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Málið hevur skund - 
sáttamáli fyri 3 ting
Oddagrein

VERULIGA startskotið til eina foroyska 
oljuvinnu varð loyst av, tá danir fyrst í 90- 
unum gingu við til at lata foroyingum rættin 
til ráevni í undirgrundini. Tá høvdu føroy- 
ingar samráðst við danir síðani miðskeiðis 
í 70-unum um eina loysn í hesum fyri 
Foroyar so týdningarmikla máli. í hesum 
tíðarbili hópaðu umsóknirnar frá altjóða 
felogum um loyvi til kanningar á føroyska 
landgrunninum seg upp á borðinum hjá 
logmanni í Tinganesi. Tá tað so gjørdist 
greitt. at danir góðtóku, at føroyingar eiga 
rættin til møgulig ráevni í undirgrundini. 
fór maskinan í gongd. Frá føroyskari síðu 
varó skjótt borið at, sett varð út í kortið frá 
politiskari síðu og nevndir vórðu settar at 
fyrireika bæði forkanningar, oljulóggávu 
ol.

NÚ vit eru um at fara úr 90-unum og inn í 
eina nýggja old er enn eingin borur settur 
í undirgrundina. Onkur heldur helst. at tað 
er gingið alt ov seint, onnur halda, at vit 
hava havt brúk fyri neyðugu tíðini at fyri- 
reika okkum væl og virðiliga. Helst eru 
báðar hesar útsóknir sannar. Men veruliga 
orsokin til. at málið líkasum er komið í 
drag. er óloysti marknaspurningurin. Ó- 
semjan við bretar um markið millum lond- 
ini hevur sett ein kíla inn í hjólini, sum 
annars fóru at mæla so væl fyrru helvt av 
90-unum. Nú sýnast so at vera útlit fyri. 
at marknatrætan verður loyst, soleiðis at 
meiri ferð aftur kann setast á. Tað Ijóðar, 
at ein avtala verður undirskrivað kanska í 
hesum mánaðinum ella i apríl. Og tess 
fyrr tess skjótari kann skjøtil verða settur 
á arbeiðið uppá 1. útbjóðingina. Olju- 
málaráðharrin segði í tinginum herfyri, at 
so skjótt henda avtala varð undirskrivað, 
fór hann at seta øll segl til fyri at fáa ferð 
á arbeiðið við útbjóðingini.

TAÐ er greitt, at málið nú hevur skund. Tí 
ein marknasáttmáli skal jú góðkennast 
bæði á logtingi, á fólkatingi og í bretska 
parlamentinum. Seinasta freist at leggja 
mál fyri tingið er útrunnin, men møguleiki 
er at fáa mál við seinni, um 17 tingmenn 
atkvoða fyri tí. Fólkatingið fer til hús 5. 
juni og kemur ikki saman aftur fyrr enn í 
oktober. Sum skilst skal slíkur sáttmáli ikki 
til viðgerðar í bretska parlamentinum men 
bara leggjast fram og so góðkennast. 
Eingin ivi er um, at okkara fólk og bretsku 
embætisfólkini gera alt tey kunnu fyri at 
fáa sáttmálan kláran, so hann kann leggj- 
ast fyri tingini í næstu framtíð. Vit kunnu 
so bara vóna, nú tað eru gingið so nógv 
ár við at loysa hesa trætu, at sluttspurturin 
verður góður, og at báðir partar koma á 
mál í senn.

Lesa rab røv

Neyðugt at leggja øki burturav til snellu
Skal snellubátunuin verða 
lí\ lagað, verður tað neyð- 
ugt at øki verða sett av til 
snelluna burturav at royna
á.

Sum støðan er. fær snell- 
an ikki frið at royna fyri 
línubátunum.

Vit vita. at har sum línan 
hevur verið. ber ikki til at 
tiska við snellu í minst eina 
viku aftaná

Tað er ikki langt síðani, 
at vit vóru áeini leiðeystan- 
fyri. har línubátamir høvdu 
verið. men vit tingu bara 
fvra fiskar allan dagin.

Tí er tað neyðugt. at vit 
fáa sett nokur øki a\. sum 
bara snellan kann ftska á.

Eg meini eisini. at snellan 
skuldi havt eitt øki á Føroya 
Banka. sum bara hon slapp 
at fiska á

Allir aðrir reiðskapir eru 
skildir sundur. bara ikki lín- 
an og snellan.

Eg haldi eisini. at snellu- 
bátamir skuldu tingið fløgu- 
stuðulin aftur. tí eitt snellu- 
loyvi er onki vert. um skal 
snellan skal fiska saman við 
línuni.

Hesi seinastu árini hevur 
torrafiskurin bjarga snell- 
uni. men í ár hevur eisini 
verið eiðasørt við torrafiski.

Eisini Frøyanes er ein av- 
leiðing av. at snellan hevur 
so ringar umstøður. Tí hevði 
snellan havt betri møguleik- 
ar, høvdu menninir aldrin 
farið í holt við Froyanes- 
ætlanina.

Eg ivist heldur ikki í. at 
tað er bankatoskurin. teir 
em úti eftir. Tí mugu vit fáa 
oki á Bankanum. sum línan

ikki sleppur at royna á.
Tað, at snellan hevur so 

ringar umstøður, er ikki 
bara tí at snellan ikki hevur 
øki fyri seg sjálva at fiska 
á.

Hetta er eisini ein avleið- 
ing av. at fiskidagaskipanin 
er sett í verk.

Fiskidagaskipanin full- 
komiliga oyðdrepur stovn- 
arnir. Tá var kvotaskipanin 
frægari. tí tá ið hon var í 
gildi, fingu vit 180 tons, 
men nú drepa vit ikki liv- 
andi. Heldur ikki um várið 
hava vit dripið livandi.

Og nú fiskidagaskipanin 
er í gildi, verður tað kanska 
ikki nógv ár, áðrenn stovn- 
arnir em niðri á 0.

I kvotaskipanini skuldi 
hvør bátur havt eitt ávíst 
tonsatal. Tí tað hevði gjørt

tað alsamt rúmligari á 
gmnninum. so hvørt sum 
bátamir blivu lidnir við sína 
kvotu.

Tað kundi eisíni verið so 
at bátarnir sluppu at fiska 
fyri eitt ávíst virði, og so 
skuldu teir givist.

Høvdu vit fýra mans á 
okkara báti. kunnað fiska 
fyri einar 2 milliónir. var tað 
ein ársinntøka.

So hevði tað verið javnari 
býtt millum skipini. Nú er 
tað næstan frítt og at tann 
vinnur, sum sterkastur er.

Tað er heldur ikki rætt. at 
tað er ein samd vinna. sum 
mælir til kvotaskipanina, 
tað em nakrir fáir. teir sum 
sterkastir em.

Finnur Egholm.
Kiði

TKST stevnt Tórshavnar býráð
Tórshavnar Kommunala Starvs- og 
Tænastumannafelag vil hava skil á 
viðurskiftunum hjá vikuskiftisavloxs- 
anmum í  Svimjuhylinum
Nevndin í Tórshavnar 
Kommunala Starvs- & 
Tænastumannafelag hevur 
nú skipað seg. aftan á aðal- 
fundin ið var 24. feb.

Tveir nevndarlimir stóðu 
fyri vali: Kartni Ravnstjali. 
ið var aftur\ aldur og Signa 
Hammer. ið ikki stillaði upp 
aftur. I hennara stað var 
Barbara Petersen vald.

Ne\ nđin hevur skjpað seg 
soleiðis: Kartni Ravnsljall, 
formaður. Johan Christian- 
sen, næstformaður. Alma 
Hansen, skrivari. Michael 
Jacobeus. kassameistari og 
Barbara Petersen, nevndar- 
limur

Viðv. málinum um leið- 
aran fyri skattakæmnevnd- 
ina hevur Tórshavnar 
Kommunala Starvs- & 
Tænastumannafelag góðtik- 
ið. at hesin hevur innlimað

seg í Búskapar- & løgfrøð- 
ingafelagið. BLF hevureis- 
ini fyri felagnum váttað. at 
hesin. sum liinur í teirra fel- 
ag ikki fær møguleika at 
taka upp annað arbeiði. enn 
tað hann dagliga fæst við. 
Harumframt he\ ur TKST í 
skrivi heitt á BLF um at 
geva TKST fráboðan, um 
hesin ella býráðið limað 
hann úr teirra felag.

I einum trðrum stríðsmál- 
ið millum TKST og býráðið 
hevur felagið valt at stevna 
Tórshavnar býráð. Talan er 
um krav um, at \ ikuskiftis- 
avloysamar í Svimjihøllini 
ikki fáa útgoldið vaktar- 
gjøld. sum teir eiga smb. 
sáttmála. Felagið hevur áð- 
ur roynt at fingið avgreitt 
málið á fundi við býráðið 
(hareisini borgarstjórin var 
til staðar). Men fekk felagið

Tøkk
Hjartaliga takka vit øllum ið sýndu samkenslu og 
mintust pápa, verpápa. abba og langabba okkara

K N UD E L L E B Y E  A N D ER SEN

Takk til prest, kirkjutænarar. sangarar og øllum 
tykkum ið hjálptu okkum á ymsan hátt.
Takk fyri blómur. kransar og gávur annars, og øllum 
tykkum ið fylgdu honum til hansara seinasta hvfld- 
arstað.
Ein serstøk tøkk til Heimahjálpina fyri tann anda 
ið tit hava lagt í arbeiðið hesi seks árini.

Petur, Poul, Beth og Jan

-  Vikuskiftisavloysaramir í Svimjihylinum fáa framvegis 
ikki úrgohiit) vaktargjøUlini soleiðis. sum avtalað er, lielifur 
fakfelagið hjá teimum. sums tar\’ast hjá Havnar kammunu
her greitt at vita, at um hesi 
vaktargjøld skuldu gjaldast. 
skuldi umtalaði starvsbólk- 
ur niður í lønarflokk. Fel- 
agið heldur uppá. at hesi 
starvsfólk skulu verða í 9. 
lønarbólki, sum ásett í sátt- 
málanum.

Framvegis fáa avloysarar. 
íð starvast í Svimjihøllini 
ikki útgoldið hesi vaktar- 
gjøld. Hetta at starvsfólk 
undir býráðnum skulu ar- 
beiða fyri vanliga løn leyg- 
ar- og sunnudagar er væl í 
trá við serliga starvspoli- 
tikkin sum sitandi býráðs- 
samgonga ynskir at føra. 
TKST hevur tó valt at 
stevna býráðnum í hesum 
máli og krevur, at vaktar-

gjøld verða goldin frá 1. 
juni 1995 at galda, tá skip- 
anin við vaktargjøldum 
kom aftur í sáttmálan.

Annars kann nevnast at 
býráðið í skrivi til felagið 
8. feb. boðaði frá, at áðrenn 
innplaseringarnar fyri leið- 
arar fara út í landsstýrið til 
góðkenningar. skuldi TKST 
faa hesar til ummælis. Vit 
hava nú frætt, at býráðið 
hevur sent Føroya Lands- 
stýri hesar innplaseringar 
uttan um felagið. Hetta hev- 
ur felagið nú sent býráðnum 
skriv um. har biðið verður 
um eina frágreiðing. sigur 
Tórshavnar Kommunala 
Starvs- og Tænastumanna- 
felag.

T a k k
Takk til ø ll sum  vitjaðu okkum , góvu  
blómur og gávur á føðingardegnum .

Ein serlig tøkk til A delaid , E yðvør og  
Ketty fyri góða  hjálp.

tílíðar heilsanir 
Inga og Magnus
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V ilja  tryggja um hvørvið  
tá  byrjað verður at bora
Umboð fyri føroyskar stovmir og myndugleikar hava verið á skeiði hjá danska oljufelagnum 
Dong fyri at vita, hvussu vit best tryggja okkum og umhvørvið, tá byrjað verður at bora á før- 
oyska landgrunninum

J an  M i  l l e r

Tann 4. og 5. mai> skipaiM 
danska ol ju- og gassfelagið 
DONG fyri einum skeidí 
fyri umtxWHim úr Føroyum 
um umhvørvi. trygd og 
dygđ ikvalitet). Skeiðið 
varð hildið á høvuðsskriv-

stovuni hjá DONG í Hørs- 
holm á Sælandi. l ’r Førov- 
um vórðu umb*>ð fyri Bio- 
far. Heilsufrøðitigu Starvs- 
stovuna. Fiskirannsóknar- 
stovuna. Tórshavnar Havn. 
Brennistøðina á Hjalla. 
Oljufyrisitingina. The Fa- 
roes Partnership. Grønlands

Rastotdirektorat og Nuna- 
oil. Eisini Bartal Højgaard. 
sum lesur jarðfrøði og sum 
í lotuni er trainees hjá Dong 
var við.

Tað er ikki óvanligt, at 
oljufelog skipa fyri skeið- 
um. ráðstevnum og semi- 
narurn fyri føroyingum og

sum oftast í Føroyum. Her- 
fyri skipaði Phillips Petrol- 
eum fyri áhugaverdum sem- 
inari í Havn. ið m.a. snúði 
seg um akuttu støðuna á 
altjóða oljumarknaðinum 
við lágum prísum.

DONG. sum er partur av 
oljusamtakinum The Faroes

Partnership. har eisini før- 
oyska oljufelagið Atlants 
Kolvetni er við. hevði valt 
at bjóða umboðum fyri før- 
oyskar stovnar, sum koma 
at hava eitthvørt tilknýti til 
eina komandi oliuleiting við 
Føroyar.

Umboð/yri fleiri 
føroyskar stovnar m.a. 
Biofar, Heilsufrøðiliga 
Stansstovuna. 
Fiskirannsóknarstovuna, 
Tórshavnar Havn og 
Oljufyrisitinginavórðu við 
á skeiðinum, sum danska 
Dong skipaði fyri herfyri.

Her varð so serliga hugs- 
að um avleiðingarnar ein 
boring fer at hava fyri eitt 
nú umhvørvi. trygdina og 
samfelagiðannars.Tí vórðu 
eisini umboð fyri bæði Bio- 
far, Heilsufrøðiligu Starvs- 
stovuna og Brennistøðina í 
Havn boðin við.

Hóast fyrsta boringin á 
føroyska lanđgrunninum 
liggur nakað frammi í 
tíðina, hon verður moguliga 
um eini tvey ár. so krevur 
tað skilagóða tilrættalegg- 
ing at fáa eina slíka boring 
at hava sum minst óhepna 
avleiðing fyri umhvorvi og 
trygdina.

Fyri at røkka hesum er 
eisini sera neyðugt við góð- 
um samskifti og samstarvi 
millum bæði stovnar og 
myndugleikar í Føroyum og 
so oljufeløgini. Tað er um- 
ráðandi at hava greiðar 
reglur at ganga eftir. og her 
hevur tað nógv at siga. at 
føroyingar kunnu síggja. 
hvussu aðrir ha\ a borið seg 
at undir líknandi umstøð- 
um.

Spurningurin er m.a. 
hvørji krøv okkara egnu 
myndugleikar vilja seta til 
feløgini, sum fara at bora. 
T.d. er tað eitt krav aðra- 
staðni, at borimóran frá bor- 
inginum verður flutt til 
lands. soleiðis at vandamik- 
il evni kunnu beinast burt á 
mest skynsaman hátt. M.a. 
kann nevnast, at tað frá 
hvørjari boring vilja vera 
eini 400 tons av borimóru. 
Her kemur m.a. ein brenni- 
støð inn í mvndina.

Byggja ikki 
fullveldi á olju
-Vit fara ikki at byggja fullveldið á oljuna. Meina vit 

nakað við a tfáa  vinnulívinum meira enn eitt bein at 
standa á. tá er tað ikki ein vinna, sum avloysa blokkin 
men harafturfmóti fleiri vinnur, sum skulu geva sítt íkast. 
Tí mugu vit ansa eftir, at oljan ikki bara verður ein nýggj- 
ur blokkur. sum vit gera okkum bundin av sigur Høgni 
Hoydal, sum fegin sær eitt alment orðaskifti um ávirk- 
anina ein oljuvinna kann fáa á mentanina og samfelagið
J an M lller

Høgm Hoydal vísir á. at har 
eru tvey ting í oljuvinnuni. 
sum vit eiga at geva gætur. 
Tað eina eru tær inntøkur 
vit kunnu fáa í møguligum 
avgjøldum. royalties ol. Har 
mugu vit hava eina heilt 
greiða lóggávu um. hvat 
pengamir verða brúktir til. 
eitt nú at teir ikki verða 
brúktir til at hita búskapin 
upp við ella til studning til 
órentablar v innur.

Hin parturin er so. hvørja

ávirkan oljuvinnan fær á 
føroyska samfelagið. -Har 
síggí eg stórar v andar: hvat 
hendir um ein ikki er vit- 
andi um. hvønn tydning 
henda vinnan fær fyri struk- 
turin á arbeiðsmarknaði- 
num. drenar henda nýggja 
v inna arbeiðsfólk frá øðrum 
vinnum og hvønn týdning 
fær hon fyri okkara mentan 
og búseting?

Høgni Hoydal sigur, at 
føroyska mentanin hevur 
hvílt á bygdasamfeløgun-

um. Tað er har identiteturin 
hjá føroyingum hevur ligið. 
og tað er har - til kreppan 
kom - framleiðslan eisini 
hevur verið.

Spumingurin er. um ein 
oljuvinna kann koma at 
miðsavna enn meira, eru vit 
ikki vitandi um henda 
v anda. Og tá hevur tú tikið 
tað materiella gmndarlagið 
undan mentanini.

Høgni Hoydal sigur víð- 
ari. at vilja vit satsa uppá 
oljuv innuna sum eina fram-

tíðar vinnu, eiga vit eisini 
at gera okkum greitt, at hon 
er avmarkað. Hon er eisini 
líka so ótrygg sum fiski- 
vinnan tvs. hon er bundin 
at marknaðarprísum. um- 
støðum á heimsmarknaðin- 
um og kríggjum kring 
heimin. -Brúka vit tí ikki 
oljuvinnuna heilt bevíst. 
nevniliga til at tær føroysku 
fyritøkur, ið fara inn í hesa 
v innu. gera seg førar fyri at 
virka úti um heim tvs. brúka 
hetta høvið sum eina loptjøl 
til eisini at kunna veita tæn- 
astur innan aðrar vinnur - 
til eina professionalisering

Høgni Hoydal, 
landsstýrismaður í 
sjálvstýrismálum heldur. 
at ein møguliga oljuvinna 
skal hert vera eitt av fleiri 
heinum. sum okkara 
framtíðar vinnulív skal 
standa á.

sum heild av føroyskum 
vinnulívi. so er vandi fyri. 
at v it bara standa eftir við 
nokmm hundrað juppiamm. 
tá av tomar.

Høgni Hoydal heldur 
tíðin er komin til. at vit 
spyrja okkum sjálvi. hvat 
vit skulu brúka eina olju- 
vinnu til og tí heldur hann 
uppskotið. sum er komið 
fram í fjølmiðlunum. um 
at skipa fyri eini ráðstevnu 
í Føroyum um ávirkanina 
oljan kann fáa á mentan og 
samfelagið annars. vera sera 
skilagott.

Høgni Hoydal sigur ann- 
ars. at um onkur heldur, at 
hann bert trýr uppá full- 
veldi. tí møguleiki er at 
finna olju. soer taðjúst øv- 
ugt. -Vit fara ikki at byggja 
fullveldið á oljuna. Henda 
vinna má ikki gerast ein 
nýggjur blokkur.

Landsstýrismaðurin sigur 
seg vera rættiliga argan av. 
tá tað í tjakinum um full- 
veldi. eru fólk, sum siga, at 
nú vit hava fingið eina 
milliard úr Danmark og vit 
skulu av við hana. so mugu 
vit fáa eina milliard onkra 
aðrastaðni frá inn í skip- 
anina. -Tað er ikki hetta tað 
snýr seg um. Meina vit 
nakað við at fáa vinnu- 
lívinum meira enn eitt bein 
at standa á. tá er tað ikki 
ein vinna, sum skal geva 
eina mia. men harafturímóti 
fleiri vinnur. sum skulu 
geva sítt íkast. Tí mugu vit 
ansa eftir. at oljan ikki bara 
verður ein nýggjur blokkur, 
sum vit gera okkum bundin 
av.

Landsstýrismaðurin held- 
ur annars. at tað vit hava 
fyritikið okkum higartil á 
oljuøkinum og tað sum ikki 
minst okkara oljuumsiting 
hevur gjørt, hevur verið sera 
professionelt. -Tað eg sakni 
er tann samfelagsliga og 
mentanarliga dimensiónin. 
Hon hevur verið nevnd í 
frágreiðingum til myndug- 
leikamar. men eg havi sakn- 
að tað kjakið í tjølmiðl- 
unum millum manna. So eg 
kann bert taka undir við, at 
tað kjakið verður sett í 
gongd skjótast gjørligt.


