Góðtaka nú miðlinju sum mark:
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Bretar kravdu upprunaliga ein stóran
part av okkara landgrunni, men hesi
krøv eru nú eftir øllum at døma slept.
Bretski orkumálaráðharrin vil samráðast um mark út frá eini miðlinju
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Lnrd h'raser o f Carmyllie. n\RRÍ
bretski orkumáíarádharrin
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dámarikki tað, hann sær:
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SvF um góða viku undir
bingospæl fyri opnuni skermi
Møguleiki verdur at vinna
stórar peningaupphæddir
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Bretski orkumúlarúóharrin við nxggjum „útspæli“:

Tingformaðurin ónøgdur:

Góðtaka nú miðOljuráðlinju sum mark
stevna
uttan ting
tingm enn
Jan M l’LLER
-Ta»' kcmur illu við. at stóra
oljuráðstcvnan hjá fw oya
Oljuídnaði verður fyriskipað í N orðurlandahúsinum 5. og 6 mars, tí 5.
m ars er
seinasti tramlogudagurin i hesi tingsetum. og vanliga er dagunn dnigvur. tí bíðað verður
eftir málum. sum skulu
leggjast fram Tí verður
('gjorligt hjá tingmonnum at
fara á ráðstevnuna tann
dagin sigur logtingsformaðurín Jógvan I. Olsen við

Ú tvarp
Føroya
mánakvøldið.
Hann heldur tað vera
løgið og sera óhcppið. at
fynreikam arnir hava ásctt
stevnudagam ar uttan at
spyrja ella kunna løgtingið.
tí tað cru tinglimimir. sum
skulu gera lógarkarmin fyri
eina komandi oljuvinnu.
Jógvan I. Olsen sigur við
Útvarpið. at fyríreikararmr
áttu at spurt seg fyri hjá
tinginum. áðrenn teir skipaðu fyri slíkari ráðstevnu.

T V IN G S IL S S O L A

H o s d a g in
ta n n 27. fe b ru a r 1997
kl. 9 .1 0

verður á dómaraskrivstovum C. Ployensgota
1, 100 Tórshavn, hildin
tvingsilssola yvir m atr.

Nissan Micra 5h. GL
árq 69, nvitur, 110 000 kin

19.000
Nissan Sunny 1.5 GL
hvitur 4 Irurðar
]

N iss a n P.U. 1600 bensin

atg. 83.2 hurð. reyður

’ 30.00 Imi

íTtTT
Nissan Patrol 3.3 Turt>o H/T
ara 88 3hurt hvitur. 120 000 km

97.000
Nissan Patrol 3.3 Turbo S/R
arg 96 5hurj . vmreyð ’95.00Csr'

nr. 4 9 8 b, Vagúr. (A s.
nr. 24ÍV96).

Ognin er eitt óbygt
grundstykki. Ognin er
1819 m2 til stoddar.
Tvingsilssølan er umbiðm av J u lio n n u K lett,
a d v o k a ti. B ringsnago ta
15, 1 00 T ó rs h a v n , tlf.
11744, (j. n .r 8 8 0 2 6 ).

sum kann geva nærn
upplýsmgar, eins og avtala kann gerast við um
at síggja ognina.
Søluuppgerð kann fáast hjá nevnda advokati
ella hyggjast ígjøgnum á
dómaraskrívstovum
F ø ro ya Fútaræ ttur.

tann 27. jan. 1997

M a zd a 323 1.3
3/3.35 «hUr; ygri'.r 150 C0C <7

S k rá s e tin g F o r o y a

M azd a 626 2.0 Aut.
arg. 87 5 ríurð.graur, 130.000 km

hevur í dag skrasetl niðanfyn
standandi fráboðan:

Nissan Bluebird 1.8 SG L

S k rá s e tin g ar-n r.
P/f 2114 P/f M. J. S altsola. 1 0 0 T o rs h a v n

ar; 35 4 hurð l,,pi 235.00C kx
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Nissan King Cab 4x4 điesel
2hurðar svartur____________
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V W T ra n sp o rte r Diesel
arg 82. hvitur. 4 hurðar_______
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V ið to k u r b ro y tta r:

03.12.1996
K ap italur:

Hækking við
kr. 200.000,00 til
kr. 510.000.00
Inngjaldingarháttur:
Kr. 200.000,00 við grunshækking
S k rá s e tin g Fo ro ya

P/f MEINHARDT
AD C C
M nU C

A Háisi Bo* 3171
110 Tórshavn

Tlf. 16161

tann 5. februar 1997
K ristin B alle

- V 7 1 mugu ftnna eina loysn fyri „Hvíta økið “ millum Føroyar og Hetland og tí halda samrúðingar við føroyingar
um eitt miðlinjumark fram segði bretski orkumúlarúðharrin í røðu til oljuídnaðin herfyri. -Skulu vit taka hetta
fyri áljóðandi, so ímyndar ráðharrín sær væl, at markið
skal vera ein miðlinja, og so kann ein altíð tosa um, hvar
miðlinjan skal vera sigur Á m i Olafsson, leiðari í føroysku samráðingamevndini.

Ja n M

uller

Skulu vit ganga eftir einum
tíðindaskrivi frá hretska
orku- og ídnaðarmálaráðnum DTI, so hava hretar
nú loksins góðtikið krav
føroyinga um eina miðlinju
millum londim og at
sam ráðst um. hvar henda
miðlmja skal vera.
Higartii hevur politikkurin hjá brctsku stjórnini
venð tann. at teir hava ikki
góðtikið føroyska kravið
um eina miðlinju men hava
sjálvir sctl nógv mcira
víðgongd krøv. sum fult og
hcill víkja frá miðlinjuprinsippinum. H eltaereisini tað
vit hava fingið at vita frá
flciri av limunum í hrctsku
samráðingamcv ndini. at teir
gtM>taka ikki miðlinju sum
undirgrundarmark
17 desembcr í fjør scndi
DTl út tíðmdaskriv. har hrot
vóru úr eini røðu hjá nýggja
hretska orkumálaráðharranum, Lord Fraser o f Carmyllic. sum hann hcvði
hiídið fyri oljuídnaðinum
Røðan snúði sum um
komandi oljupolitikkin í eitt
nú nvggju økjunum vcstan
fyn Hetland

miðliniu "
Og aðrastaðm slendur:
area which may he
offered in the future outside
a pre-sct pattem of rounds
is the Whitc Zone Ncgotiations continue hut I know
how strong interest is in this
area and every effort will
he made to open this to
applications at thc carliest
date aíter ihe mcdian line
has heen aerecd wilh ihs’
Faroes".
Umsctt: ,J:ili øki. sum fer
at verða bjiíðað út í framtiðini uttan fyri cinum
framntanundan
tilrxttaløgdum mynstri av úthjóðingarumførum er Hvíia okið. Samráðingar halda fmm
men eg veit. hvussu stórur
áhugin er fyri hesum økinum. og alt fer at vcrða
gjørt fyri at lala hctta økið
upp fyri umsøkjarum skjóKasi lilher. eftir al miðliman
cr avtalað við Førovar. ..
Soleiðis sum Sosialurín
skilir hesi orðim, so gi Vkaka
bretar nú alment at vilja
samráðast við føroyingar
um at áseta eina miðlinju
sum mark. Og tað er nakað
spildumýtt Spum inguriner
so. hvar henda miðlinjan
skal vera.

Nyggj s tø ó a

I hesi røðu nam hann eisini
við spumingin um markið
og m arknaósem juna við
Føroyar.
Soleiðis sum vit duga at
lesa orð hansara. so hevur
stjómin kúvent í støðutakan
síni til miðlinju sum mark
í úðindaskrivinum stendur m.a. :
..Proposals revealed today, following a review of
the licensing system and
consultation with industry.
include
planning for agreem ent
on the „While Zone". the
area at the west o f the
Umted Kingdom Continental Shelf on which discussions with the Faroes conunuc on the location of thc
mcdian linc" (Undirstrikingin er okkara)
Umsett stendur: „Uppskot. sum eru kunngjørd i
dag. cftir samráðing við
ídnaðin um endurny ggjan
av lisensskipanini. fcvnir
um: tilrxttalcgging av eini
avtalu um Hvúa økið. sum
er økið vestan fyri hretska
landgrunmn. har samráðingarnar við Føroyar halda
fram um ásetan av cini

A h u g a v e rt

Arni Olafsson. formaður í
føroysku
samráðingarnevndini hevur eisim sxð
hesi úttalilsi Hann sigur:
-Nú er hetta ikki ein
tilvildarlig endurgeving í
fjølmiðlunum. men líðindaskriv frá egnu fólkum ráðharrans Og skal ein taka
orðini hjá Fraser fyri áljtklandi. so merkir tað. at nveei
orkumálaraðharrin ímyndar
sxr. at markið skal vera cin
miðlinja
Men í tí liggur so framvegis ósemjan um. hvar cm
miðlinja skal vera.
Ámi Olafsson dylur ikki
fyri. at hann hcldur umrøddu úttalilsi vera sera
áhugavcrd
-Spurnmgurin er so. um
hetta hara er ein leys orðing,
ella um orðini cru vx l umhugsað Nú hetta er eitt
skriv frá brelska orkumálaráðnum má ein rokna við.
at teir. sum hava við málið
at gera. hava tjekk á hesum.
Uppá fyrispurning um
hann hcldur. at hctta vcrður
nakað av tí, sum verður við
i komandi útspælinum frá
hrctum sigur Árni Olalsson,

at lað veit hann ikki.
U pprun aliga kra v ió
* le p t

Upprunahga hretska kravið
vildi als einki hava við eina
miðlinju at gera. Tcir
kravdu ein storan part av
okkara landgrunni. tí markið eftir teirra tykki skuldi
ásetast út frá slikum viØurskiltum so sum strandalongd ol. Bretar hildu seg
síggjan „ein tunnan Iress” í
domum. sum góvu londum
við longri strandalongd
viðhald mótvegis londuin.
sum kravdu óbroytta miðlinju
Síðani hcvur veríð samráðst f fleiri ár. og hava
hrctar. so hsørt tcir aflur og
aftur hava fingtð somu hoð
frá føroyingum. at føroyingar bert kunnu góðtaka
m iðlinjupnncippið
sum
mark. slakað frá sfnum upp
runaliga kravið. tóongantið
so mikið nógv sum at góðtaka føroyska kravið um at
hrúka m iðlm juprincippið
sum ásetan fyri cinum
marki
Við (tðrum orðum merkja
orð Frascr. at bretar ikki
longur krevja. at miðlinjan
skal vfkja fyri øðrum umstøðum
Nú vilja teir ..continue
discussions wihl the Faroes
on the location o f the median line” sum Lord Frascr
málher seg.
Ein má rokna við, at
nýggt orkumálaráðharrm, tá
hann tekur hetta málið fram
og leggur so stóran dent á
tað, veil, hvat hann tosar
um.
Fyn jól segði cin av limunum í bretsku samráðingamevndini. Anthony Layden við Sosialin, at teir fóru
at koma við emum útspxli
eftir nýggjár Løgmaður
sigur við blaðið f gjar. at leir
vxnta eilt útspxl hvørja
løtu

bretskari síðu. Ú upprunaliga krav varð so víðgongt,
at táverandi danski uttanríkisráðharrin Uffc EllcmannJensen skuldsetti bretar fyrí
hjálandaliknandi politikk.
so frekir teir vóru í kravinum mótvegis Føroyum
Um so cr at at orðtni hjá
hretska orkumálaráðharra
num skulu takast fyrí fult.
og tað skulu tcy sjálvandi.
so er ikki longur talan um
umstrfdd øki innan fyrt tað
av Føroyum dcsigneraðu
linjuni. Tvs. at øll tey økini
v it hava horið otta fyri ikki
kunnu hjóðast ú( til oljufcløgini. nú kortini kunnu
bjóðast út.
Tað s x r ikki m xtari út
enn, at oljufdnaðurin f Brct
landt er so mikið svangur.
at hrctska stjifrnin cr tvungin til at slaka so clla so fyri á tann hátt at loyva
oljuidnaðinum inn f tann
portin av hvíta økinum. sum
helst vcrður hrctskur, eftir
eina avtalu.
Taka við so óscm juna.
sum snýr scg um, hvar miðlinjan skal sctast, so cr tað
hert ein hrotpartur av ú øki.
sum brctar upprunaliga
gjørdu krav uppá Her cr
lalan um eitl øki - eina gráa
leið - uppá 8000 kvadratkilometrar Ósemjan snýr
seg um, at hretar vilja seta
miðlinjuna út frá skcrum og
hólmum vcstan fyrí Skotland. mcðan føroytngar tkki
góðtaka hcsar sum grundlinjupunkt
Nú verður spennandi at
síggja komandi hretska útspælið

B rø tar kom nir viO
ú ts p a ii!

Spumingurin er nú. um ikki
hretar longu alment hava
sagt frá. at tetr hava slakað
fyrí føroyska kravinum og
vilja tosa um ásetan av emi
miðlinju - og at hetta verður
tað útspæl. sutn teir fara at
koma við til føroyingar ein
av komandi døgunuml
Hyggja vit eftir gongdim
i hesum málinum. so cr
lalan um eina kúvcnding frá

Tlf. 18866
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