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()ljufyrisiting og lands verkfrøði ngssto vnur:

Teir royna at finna  
stevið í oljumálinum
-  Vit eru ikki komnir á mál enn. men vit tosa væl saman sigur Henning Jacobsen. 
landsverkfrødingur.
-  Vit samstarva viO tlem stovnar og eg dugi ikki at síggja. at vit ikki eisini kunnu 
samstana \i0 Landsverkfrøðingsstovnin sigur Martin Heinesen, leidari á Olju- 
fyrisitingini. LøgmaOur hevur biflið teir koma við einum útspæli um samarbeifli

Martin H rme%en. letAan á 
Oljufynutingmi heldur. at 
taÁ ber va l til at samvmna 
vir) Uiruisverkfrøfiinjjs 
stovmm MvnJ kalmar

Si<\im lowmai'ur kalla>>i inn 
til funđur u m M  fyn teir 
NkVj jlmcnnu \to \n jm ar. 
OljufynMtingina l jnd> 
\erkfrøtVngsNtt»nin vifl ti 
fyn e>ga Jt tjuhevur«ovn 
jr  j i  v jm s tjr \j  i tvnreik 
tng in i j v  c in i nnvgu ligan  
kom an d i o lju v in n u  h j v j  
M|i>rarnir j  te im um  h j» \ im
stovnunum hj\ 
fundtr

> t n jk r j j

Tað var ctn s jmtøða við
Henning Jatohs,cn iands
vcrkfrøðing i S 'sulinum.
ið fckk Ivvgnun n at hiðu
umhtn' fvn vtov narnar
■ - ingjncsi I
hcsi sjmrøðu visti iands
vcrktrøðingurin j  sina ó-
nogJ vit' gttngđinj i tJju- 
nulinum Hann hclt tkki j ! 
landsverkfrøAingsstovnur 
in er tikin vu' upp a rat' i ul- 
rxtulcggingini av cmi olju- 
v innu

HcMt>riVm komu o v jrta  
logmjnn. vum umMturolju- 
mál. >>g valdi hann at kalla 
partamar til tundar

Efur fundm vart' uppl> st. 
at Ivvgmat'ur hevt'i hit'u ' 
partam jr um at lova saman 
t»g Mtvam konu við einum 
ella tvVum uppleggi ul sin 
um. hvussu cin sjmvmna 
kann siggjj ui i tramtit'ini

LogmatSur scgt\ v itV Sos- 
u lin  tu. j t  ekspertisan. sum 
I jikLs v crkfniøingsstov nur - 
in hevt'i. átti sjálvandi at 
vera hrukt i tilrxtuJegg- 
ingini av eini oljuvinnu

Nu er so ein tu ' tarin og 
havj vit fregnjst eftir. hvjt 
er komit' hurtur ur

t o u  va I u m a n
Hcnning Jjeohsen. lands- 
verkfroíSngur. sigur við 
Sosulin. at háðtr stov njrnir 
hav jtosað  samancinar ivjrr 
ferðir Hójst teir ikki eru 
komnir á mál. so hcldur 
h ann tó. at tcir tosa vzl sam- 
an

-Tað gongur longri tið, 
cnn ein hevðí hugsað szr. ti 
dagltgj arbeiðið t amar hes- 
um Men taðer so ikki tekin 
um nakran illvilja. at tjð  
ikki hevur gingið so skjott

Logrnaður hevur hiðið 
um at fáa eitt ella annað 
útspxl. og tað fer hann at 
fáa Talan vertVir so um citt 
ella annað útkjst til víðan 
samarheiði Framtiðm má 
so vísa. hvat tað verður til

I samrøðu við Sosialm 
fyrr í ár vísti hann annars j  
stóra tinøgd við gongdina i 
oljumálinum higartil. ti tað 
synist sum um al myndug 
leikamir <>g tað er scrliga 
landsstyrið við løgmanni á 
odda vilja halda landsvcrk 
frøðingstovnm uttanfyri

eina møguligj kt>mandi 
oljuvinnu cllagev ahcnm i 
hvussu er ikki gxtur

Vit spurdu Henning Jj-
cobsen. hvi júst lands- 
verkfrøðmgstov nurm hcv- 
ur so stóran tydning fram- 
um jð r ar jlmcnn ar slovnar. 
sum kundu hugsast at havt 
áhuga at vcnð við i stvmu 
tiirxtulcgging’

Eru tað aðrir stovnar. 
sum h jld j scg til. st> mugu 
teir cndiliga koma við eis- 
mi ti vit havj hruk t>n 
øltum. sum kunnu gcva 
nakað. i hvussu cr i cini 
upphvggingartasu atVenn 
ein vcit. hvjt hctta verður 
til

Bruk fyrt «1111 
oljufyrisitinf
-Meinar tu harvtð, at hetta 
at tilrirttaleitKja eina olju- 
unnu tevmr um meira enn 
taá em oljufs nsitiny mrgn

- Tat' cr givið. at t>lju- 
fynstmgin vcrðtv uthygd- 
um traliður. g taðcrcinki 
løgið i ti Tú hyrjar við 
tarðtrøði og hcldur s>> tram 
við loggávuni. mcn vcrður 
tað til nukað. st> skulu vit 
cisuu inn am tm gonnuroki 
Tcy skuldu so komið sið 
cfurhtmdini Hcvur tú so 
nakað. sum kundi hjálpt til i 
samfclagnum longu nú. so 
áni cin at hruki tað i mcst 
møguligan mun

HeUiur tu at lanJwerk 
frøðingstovnunn etgur res- 
surur. sum náturhga kunJi 
venð hrúktar i emi olju- 
> innu '

-Um ikki so nogvar. so 
hatdi cg. at cin hcvði kunn 
að komið við nokrum hug 
sktiium. um ctn slapp at 
tvlgja við i nokur ar

Vib i oijursb io ff 
infamovndini
Vit vpurdu landsvcrkfrøt' 
ingtn. um tað hevði vcnð 
naturhgt. at landsv crkfrøð- 
mgurstovnurin varð um - 
hot'jður i Otjuraðlcgging- 
amcvndtni longu frá hyrj 
an'

Tá tit spyrja um tað. so 
haldi cg tat' hevði vcnð 
rxtt

Men hrlJur tú tad er vs 
semt hjá lanJssrrifrøi)- 
mgsstovntnum at fáa eitt 
umhoð í  ta nevnJma. nu 
uppgávan hjá nesnJmi er 
um at veru lokm ?

Tað cr ncttup slikt vit 
tosa um Hvørja niðurstøðu 
vit ktima til dugi cg ikki at 
siga Mcn tað cr grcitt. at 
vohvørt tú hyggir ut olju- 
fynsiungina. to vcrður cis- 
ini uppgávan hjá Oliurað

lcggingamcvndini .»t 
minka Og vcrður nakað 
virksemi á føroyskum øki. 
so er grcitt, at oljufyri- 
sitingin fer at Miva til citt

rxttiliga stort apparai 
-Og tað helJur tú vera i 

lagi7
Ja. tað kann illa vera 

»vVvisi Exr tú cina olju-

v innu i gongd. so Iz r tu hruk 
fyn cinum slikum siovm 
Tað kann vcra. al upp- 
gjvuinar hjá honumi hyrj 
anini kundu vcnð røkiar

Leiðann á LanJsserkfrød- 
mgsslovninum. Hennmy 
Janrbsen winar. at tað her 
til at fúa samslan við olju- 
fsrisitmgma Msrui kalmar


