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Marknatræta aftur í Uttanlandsnevnd:

F is k im a r k ið s p ø k ir
nú a ftu r
Spumingurin urn fiskimarkið millum
Føroyar og Bretland er ongantíð
eticialiga avgreiddur. Hann hevur ver5burturtagdur ella gloymdur. nú
meðan roynt hevur verið at áseta
landgrunnsnuirkið. Men tað er greitt,
nú tað nærkast eini loysn við landgrunnsmarkinum, so ber illa til at
síggja burtur frá, hvønn týdning ein
slík semja kannfáa fvri fiskimarkið
J an M uller
Lítið og einki hevur verið
at hoyra til gongdina í
marknatrxtuni millum Foro>ar og Bretland. Nú bcndir
so okkurt á. at noggaiódnin
verður brotin Uttanlandsncvndin hjá løgtinginum er
nevniliga kallað til fundar
h sdagin klokkan 10. Tá
fara Anfinn Kallsberg, løgmaður og Ámi Olafsson.
leiðari í fíøroysku samráðingamevndini at greiða frá
gongdini í marknamálinum.
Hvørki løgmaður ella
Ami Olafsson vilja gera
siórvegis viðmerking til
komandi fundin í Uttanlandsnevndini. Talan er um
ein kunnandi fund. Sosialurin skilur annars, at tað
hevur verið samband milum føroyska samráðingar-

leiðaran og bretska starvsbróðurin. ein harra Brenton.
Av tí at eingin formellur
samráðingarfundur hevur
verið millum partamar nú í
eina rættiliga drúgva tíð
stendur málið helst har. at
tað eru føroyingar, sum
hava útspælið. Fyri nøkrum
vikum síðani var fundur í
Uttanlandsnevndini, og tá
vóru løgmaður og Ámi
Olafsson eisini við.
Nú fundur aftur er ásettur
kann verða spurt. um tað
antin er til at viðgera eitt
møguligt bretskt svar uppá
eitt óformelt føroyskt útspæl - ella tað er til at taka
støðu til, um føroyingar nú
skulu koma við einum
veruligum útspæli, og
hvussu hetta skal sfggja út.
Keldur, sum blaðið hevur

tosað við. siga. tað ongantíð
hevur verið so tætt millum
partarnar. Blaðið skilur, ai
nú tað er um at vera komið
á mál í spurninginum um
undirgrundarmark. so gerst
fiskimarkið aftur háaktuclt.
Tað vcrður helst sera torført
- um ikki ómøguligt - hjá
eini føroyskari samráðingamevnd ella politiskum
oddamonnum - at skula
góðtaka eitt undirgrundarmark utlan samtíðis at
tryggja sær, at vcrandi fiskimark verður avgreitt eisini.
Tað er helst greitt, at
fiskimarkið, sum enn ikki
er alment viðurkent av bretum, hevur stóran politiskan
og symbolskan týdning í
Føroyum, og sum helst
gongur út um tað reint búskaparliga virðið, ið hugsast kann at vera í grásonuni.
K leppur

Tá John Battle, orkumálaráðharri vitjadi føroyska básin
á oljumessu í Noregi (her við korti av føroyskum
krøvunum) segði hann, at bretar eru sinnaðir al finna
eina samráðingarloysn. Mynd jan

Marknatrælan millum Føroyar og Bretlánd er nú
vorðin ein sannur kleppur
fyri bæði londini, tá hugsað
verður um, at mong altjóða
oljufeløg standa og bfða eftir. at loyvi skal verða givið
til leiting í Hvítu sonuni og
eisini í føroyskum designeraðum øki.
Føroyskir myndugleikar
hava alla ti'ðina sagt, at tað
hevur størri týdning fyri
Føroyar at fáa eina skilagóða loysn í marknatrætuni
enn at skula skunda undir
eina oljuleiting. Men tað
hevur samti'ðis verið boðað
frá, at ein fyrsta útbjóðing
helst verður í 99. Er tað so,
at útbjóðingin skal verða
tengd og bundin at, hvat
hendir í marknatrætuni, so
er greitt, at tað kann koma
at ganga drúgvari tíð enn
ætlað at koma f gongd.
Nú er bert góður mánaður
eftir av hesum árinum, so
skal marknatrætan ikki enn
einaferð gerast jólalrøll. má

berast skjótt at.
Herfyri reisti Guttormur
Djurhuus vinnulivsmaður í
grcin í Sosialinum spumingin um týdningin, sum
fiskimarkið hevur fyri Føroyar. Hann vísti á, at føroyingar eiga at leggja nógv
størri denl á at fáa tað rætta
fiskimarkið enn eitt undirgrundarmark.
Eisini Dánjal Nolsøe,
sáli, sum i' mong ár var juridiski ráðgevin hjá føroysku
samráðingamevndini, hevur í Sosialinum víst á.
hvussu týdningarmikið tað
er ikki bert at fáa eitt undirgmndarmark men eisini at
fáa sett endaliga fiskimarkið.
Kunnu ik k i s íg £ ja
b u rtu r fr á f isk im a rk i

Vit hava biðið Áma Olafsson um eina viðmerking til
hesi almennu úttalilsi. Arm
Olafsson sigur, at formliga
hava samráðingarnar við
bretar snúð seg um
landgmnnsmarkið. Men tað
er samti'ðis greitt, at man frá
føroyskari sfðu hevur gjørt
vart við alla ti'ðina, at fiskimarkið hevur ein stóran
týdning fyri føroyingar, og
at man i' eini semju um landgrunnsmarkið ikki kann

síggja burtur frá, hvønn
týdning ein slík semja kann
fáa fyri fiskimarkið.
V it t e lv ja víbari

Tað eru føroyingar, sum
eiga útsptelið skrtvaði Ó l i
Petersen sum tekst til
hesa tekningina í
Sosialinum herfyri. Tað er
eingm annar enn tony
Blair, sum heldur
bóltinum

Anfinn Kallsbcrg, løgmaður er fáorðaður, tá vit spyrja
hann um marknatrætuna. Tíðin nærkast, har vit skulu
taka eina støðu. men hon er
ikki komin. Enn er eingin
semja. Áðrenn tað kemur
hartil, at ein skal taka eina
politiska avgerð. so skal
meira henda. Uppá fynspuming um endamálið við
fundinum hósdagin er at
taka støðu til. um samráðingarleiðarin skal hava
Síðani Edmund Joensen,
nýtt mandat ella annað
táverandi løgmaður í fjør
svarar løgmaður, at hetta er
gjørdi av ikki at koma við
ein góður spumingur Hvat
nøkrum útsparli til bretar,
útbjóðingini viðvíkur sigur
hevur verið meira og
løgmaður. at tað verður
minm nagfføW'dtt í
telvað víðari. Hann sigur
samraðingunum um
eisini, at tíðarætlanm sakt- .
markið. Eftir landsans kann haldast, men hon
stýrisskiftið hava bretar
kann eisini miseydnast.
fyrst gjøgnum sin
Hvat fiskimarkinum viðuttanríkisráðharra, siðani
vikur váttar løgmaður. at vit
gjøgnum bretska
hava tvey stríð í umráð- sendiharran t Danmark og
inum, og hóast tcy ikki eru
nú seinast gjøgnum John
beinleiðis tengd at hvørjum
Battle orkumálaráðaharra
øðrum, so eru tey bæði kortá fundi við fønoyskar
ini eins aktuell.
myndugleikar i Stavanger
(myndin) roynt at vísa á
týdningin at fáa eina
sam ráðingarloysn.

