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Heimsins størsta fyritøka á vitjan

SHELL tevjar W  
nú føroyska olju

_______________________ Síða 3

Fiskakeypari

Toskurin 
sæst ikki 
í Føroyum
Trolarar, sum ikki fingu roynt fyri toski fyri 
fáum manadum sídani. selia nú bara upsa á 
uppbodssølunum Síóa 4

Klæmint Olsen, um

El-prísurin 
skal 25 og 
ikki fimm 
oyru niður

5/ða 8 og  9

Stjórin á fiskiveiðiieftirlitinum ávarar

Ongin skal 
kenna seg 
tryggan at * 
selja uttanum
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SHELL brýtur upp um armar:

Nýggjar tíðir  -  Nýggj høli

Heimsins størsta fyritøka.Shell. er nú av áivara farin at tevja olju í føroyskum oki. 
Felayiá. sum higartil hevur hilchrf rættiliga logan profil ispuminginum um leiting eftir 
olju og gassi vií) Føroyar, vil nú vera við í hesi spennandi leitingini

Loksins - aftaná skiftandi um stoður - eydnaðist tað 
OPEL at fáa ein fastan bústað.
Leygardagin 21/10 frá kl. 10.00-17.00 bjóða vit ein 
kaffim unn og sodavatn til bornini í  sam bandi við at 
nyggju holini við Oyggjarvegin verða tikin í  nýtslu.
M oguleiki verður sjálvandi eisini at royndarkoyra  
ein nýggjan OPEL bil.

-við O yggjarvegin

H EG N &
HEGNPELAR
Sey&ahcgn og høgnpelar i 
ymsum stodđom a goymskj 

Eismi hjva nutimans 
•Mwgn

fclogini. sum í n.t siu viku 
fara á tund i Havn um ai 
byrja bonng í Lopra

t.in a\ trcmvtu jaiðfrøð- 
ingunum hjá Shcll í 
Halandi.l- J. Winklcr kem- 
ur ul Føroya at vera viA á 
fundinum

Hjarnar Djurhuus vil ikki 
siga nu. um Shcll artlar at 
vcra við til at fíggja hcsa

Taf> cr ikki hvønn dag at 
oddamcnn í hcimsins 
størstu lyritøku. Shcll, 
lcggja sjrr lcuVna lil fjar- 
skotnu og vcAurharúu Før- 
oyar uti í Norfturatlants 
hav i I art hcndi so kortini i 
hcsi vikuni. t i  ov asti stjónn 
fyn øllum kannmgum hjá 
oljufyntøkuni Shcll í Há- 
landi. A van Zuurcn f 
Furopa og Noróurafnka. 
kom til Føroya fyr> at vitja 
føroy sku oljufynsitingina

Mikudagin var hann á 
fundi v ið lciAsluna i olju 
fynsitingim saman við 
cinum av oddamonnunum 
hjá Shcll i Danmark og 
føroyska Shcll-stjoranum 
Hjamar Djurhuus

Aftana fundin spurdu vit 
Hjamar Djurhuus. hvat 
kom hunur úr'

Hann sigur. al Shcll 
higaml hcvur likasum slað- 
ið á síðulinjuni og lylgt við 
gongdim í Føroyum lc l- 
agið hcvur kcypt sctsmiska 
tilfanð frá Westcra og 
hcv ur nu lulkað hctla

Halda otja har
•F.g haldi. at vit høvdu eitt 
scra gott prát við umbttð 
fyn føroysku oljufynsit- 
ingina Har fingu vit eisini 
spurningin. hvat Shcl! 
hcldur um møgulcikan al 
flnna olju og svanð frá A. 
van Zuurcn varð stutt hclta 

Orsøkin til al vit eru hcr 
cr tann. at vit halda tað vera 
sannlikt. at olja cr i undir- 
grundini

Hann lcgði tó aftrat. at tað 
skulu nogvar kanningar til 
fyn at kunna staðfcsta. um 
olja cr her

Hjarnar Djurhuus við- 
gongur. at tá lciðslan i Shcll 
á høvuAsstøðim i Haag 
tckur sti 12 ul at koma ul 
Føroy a nú. to  mcrkir tað. at 
hcn la nsafyntøkan eyg- 
lciðir føroysku undirgrund- 
ina Vtð stórum áhuga

Tað er cisini grcitt. at 
fundunn við oljufynsit- 
ingina mikudagin cr fyrsta

vcruliga utspxlið frá Shcll i 
sambandi viðcina komandi 
føroyska oljuvinnu

Marhló
Hjamar Djurhuus lcggur 
annars dent á. at citt mál. 
sum cistm varð tosað um. 
var spurningurin um 
markió

-Tað cr cinki dulsmál. at 
Shcll cins og onnur olju- 
fcløg inctir marknaóscmj- 
una sum nakað scra óheppið 
og kcðiligt fyn cin komandi 
oljuútv ikling á føroyskum 
øki Mctingarnar higartil 
hcnda á. at tað cr økið 
framvið Hcllandsrcnnum. 
sum cr tað mcst áhuga- 
vcrda. Ti kann tað vera cin 
stór torðing slcppa 
oljufcløgini ikki at kanna 
júsl hcsi økini

Vit spurdu føroyska 
Shcll stjoran um áhugm hjá 
Shell fyn økinum okkaru 
mcgin Hctlandsrcnnuna 
hcvur nakað við tcitra fund 
hinumcgin markið at gera!

-Tað hcvur tað helst. 
Ollum kunnugt so hava 
Shcll og BP funniðolju stutt 
trá markinum og skulu 
skjotl i gongd við at fram- 
lciðaolju har Jarðfrøðmgar 
halda møgulcikan fyri, at 
somu løg cru føroysku meg- 
in er scra góður

Nu fkiri av oljufciøg- 
unum ha va tikið scg saman i 
samtøk lyri harv ið at kunna 
minka um samlaðu 
iløgumar i føroyskum øki 
og harvið cisini spjaða 
nsikoina spurdu vit Hjamar 
Djurhuus. um Shell cr farið 
í samstarv við onnur feløg. 
eitt nú BP. sunt tað longu 
samstarvar við hinurncgin 
markið

Hjarnar Djurhuus váttar. 
at Shell arhciðir saman við 
BP og cisini amcnkanska 
Exon vcstan fyri Hctland.
mcn hann hcvur onga 
viðmcrking til, um slikt 
samstarv cisim cr clla 
verður í føroyska økinum

Lopra
Shcll vcnVir cisini millum

honng. Hann visir á. at 
møguliga kunnu vcra aðrir 
ahugavcrdir mátar at gera 
kanmngar av hcsum slag 

Annars sigur Hjamar 
Djurhuus. at útlendsku 
Shcll-umhoðini vóru scra 
fcgin um at tosa við 
føroy sku oljufyrisitingina 

Siálvur haldi cg. at vit

hcr hava scra at sarr komið 
fólk. sum hava valt at fara 
sk ilagotiog hóvliga fram og 
taka sxr ta tið. sum cr 
neyðug. Hctta mcti cg vera 
ómctaliga tvdningarmikið 
fyri komandi oljuútvikl- 
inginhcra landi sigur Shcll- 
stjórin

jan

Góðar vónir um olju 
í føroyskum øki


