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Árni Olafsoth fonnaður í Oljuráðleggingarnevndini:

-H a tta var nøktandi
Formaðurin í Oljurádleggingarnevndini heldur tað vera sera áhguavert, at
øki norðan fyri 62 hreiddarstig eisini hava áhuga hjá oljufeløgunum
J an M i

ller

-Eg haiđi. at tilmælini trá
uljutcløgunum um áhuga\erd ar tcigar á føroyskum
øki er ogvuliga noktandi
Hetta sigur Arm Olafson,formaður í Oljuráðleggingam evndm i Tað var hon,
sum í fjør beyð oljufeløgum at taka lul í fvrsta
tilmælisumfarinum á Føroyaleidim.
Ámi Olafson er fegin um.

at lilmælini ikki beri eru
konsentrerað um nakrar
ávísar teigar ella oki men
er v írta um kring Føroyar.
Hann viðgongur, at hann
er bilsin av onkrum av tilmælunum. men vil tó ikki
siga næ m hvørjum Sjálvur
heldur hann, at lað. sum cr
vert at bíta merki í. er. at
nlmæli eru heilt norður um
Føroyar R ciri av teigunum
liggja sostatt norðan fyri 62
breiddarstig

Higartil hevur størsti
áhugin annars verið fyri
okjunum sunnan og eystan
fyri Føroyar.

Arm Olafson er fegin um.
ai eisini øki norflan fyri
Føroya hava áhuga fy n
oljufeløgini

Sluppu
ikki at
drepa
Mikudagin
kom
fleiri
mastrarhvalir inn áGøtuvík
og lógu allan dagin har og
spældu sær í giWtveðrinum.
Tað stóð nógv á summum
gotumonnum at slcppa at
drcpa. mcn har var cinki at
gera. M a.trarhvalurin cr
fnðaður. og tað cr emki sum
citur at fáa undantak.
Meginrcglan er. at allur
hvalur cr íriðaður Undantokini eru, at tað cr loyvt at
drepa gnndahval. springara
og hvessing. og tað er eisini
loyvt at skjóta nýsu.

Borgin
sakk
Cílasfiburbátunn
Borgin
sakk við bátabrugv arnar í
Klaksvík týsnáttma. Higann
hevði verið á útróðri mánadagin og var komin aftur
týsnáttina við 5(KX) pundum.
Hann mátti bíða til lýsmorgunin at sleppa av við
fiskin. men tá hann kom tii
bátin um morgunin var hann
sokkin.
Óvist er hvør orsøkin til
óhappið er
Báturin. sum var tryggjaður. var alt fyri citt tikin
uppaftur.

Sterkari
rúsevni
Løgreglan í Odcnse ávarar
ímóti tf teir rópa skitnum
rúsevnum - l.v.s. eitt nú
heroin, sum er sterkan enn
tað plagar at vera
F.ftir bert 10 døgum eru 5
rúsevm sm isnýtarardeyðir í
Odenese, og løgreglan hcldur. at allir eru deyðir orsaka
av heroini t>g kokami. sum
hev ur vcnð sterkari enn teir
hava væntað.
Allir teir dcyðu hava havt
royndir við rúsevnum. men
cru hóast tikimr á bóli av
hesum sterkan evnunum.
sum nú cru at finna í hýnum.
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