandi við marknasamráðingarnar millum Føroyar og Bretland.
Niðurstøðan aftaná hetta samráðingarumfarið er tann, at
báðir partarnir eru við at nærkast hvørjum øðrum. Talan er helst
um mánaðir til ein endalig loysn er fingin á málinum. Nógv
bendir á, at bretar hava slakað í sínum upprunakravi. Báðir
partar rokna við eini samráðingarloysn og er tí nærum útilokað,
at málið endar við altjóða dómstólin í Haag.
Tríggjadagin var fundur í
Havn um markið millum
F øroyar og Bretland.
OngantíO áður hava bretar
møtt so m annsterkir á
fundi sum hesaferð. Tilsamans 8 fólk vóru vió í
bretsku sendinevndini og
merkir hetta, at bretar nú
eru famir at leggja uppaftur størri dent á at fáa
em samrflðingarúrslit innan ikki alt ov langa tíó.
Heua váttaði bretski

samráóingarleiðarín David
Andersen eisini á u'ðindafundi í Tinganesi seinnapartin fríggjadagin. Hann
helt fyri, at samráðingarnar nú eru komnar so
mikió væl áleiðis, at tað
nú helst bert er talan um
mánaðir til teir og føroyingar fara at finna eina
loysn.
Tað skilst eisini, at
bretar hava slakað nakað f
sínum upprunakravi. Tað

sigst, at teir viija góðkenna eiu mark, sum er
væl syðri enn tað teir
annars hava kravL Annars
er krav teirra ongantíð
komið alment fram. Tað
var annars fyrrverandi
danski uttanríkisráðharrín,
Uffe Eilem ann-Jensen,
sum á u'ðindafundi aimeni
segði frá tí víðgongda
brctska kravinum, sum
rakk heilt inn á klettinum.

Ikkl eltt strið
Upp á fyrspuming hvat
hetta marknastríðið snýr
seg um sigur David Anderson, at talan er ikki um
nakað stríð. Hann vísir á,
at samráðingamar snúgva
seg rætt og slæu um at
seta eitt mark út frá
alljóða rcglum og lógum,
og har tað ikki bcr til. so
at seta eitt slíkt mark út
frá samráðingum

Pressuskriv
Tingingarnar millum Føroyar/Danmark og Bretland um landgrunsmar. Tórshavn 4. mars 1994.
Ein sendinevnd umboðandi Føroyar/Danmark og
ein sendinevnd fyri Brctland hildu 4. mars 1994 fund
f Tórshavn til framhaldandi samrøður um landgrunsmarkið millum Føroya og Brctlands.
Partamir váttaðu av nýggjum vilja teirra at finna
fram til eina samráðingarloysn á marknaspuminginum, ið báðir partar kunnu vera nøgdir við. f hesum
viðfangi tóku teir til eftirtektar. at vinnan hevur vaksandi áhuga fyri økinum millum Føroyar og Hetlands.
í samráðingunum í dag, ið sum vanligt fóru fram á
vinsamligan hátt, hildu samrøðumar um landgrunsmarkið fram, og nýggj hugskot vórðu havd á lofti.
Samrøðumar verða uppafturtiknar á næsta fundi, ið
verður í Keypmannahavn 19.-20. mai.
Tórshavn.04.03.1994
Fyrí føroysku/donsku sendinevndina
Árni Olafsson
Fyri bretsku sendinevndina
Dav id Anderson

-Vit hava síðani 1964
roynt at fingið setl undirgrundarmark kring alt
Bretland. Tað byrjaði við
Noregi. Og síðani hava vit
fingið ásctt mark saman
við okkara grannalondum
kríng alt Bretland. og nú
er so bara markið millum
Skotland og Føroyar eflir.
David Anderscn sigur,
at av tí at báðir partar ikki
hava somu sjónarmið, so
er neyðugt við samráðingum, har fleiri tekniskir

spumingur skulu grciðast.
Samráðingamar hesaferð
hava veríð sera góðar og
vinarligar. Føroyski samráð in g arleið arin Árni
Olafson legði fram nøkur
nýggj sjónarmið á scinasta
fundinum í Londum, og
hcsum hava bretar so
svarað afiur á fundinum í
Havn.

Vita Ikkl hvat
hvar elflur

__

Vit spurđu David Ander-
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mai. Hann heldur sjálvur,
at nú er verulig gongd
komin á samráðingamar
og ætlanin er, at tað skulu
ikki vera meira enn seks
vikur milium fundimar.

Ikkl III Haag
Ámi Olafson, formaður f
føroysku samráðingarnevndini cr meira bjartskygdur f dag, enn hann
hcvur veríð. Hann hcldur.

Síða 3

at partamir hava nærkast
hvørjum øðrum og at tað
helst fcr at bcra til at fínna
eina samráðingarloysn um
ikki so langa tíð. Hann
heldur ikki. at tað verður
aktuclt at fara til altjóða
dóm stólin í Haag við
málinum. Hesi metingini
tekur bretski samráðingarlciðarin undir við.
jan

Barnatíðindi
koma framvegis

Blaðið
BamaU'ðindí,
sum Jákup Bcrg sjálvur
gcvur úl, cr aftur at fáa.
f blaðnum cru nakrar
týddar søgur, ein fram-

Árnt Olafson og David Andcrson. samráðingarleiðarar tosa við løgmann Mynd kalmar
son. hvussu slíkar sam
ráftingar kunnu v cn vinarligar, tá hugsað vcrður
um. at bretar gera krav
upp á stór øki, sum f«*royingar halda er teirra
ogn?
-Heua er neuup spurningurin: hvat er føroyskt
og hvat er bretskt øki! Har
altjóða lóg ikki heill konkret sigur. hvar markið
skal vera. har mugu vit so
royna at finna fram til
semju um hetta.
David Anderson heldur
ikki, at málið er so einfalt,
sum onkur vil gera tað úl.
Hann vísir lil samráðing
arnar. sum vóru við
frland. T c r vóru eisini
to rfø ra r,
m en
tað
eydnaðist at finna eina
loysn. Munurín millum
tc r samráðingamar og
hesar er tann, at Uí hcr
hevur nógvar oyggjar
bcði føroysku megin og
bretsku megin. Talan er
ikki um eina beina
strandalinju. Tað er tí tann
stórí spumingurín. hvussu
ui setir eiu mark millum
slíkar oyggjar.

loysn.
-Nakað annað er, at tað
hevði verið ein fyrímunur
fyrí bcði okkum og føroyingar at áseu eiu mark.
Icggur hann aftral.
Vit spurdu David Anderson, um seinastu oljufundim hjá BP og tc r
nógvur seismisku kannmgamar, sum eru gjørdar
f økinum, hava betrað um
samráðingarstøðu teirra.
Hann sigur, at hetta hcvur
ikki beinleiðis nakað við
leirra samráðmgarstøðu at
gera. Spumingurin um at
áseta eitt mark millum
Føroyar og Skotland hevur ikki so nógv við vísindaliga vitan og próvførslu at gera. Tað snýr
seg her m eira um
landalæru.

Vílja hava góð
vtðurskifti vlð
løroyingar
-Nú eru tað nógvir fø r oyingar. sum minnasi orðini hjá Winston Churchill
eflir kríggið um cu bretar
ongantíð fóru at gloyma.
hvat føroyskir fiskimenn
gjørdu Nú kenna hesi
fólk. at brelar eru við at
taka ein p a r t av
føroyskum øki og harvið
svíkja slni lyfú!
•Tað ger mær ilt, um
føroyingar hugsa so. Vit
hava bert gott at bcra
føroyingum og ynskja
lykkum all tað bcsta. Vit
hava veríð scfa vælkomnir
og eg ivist ikki f, at flciri
og flcirí brctar fara at nýta
høvi at vitja tykkara vøkru

oyggjar. Vit vilja eisini
framhaldandi hava góð
viðurskifti við føroyingar.
David Andcrsen vísir
annars á, at tað cr ikki
taian um at taka nakað frá
føroyingum. sum føroyingar eiga. Tí nctlup orsø k in
til
hesar
samráðingar er at finna
fram til, hvat hoyrir til
Føroyar og hvat til
Bretland. Og mátin at
fínna fram til cina loysn cr
at bníka alljóða lóg, sum f
hesum førinum gcvur báðum pørtum rætt í sínum
sjónarmiðjum. Og har
henda lóg ikki røkkur
mugu so sínámillum samráðingar til.
Bretski samráðingarlciðann sigur, at teir fara
at hava nýggjan fund í

David Anderson vísir
eisini aftur. at bretski oljufdnaðurin leggur trýst á
teir at fáa eina skjóta

VALUTAKURSIR
06.03.94
USA
Bretland
T yskland
Svøriki
Noreg
Frakland
Belgia
Sveits
Hoiland
Itaiia
Finnland
ísland
Eysturriki
Spania
Portugal
K anada
Japan
írland
Grikkaland

Dollari
Pund
Markur
Króna
Króna
Frankur
Frankur
Frankur
Gyllin
Llrf
Markur
Króna
Skillingur
Pesetas
Escudos
Dollarl
Yen
Pund
Drakmur

6 6 9 ,8 0
9 9 7 ,6 7
3 9 0 ,3 3
8 3 ,8 2
9 0 ,0 2
1 1 4 ,8 7
1 8 ,9 6 0
4 6 6 ,2 7
3 4 7 .5 9
0 ,3 9 6 1
1 2 0 ,9 9
9 ,2 0
5 5 ,4 9 3
4 ,7 4 4
3 ,7 9 8
4 9 4 ,2 8
6 ,3 5 4 2
9 5 6 ,4 7
2 ,6 9 4

Ultimo
aibkta mán.
6 7 1 .7 0
9 9 7 ,9 4
3 9 1 ,8 9
8 3 ,7 8
9 0 ,3 7
1 1 5 ,3 0
1 9 ,0 4 5
4 6 9 ,8 8
3 4 9 ,0 1
0 .3 9 7 1
1 2 0 .8 6
9 ,2 6
5 5 ,7 2 9
4 ,8 1 2
3 ,8 5 1
4 9 8 ,1 1
6 ,4 3 2 7
9 5 9 ,1 2
2 .7 0 5

K e id a Føroya Sparlkass!

Olla og gass
Ikkl orsakln
Bretski samráðingarleiðarín vísir aftur, at tað eru
olju- og gassfund við miðlinjuna, sum eru orsøkin
til, at brctar nú vilja hava
eina loysn. Hann vísir á, al
tað er umráðandi fyrí bretar at fáa h etu seinasu
peuið av markinum kring
Bretland ásett utun mun
til. hvørji áhugam ál
annars megu vera f tf
umstrídda økinum.

haldssøga, og ein føroysk huldusøga er cisini
við.
Hetta er 53. árgangur
av Bamatíðindum.

K v in n u rá ð s te v n a n
FO R U M 94
ALLAR kvlnnur øru vaelkomnar I Mettustovu I
sambandi við fyrireikingar til kvinnurábstevnuna
FORUM 9 4 1Abo 1.-6. august 1994. Oplð er hvørt
mikukveld kl. 20-22. Telefon: 16936/12880 og og
laks: 12545.

N já l o g G eorg
Tríggir av manningini (føroysku sendinevndini støkka inn á gólvið hjá løgmanni eftir
strævnar men positivar samráðingar við bretar. Fv. Jørgen Nørgaard frá danska
orkumálaráðnum. Martin Heinesen. jarðfrøðingur og leiðari av oljufyrisitingini og
Dánjal Nolsøe. løgfrøðingur. Hann er ráðgevi hjá samráðingarnevndini Mynd
kalmar
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