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Marknatrætan í óvissu:

Enn einki
útspæl frá
bretum

fcløgim hcrfyn fxrikatVi út 
við Føroyar

Edmund Joensen. løy- 
nuidur hevfli Sosutlin á 
hordmum. tá vil viljadu 
hann herfyri. Tafl eru 
f tm n a m a r  um hretska 
oljuidnadm. sum leggur 
trýst á  stjrímina al fáa  
lovst marknatrirtuna oft 
samanfallirí millum upp- 
runaliga hrelska markna- 
kruvirí og úlpeikmgina av 
áhugaverdum økjum virí 
Førovar. sum hava hans 
ara áhuga M vnd Jens K 
Vang

J an  M l LLER

Fyri nyggjar úttalaiV cin av 
hmunum i bretsku samráiV 
íngamevndmi um markuV 
at bretar foru at koma við 
emum nyggjum útspæli í 
marknatrxtum tíOliga i tí 
nyggja ánnum

Sum Sosialurin hevur 
skilt stvx'una. so skuldi 
nyggja útspxlið viðgerast 
og góðkennast av hxgn  
mynđugleikum tvs. ráðharr- 
anum. sum hevur málsøkið 
undir sxr. áiVenn boð vórðu 
send føroyingum

Nú tara vii skjótt inn í 
februar mánað og enn er 
cinki útspxl komið Arni 
Olafson. formaður í 
føroysku samráðingar- 
nevndim sigur. at tcir hava

ikki frartt frá nakað ítøkiligt 
fra bretum.

Hann vónar sjálvandi. at 
hetta at bretar hava brúkt so 
nógva tíð til hetta útspxluV 
merkir. at teir koma við 
onkrum gtvðum

Løgmaóur tigandi
Logmaður hevur ikki hug 
at gera viðmerkmgar til 
m arknatrztuna í lotuni 
Hann hevur heldur ongar 
viðmerkingar til grcinma í 
Sosialinum fyri ny ggjár. har 
víst varð á. at bretar møgu- 
liga hava vitað meira um 
føroysku undirgrundina. 
enn teir lótust, tá teir settu 
sítt uppunaliga krav tram 
um mark stutt suður úr 
Suðuroynni. I ti greinini.

sum føgmaður á myndini 
hevur liggjandi framman 
fyri s*r á borðinum í Tinga- 
nesi varð víst á. at tað

moguliga var eitt samanfall 
millum upprunaliga bretska 
marknakravið og so tey 
áhugaverduøkim. sum oiju

Barna- og ungdóm stelefon in
hjá Bamabata/Reyða Kroaal avarar tnánadag frá 
kl. 16- 18. Tlf. 10645.

Arni Olafson, formaður í Oljuráðleggingarnevndini:

Góð tlð til at fyri- 
reika okkum at
greiða vandamál
Leitingartíðin verður so mikið long, at tað verður tíð til at Jyrireika seg væl 
og virðiliga, hvat skal henda, um tað sigur bingo sigur Ámi Olafson, for- 
maður í Oljuráðleggingarnevndini, nú røddir hava verið frammi, sum ávara 
móti avleiðingunum ein komandi oljuvinna kann hava á samfelagið. Hann 
vísir annars á, at tilmælið til myndugleikamar til eina kolvetnislóg verður 
liðugt til várs

J an M uller

Nú tað nærkast tíðim. tá 
O ljuráðleggingarnevndin 
skal lata landsslýnnum sítt 
tilm zli til eina kolvetms- 
lóggávu gerast fundimir hjá 
nevndim týttari Nevndin 
hevur havt fund í Havn hesa 
vikuna.

Ámi Olafson. formaður í 
nevndim. váttar, at tilmælið 
verður neyvan latið mynd- 
ugleikunum fyrr cnn í vár 
Um hetta er í apríl. mei ella 
jum kann hann ikki siga.

Uppá fynspurning um 
hetta kann merkja, at fyrsta 
útbjóðingarumfarið verður 
seinkað sigur hann, at tað 
er ilt at meta um.-Eg vóni 
tað hesta

Hann vónar í hvussu er. 
at tað fer at eydnast lands- 
stýrinum at leggja málið 
fyn tingið á ólavsøku.

Goó tið  «11 at 
um raðavandam al
Nú um dagarnar ávaraði 
húskaparírøðmgurin. Her- 
man Oskarson í einum fyn- 
lestri íNóatúni móti avleið- 
ingunum av eini oljuvinnu. 
Hann vísti m.a. á, at polit- 
iska skipan megnar als ikki 
at taka imóti eini slíkari av- 
bjóðing. al peningastreym- 
unn inn til landið er heilt at 
avskepla samfelagið osfr 

Hvørja viðmerking hcvur 
Ámi Olafson. sum hesi 
seinaslu ártni hevur venð 
oddamaðurin í arhciðinum 
at leggja lunnar undir eini

Á m i Olafson, fornutður í 
OljuráríleKgingamevndini 
fer  al handa løf>manm 
tilmielirí til eina kolvetn-
islríg o.a. til várs.

komandi oljuvinnu, til slík 
úttalilsi!

-Hatta cru so sjónar- 
miðini hjá einum privat-

manni. sum eg ikki her skal 
gera viðmerkingar lil.

-Men scer tú fyri la r  slík 
vandam ál, sum hann her 
nevnir?

Ja. men tey liggja so 
nøkur ár framman fyn tað. 
sum vit nú royna at arheiða 
við. nevmliga at fáa leit- 
ingina í gnngđ Eg rokni 
eismi við, at lcitingartíðin 
verður nóg long til. at ein 
skal fáa tíð til at fynreika 
scg væl og virðiliga til. hvat 
hcndir. um tað sigur hingo.

I løtuni ræður um at fáa 
grundarlagið lagt undir 
teimum avgcrðum. sum 
tingmcnn skulu taka eitt nú 
i samhandi við eitt fyrsta 
útbjoðingarumfar
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Friggjadagin 24 1 kl 2000
Sunnudagin 26 1 kl 19»
Mikudagm 29 1 kl 21"
Friggjadagin 31 1 kl. 23»
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