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K o y rib ó k , s a m fe la g s fr ø ð i o g
s t u t t lig m in u s tø l
Føroxa Skúlabókagrunnur hevur givið út, tríggjar nyggjar bokur. »StuttIig minustøl«, »Spumabók til Koxríbókin«
og »Samfelagsfrøði. eru heitini á teimum nýggju bókunum. sum báðar eru rættaðar til at nýta sum frálærubøkur
Onnur bókin í
rødini Samfelags*
frøði komin
Føroya Skúlabókagrunnur
hevur givið út bókina Samfelagsfrøði 2. Tilfeingi og
búskapur. Hetta er onnur
bókin í røðini ..Samfelagsfrøði". sum er ætla til 8.10. flokk i lærugreinini
søga'samtíð. Petur Ove Petersen hevur skrivað bókina,
og Óli Petersen hevur
myndskrýtt
Bókin er væl egnað at
nýta í cvr.isundirvísing og
tvørgreinaligari undirvísing.

Bókin roynir á lættfatiligan hátt at lýsa allar tæuir
í búskapinum, og tí cr hon
vxlegnað til øll, sum vilja
hava innlit í samfelagsviðurskiftini i síni heild.
Bókin er i litum

S p u rn a b o k til
K oyrib ókin a
Fyri einari tíð siðani gav
Føroya Skúlabókagrunnur
út »Koyribókina<>, sum
skuldi vera tað ástøðiliga
grundarlagið í koyrifrálæruni í leimum føroysku koyriskúlunum. Nú hevur grunnurin givið út spumaðarbók
til »Koyribókina«. Spumabókin er ein arbeiðsbók, ið
skal vera nýtt saman við
»Koyribókini«. Bileftirlitið
og Koyrilærarafelagið hava
staðið fyri teirra fakligu
viðgerðini.

Oljan kastar meir av sær enn nakrantíð
S kem tu ligt frá læ ru tilfa r fram tíðin?

Nýggj frálærubók í støddfrøði á byrjunarstøði er komin frá Føroxa Skúlabókagrunni
Foroya Skúlabókagrunnur
hevur givið út bókina
"Stuttlig minustol" eftir
Aasc Bomler Olsen. Bókin
er eykatilfar til stoddfroði í
byrjunarundurv ísmgini. har
uppgávurnar byggja á tað,
sum er Izrt í vanligu
rokmbótuni Bókin er ztla
teimum heilt ungu. sum

skulu lzra tøl uppí 20. og
sum skulu lzra at draga frá.
Flestu uppgávurnar eru
myndir at lita. men fyri at
fáa røttu myndina fram,
mugu bømini draga frá. Allar myndimar eru sovorðnar.
sum bomini kcnna aftur úr
sínum gerandisdegi.

Mánaðarskiftið juni-juli fekk danski staturin goldnar 1,1 mia. krónur ífranileiðsluavgjøldum frá pørtunum í Dansk Undergrunds Consortium. Hetta er
størsta framleiðsluavgjald, sum nakrantíð er latið í danskari søgu.
SVEJNL'R T RÓNDARSON

Tað er ikki so løgið at
stórur áhugi er fyri at
bora eftir olju.
Inntokurnar til landshúsarhaldið frá oljuvinnum eru øgihgar og riugávirkaninar av vinnuni
síggjasi aftur í nógvum
liðum.
Hjá føroyingum, sum
annars bara hava havt
fiskin at liva av, er tað
eisini sera áhugavert at
hoyra um tz r inntøkur.
sum eitt nú danski staturin hevur av oljuvirkseminum, sum fer fram í
Norðsjónum.
Um mánaðarskiftið

juni-juli fekk danski staturin
goldið framleiðsluavgjaldið
fyri 1997.
Upphzdđin, sum er tann
størsta nakrantíð, var 1,1
mia. krónur og er roknað út
eftir framleiðsluni, suro var
í fjør.
Afturat framleiðsluavgjaldinum fzr danski staturin eisini eitt rørleiðingsavgjald uppá eiua knappa
hálva mia. krónur. Tað svarar til 5 prosent av virðinum
av ráoljuni, sum er flutt
gjøgnum rørleiðingina hjá
danska statinum frá Gorm
feitinum til Fredericta.
In irtø k u rn a r ø k ja s t
ár undan ari

Inntøkumar hjá danska statinum av virkseminum hjá
DUC eru vaksnar hvørt einasta ár.
í 1997 vóru tz r akkumuleraðu tnntøkurnar hjá statinum uml. 29 mia. krónur,
mált í 1997 prísum. Inntøkan fyri árið 1997 cinsamalt
var um 3.5 mia. krónur.
Tað er nú ikki bara statskassin, sum hcvur fyrimun
av oljuinntøkunum.
Stóra oljuframleiðslan ávirkar eisini gjaldsjavnin
tann rætta vegin.
1ljør betraði olju- og gasframleiðslan hjá DUC
gjaldsjavnan við ikki minni
enn 8 mia. krónum.

F ra m le id d u
1 1 ,4 m ió to n s

Danska oljuframleiðslan er
nógv økt síðan borurin varð
settur i á fyrsta sinm. I 1997
kom oljuframleiðslan hjá
DUC uppá 11,4 mió. tons
og sølan av natúrgassi uppá
umleið 7 mió. kubikmctrar
Hetta er ein hækking
uppá ávikavísl 10 og 22
prosent frá 1996.
Framleiðslan hjá DUC í
1997 var 43 prosent hægn
enn sarnlaða nýtslan hjá
dønum í fjør..

