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Ruðuleiki, 
tá trailarar
slongdust
á dekkinum Græ karis
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Keturnar, sum hildu trailarunum, slitnadu í ódnarvedri fríggjakvøldid og hesir fóru ! 
at rósa. Skiparin helt ikki tad vera ráóiligt at fáa trailararnar surradar fastar aftur 
í sjónum og sigldi tí á Havnina. Smyril var tá staddur 60 fjórdingar úr landi

Ungur skálamaður ger 
føroyska oljulóg 9

m essa og  
Nólsoyar 
Páll a lt í 
einum

Sídurnar 6-7 og 20-21

Myndimar eru Sosialinum:

Y n g r u  f ø r o y a -  
m e i s t a r a r n i r  í  
h o n d b ó l t i

síða 15 ,16  og 1 7  ^

Frá
sosialu ST- 

ráðstevnuni í 
Keypmannahavn

síða 1 0 - 1 1



Nr. 51 -  14. MARS 1995 tíð in cJ a b la ð ið  -1 HCftí 9

Oljufyrisitingin úr at gera:

Føroysk oljulóg 
verður klár í 1996
Tað cr tatm 32 ára gamli skálamaðurin Herólvur Joensen, sum hevur fingið til 
uppgávu atfyrireika uppskot til eina føroyska kolvetnislóggávu, sum eftir ætlanini skal 
verða liðug í  1996, solciðis at fyrsta úthjóðingarumfarið kann hyrja stutt eftir
A oljufyrísiúngini á Dcb- 
csartreð hava lcy úr at gcra 
Alt vcrftur jyort fyrí at klára 
tíðarxtlanma. sum oljurárí- 
lcggingamevndin scu sarr 
fyrí í frágrciðing síni til 
mynduglcikarnar í 1993.

Tann tíðarxtlanin sx r úl 
lil at halda. hríast cingin cr 
harrí yvir vcðrinum. Hcr 
vcrftur m a  hugsað um 
scismisku kanningamar. 
sum mugu gcrast.l á vcðrift 
c rlil vilaar.

Mcn sum hcild má sigast. 
at tað hcvur gmgið sum 
xtlað. Hclvtin av scis- 
mikkinum cr skotin og nú 
cru so ucr fyrstu upptck 
umar vulgjordar og scndar 
oljufcløgum til tulking.
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Ungur skálamaður 
stóra avbjóðing
A oljufyrisitingini sila fólk 
nú og arheiða síðulcypandi 
viðat tulkascism ikkinogat
gcra cina oljulóggávu fyri 
Føroyar.

Tað cr cin skálamaður, 
sum stcndur fyri lógar- 
partinum. Hann eilur Hcr- 
óiavur Jocnscn og cr 32 ára 
gamal. Hann tók Mgfrøð- 
iligt prógv { Danmark í 
1991. í 192og93 varhanní 
Bristoi í Brctlandi. har hann 
tók cina srxicvnda mast 
crútbúgving. Hann la-s 
havratt og fólkaræiL Hcr 
var tað. at hann fór at vísa 
spuminginum um undir- 
grund og mark stóran

«

ahuga. iløvuðsuppgávan  
var ncttup um markna- 
spumingin.

Hcrólvur hcvur annars 
arhcilt á AdvokaLskriv- 
stovurn og  í Slalcns Luft- 
fartsvæsen.

í novcmbcr 1994 fckk 
hann so arbciði á oljufyri- 
sitingini. Hcr ickur hann 
sær so av u' krcvjandi og 
tyðandi arbciðinum at gcra 
uppskot til cina føroyska 
oljulóggávu.

Hann cr sknvan i tí so- 
kallaða løgfrøðisbótkinum. 
sum cr cin av undímcvnd- 
unum undir oljuráðlcgg- 
ingamcvndmi.

Hcróalvur var so cisini 
við í samráðingunum við 
brctar uni markið á tí 
scinasta fundinum, sum 
varð hildin í London fyri 
siutlum.

Uppgáva tiansara á olju- 
fynsitingini cr fyrst og 
frcmst at fáa gjørt cilt 
lógargrundarlag og citl 
loy visgrundarlag Ul fyrsta 
útbjóðingarumfarið. sum 
vcrður í 1996 clla fyrsl í 
1997.

Upp á fyríspuming um 
tcir klára at vcra lidmr við 
hcua drúgva arbciði lil 
áscttu líðina sigur Hcrólvur. 
at tcir miðja móli lí og aløll 
orka vcrður scu inn á at 
kunna hatda líðarxtlariina. 
sum cr sctt upp í frá- 
grciðmgini frá Oljuráð- 
lcggingamcvndini til 
landsstýrið.

Hyggja e ft ir  eðrum  
londum
Tað skal stórt forarbciði til, 
áðrcnn ein oljulóg kann 
skrivasL I hcsum sambandi 
hava tcir hugt cfur. hvussu 
liknandi lógir síggja úl í 
ivðrurn londum cilt nu i 
Norcgi, Danmark, Hct- 
landi, Irlandi og cisiní 
Falklandsoyggjunum.

Hcrólvur Jocnscn sigur, 
at í okkara purti av hcim- 
inum crhcsar lógirrxttiliga 
likar. 011 londini brúka 
konscssiónsháUin. Hcsin 
vcrður harafturímóu ikki 
brúktur í nógvum sokallað- 
um mcnningarlondum.

Tá talan cr um konscssion 
til oljuhonng.socr talan um 
at scta upp cina nigvu av 
trcytum og reglum um bæði 
øki, gjøld av y msum slag 
osf.

Tá talan cr um gjøld er 
hctta sjálvandi eisini scra 
ymsikt frá landi lil land og 
tað vckJsl so cisim um. 
hvussu støðan cr á 
niarknaðinum. tá fanð 
vcrður undir at bora.

Sum hcild kann sigast, at 
talan cr um eiU økisgjald og 
cr hctta mcira at mcta sum 
ein symbolsk upphadd. 
sum vcrður latin árliga fyri 
"lcigu"av økinum,
blokkinum.

Síðani kcmur høvuðs- 
gjaldið. sum cr tað. ið á 
fakmáli vcrður ncvnt
Royalty. sum cr sjálvt 
frainlciðslugjaldið. Tað cr 
vanliga citl ávísl proscnt av 
frainlciðslum goldið av

óbýtuim, tvs. brulto.
Vit spurdu Hcrólv Jocn- 

scn, hvat hann hcldur um 
tíðarfcstmgina av arbcið- 
inum al gcra cma olju- 
lóggávu!

-Vit royna at halda 
okkum til tað, sum oljuráð-
lcggingamcvndin hcvur 
sctt sx r fyri. F.g vcil væl, at 
onkur hcldur tað áin at 
gingið skjótari. mcn cin 
kann cin skurula sær ov 
nógv, solciðis at cin í vcru- 
lcikanum kcmurat sclja scg 
ov híliga.

-So cri cg hcldur ikki so 
vfsir í, at oljufcløg mi høvdu 
vcrið sinnað at kom ið hcnda 
vcgin at bora, vistu lcy ikki 
nágrcimliga, hvørjum 
trcytum tcy komuat arbciða 
undtr, Júst lóggáv jarbciði, 
sum nú vcrður giørt, cr m.a. 
fyri at tryggja háðar partar, 
cisim oljufcløgini, so tcy 
vita, hvat tcy hava at halda 
scg til.

Hcrólvur hcldur eisini, at 
u'ðarfcstingin hóskar væl til 
rcslina av arhciðinum. 
Oljufcløgini fara ncvniliga 
hcldur ikki at fyriiaka sær 
nauað víðan, uttan at tcy 
hava gjøgnumgingið scis- 
miska ulfarið væl og 
virðiliga. Og hcnda fasan cr 
so júst byrjað.

Mcu vcrður, at olju-

fcløgim skulu brúka urnlcið 
ciu ár til at viðgcra scis- 
miska lilfanð

Nýggja føroyska kol- 
vclnislógin skal avloysa 
vcrandi donsku lóggá vunaá 
økinum.sum cr frá 1930 og 
ciiur "Lov om cftcrfrxskn- 
ing og indvinding af rá- 
stoffcr i Kongcrigei Dan- 
mrks undcrgrurd"

Tann lógin vcrður ikki 
mcu at vcra hóskandi 
karmur um cina núu'mans 
oljuvinnu vcrður sagt í 
álilinum frá oljuráðlcgg- 
ingamcvndini. Síðam cr lað 
cisim hcnt, al føroyingar 
hava yvirtikið rácvnini i 
undirgrundmi suj føroyskt 
scrmál.

B jartskygdu r
Sosialurin hcvur cisini 
losað við formannm í Olju- 
ráðlcggingamc vndini.
Áma Olafson. Hann sígur, 
al tíðarætlanin hcldur og 
ivast hann hcldur ikki i, at 
oljuológin vcrður klár í 
cndanum á 1996.

Mynduglcikamir mugu ló 
fyrst fáa uppskotið til cina 
lóggávu al viðgcra.

-Eg rokni við.al vit kunnu 
fara undir fyrstu úlbjóð- 
ingarumfarið móti enda- 
num av 19%.
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SKRIVSTOVUHØLI
mitt í býnum til leigu

Rúmlig -  uml. 100 m?-  Ijós skrivstovu- 
ho li til leigu mitt í býnum f rá 1 apr. 1994.

FØROYA
POSTFELAG
tlf. 17231 (ímillum 
kl. 9 .00-12.00)

DANNY TRANSPORT
-  tá okkurt 
skal koyrast 
ella goymast Tlf. 19192

M A Z D A  6 2 6
árg. 84, bláur -  til sølu.

Tlf. 10315


