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Fdmund Joensen, løgmaður:

Ósemjan snýr seg 
nú um gráa økið
-Tai) hevur sera  høi>an p r io r ite t a t fá a  loyst m arknatra tuna við fíretland, men tað  
stendu r p ú ra  greitt. a t vit æ tla okkum ikki a t ininga uppá akkord í  hesum álvarsliga  
m áli sigu r Edm und Joensen løgm aður. Sam ráðingar verða aftur við  h retar í  august.
Jan Múller

Eitl nýtl sjmrái'mgarumtar 
millurn Føroyarog Brctlanđ 
um undirgrundarmarkið 
millum londim vcrAur í 
Kcypmannahavn í august

Ætlamn va/al havahcnda 
fundin i juli, men hann er 
fluttur til august av ymsum 
orsøkum.

FáJmund Jocnscn. løg- 
marVir sigur. at føroyska 
støAan cr <>broytt

Uppá fyrispuming um 
nakað cr i lcysatíAindum 
um. at hann sum løgmaAur 
skal hava scinkart samráA- 
ingunum í mcira cnn eitt 
hálvt ár við at tv ihalda um

ikki at gcva scg cin tumma 
sigur løgma<>ur. at samrád- 
ingarnar ganga solciðis um 
t.cr skula - alt gongur cftir 
einum snón, og tað cr sam- 
ráAingaroevndin. sum syrg- 
ir fyn tí.

Óbroytt støOa
Hann sigur annars. at før- 
oyska størtan er ikki broytt 
- Vil vilja ikki tosa um at lata 
brctum cin stóran part av tí 
vit haldacr okkaraog málió 
cr nú komiA hartil. at ó- 
scmjan nú snýr scg um ta 
gráu lciihna, hvør cigur 
hvat hcr.

Løgmaóur vísir á. at før- 
oyingar og brctar brúka

y msar mátar at scta markna- 
íinjur út frá og taó cr m.a. 
hctla. sum gcr. at scmja cr 
ikki lingin um hesa lciÁina. 
Partamir mcta ymiskt um 
hctta.

Uppá fyrispuraing um 
ikki vandi cr fyri. at cin 
óloyst marknatrxta kann 
scinka allan oliuútvikline- 
in. solciðis at skilja. at olju- 
fcløgim slcppa ikki í gongd. 
har tcy halda bestu møgu- 
lcikarnar vcra at finna olju 
sigur løgmaóur. taó kann 
vcra. at hctta veróur seinkaó 
citt sindur. har økifl cr um- 
strítt.

Løgmaður, sum um sitir oljum ál:

Neyðugt við 
eini sterkari 
oljuumsiting
Jan Mullcr

Tá Sosialunn spurdi løg- 
mann á lióindafundinum i 
'I mgancsi hosdagin. um 
hann kcnmr scg tryggan við 
gongdina i oljuspumingi- 
num, nú so nógv arbciðið 
vcrður lagt á oljufynsil- 
ingina og uppgávurnar eru 
so nógv flcin cnn nakar 
hcvði droymt um. váttar 
løgmaður. at okkurt má 
gcrast fyn at styrkja 
oljuumsitingina

-Umsitingin hcvur fingið 
nógv meira at gcracnn nak- 
ar dugdi at imynda szr 
trammanundan. og tí cr 
ncyðugt skjott at gcra nakað 
við hctta málið Sum tann, 
ió umsitur hctta málsøkið. 
xtli cg m zr á komandi 
líggjarlog al fáaflciri pcng- 
ar til oljuumsitingina og hcr 
hugsi cg scrstakliga um at 
fáa cin k valitiscraAan stjóra 
við atlm til tann mcira 
vinnuliga partin av hesum 
stóra máli

t.øgmaður gcr vart við, at 
hctta hcvur cinki al gcra við 
at vcrandi lciósla ikki 
mcgnar uppgávuna Tvørt- 
urimoti hcvur hon gjørt citt 
stort arbciði. mcn hcr cr so

mcira talan umjarðfrø<>iliga 
uppgavur og tí kcmur nýggi 
stjónn ul at taka sx r av 
øðrum uppgávum cnn tcim- 
um.

Løgmaður vísir annars á. 
at hctta m áliðcrcisint tcngt 
at tcimum bygnaðarbroyt- 
ingum. sum ztlam r cru al 
scta í verk.

Higartil hcvur landskass- 
in fingið umleið 3 null kr 
inn i inntøkum frá oljufcl 
øgunum fyn rættin at gcra

kanmngar hcr Hcsin pcn- 
ingur fcr i landskassan og 
ikki til oljuumsitingina 
Fyri at fáa støm játlan ul 
umsitingina vcrður ti neyð- 
ugt at hzkka játtanina á 
fíggjarlogim

Uppá fy rispuroing um tað 
cr nokk bara at scta citt fólk 
aftrat til tess at ganga tcim- 
um støm krøvunum til 
umsitmgina á oljuøkinum á 
møti sigur løgmaður, at í 
løtuni cru ikki ráð til stórt 
mcira

Hann visir á. ai vit cnn 
ikki cru kommr longur cnn 
til innlciðandi lasuna. har 
forkanningar verða gjørdat

Hctta cr cisini i tráð við 
samtyktma i tinginum ogt

tað nzsta vcrður so al fara i 
Ungið við uppskotum til 
cina oljulóggávu. Iinscns- 
rcglum oø

Borid okkum rætt at
Løgmaður cr ikki bangin 
fyri, at vit við at seta av 
avmarkaða orku til tilrxtla- 
lcggingina av øllum hcsum. 
kunnu koma i cina nnga 
støðu. tá vcruliga gongd 
ketnurá.

-Eg haldi vit hava borið 
okkum rzttathigartil Táso 
lógirnar fara niðan i lingið 
fáa vit eitt aðalorðaskifti 
um. hvussu víðan skal far- 
ast fram

Hvat viðvikur møguligari 
scinking i arbciðinum hjá 
ol|uráðlcggingarnevndim 
hcldur løgmaður ikki. al 
hetta fer at ncrva úlvikling- 
in nakað.

Tað er hansara vón og 
mál, at tiðarxllanin fyri 
liscnsuthjoðing skal hald- 
ast.

Tað vil hann gcra alt fyri 
al halda

-Men tað skal ikki vera 
nakar sum helst ivi um. at 
vit gcva marknasamráð- 
inginum sera høgan pnori 
tct Har fara vit ikki at ganga 
uppá akkord

Løgmaður. sum umsitur 
undirgrundarmál í Tinga- 
nesi visir tó á. at Føroyaøkið 
er stórt <»g at tað uttan iva 
eisini er mong onnur øki 
cnn tað umstrídda. sum er 
ahugavcrt fyri oljufcløgim

Hann vísir á, at kanning 
aroar halda fram sum hig- 
artil

Virkscmið í økinum er

eisini nógv størri enn løg 
maður hevði roknað við og 
sær hann hetta sum nakað 
sera positivt.

Edmurui Joensen. 
ur: - Vit fara ikki 
upp ú akkord i  
tra’tum

KALDA BORÐIÐ
O P I O  E R :
Ólavsøkuaftan

kl. 16.00-22.30 
Ólavsøkudag

kl. 14.00-22.30

OKEYPIS
fyri børn undir 12 ár 
saman við vaksnum
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Hotel Fóroyar ynskir øllum eina 
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