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Neyðugt við eini havum hvørvislóg
undan oljuleitin g
- V'/<) atliti til. a t vit um vónam li ikki ov langa tíð fa r a u n dir oljuvinnu á føroxskm n oki. havi eg valr a t leggja u ppskotið fra m , tí
tað m.a. tryggjar føroyskum m yndugleikum neyðugu h e im ild im a r
til a t áseta reglur nm útleiðing fr á boripallu m seg ð i Eyðun Elttor.
landsstýrism aður. ta hann tók o rð ið undir viðgerðin i a v havum h vo n is/óvini
eru ikki bara oljufelogini. av til at umsita umhvorv issum skulu fyrireika seg. - logir. Eingin i\i er um. at
Yit skulu eisini geraokkum
vit eiga at seta a\ ta orku.
nneigur greitt. h\ at \ it krevja av fel- sum er neyðug fyri at umi f\n . at ogunum og h \at \it vilja sita í h\ ussu er tann partin
ía. hvort loy va teimum. Her kemur av havumhvorvinurn. sum
tað inn i myndina. at olju- he\ ur \ ið eina komandi oljHirskifti lógin bara er karmur um uvinnu at gera. ti umráðandi
-jettiliga komandi oljuv irksemið - er. at henda nýggja vinnuhon er ikki ein umhvørvis- greinin ávirkar havumlóg sum so. Hon hevur t.d. hvorvið og har\ ið fiskn ínnHann \isti eisini a. at i onga heimild um. hvørji una sum minst. -Sum frá'.amhanđi \ u>eina komandi evni tkemikahin kunnu lat- líður haldi eg taðeisini vera
nlju\ innu á foroyskum hav- ast ut í sjóg\ frá boripallum rætt. at vit gera okkara á- Eyðun Elttør. landsstýrismaður rrV) oljumálum. Iwr avmyndaður saman við leitistjóraoki eiga \ it at gera okkum og vxtrum ha\stix>um. Tað virkan galdandi i vmsum al- num lijó Saya Petroleum. Terje Hagevang. Saga er nettupp eitt av teimum olju-feløggreitt. at \tt ha\aab\rgđina er hetta. sum havumhvorv- tjóða fora. tí vit kenna svið- unum. sum leggur alstóran dent á reint umhvørx i
fyri. at um h\or\ isfvrilit islógin ger. m.a. við í § 30 í an av árinunum frá ídnað\eri>a tiktn. i oljulógini. uppskotinum at áseta. at arlondunum fyri sunnan. tilbúgvángarætlan fyri For- um uinhvøn ismál - tað ver- hugafeløg o.s.fr., soleiðis at
sum er foroysk logtíngslóg. landsstvrið - eftir at danski soleiðis sum t.d. PCB-kann- oyar. Fyrst verður dentur ið seg um biodi\ersitet. \ it fáa sett okkara umhvør\ ingamar ha\ a víst. At stríð- lagdur á at greiða ábyrgd- havdálking. burðardygga islóggávu í perspektiv og
veróur dentur lagdur á. at um hvorvism álaráðharrin
oljufeløg skulu taka um- hev ur uttalað seg - kann á- ast móti dálkingini frá ídn- arbytið. gera mannagongdir nýtslu av tilfeingi. vakstr- e\ na til nokur tilmæli. sum
hvon isfyrilit á ollum stig- seta reglur hesum viðvíkj- aðarlondunum er eisini eitt v.m.. men seinni verður arhúsgass ella annað - at kunnu gerast grundarlagið
um í temra virksemi. Som- andi. Slikar reglur verða í mál. sum samgongan he\ ur helst eisini hugt at. hvørjari heimurin sær út til at hava undir einum framtíðar
uleióis er heimild i lógini at vestureuropa ásettar sam- tikið \ ið í samgonguskjalið. útgerð t.d. Vaktar- og Bjarg- ásannað. at skal nakað mun- heildarpolitikki á umhvørvkrevja. at tað í sambandi vió svarandi tilmælum frá einingartænastuni torvar fyri til agott spyrjast burturúr, so isøkinum segði Eyðun Eltá\isar verkætlanir verða urn bolki undir OSPAR- T ilbú gvin g
fulnar at kunna basa møgu- má samstarvast tvørtur um tor. landsstýrismaðurm.a. tá
gjordar kanningar um uni- sáttmálanum. sum logtingið Kapittul 11 í uppskotinum ligari havdálking. Oljulógin landamark.
havumhvori\ slólgin varð til
hvon isfylgjur
samtykti 23. oktober í fjor. snyr seg um tilbúgving 'í heimilar okkum annars at
- Fyri okkurn føroyingar. viðgerðar á tingi.
Oljufelogini hava skrivað Við tað at tilmælini javnan sambandi við møguliga krevja av oljufeløgum. at hvørs tilvera er so tætt knýtt
Tingmenn tóku sum heild
sær hetta aftanfyri oy raó og verða dagford orsakað av olju- og kemikaliudálking. tey hava neyðuga útgerð at lívinum í sjónum. haldi undir við at seta í gildi
ha\a - eftir áheitan frá for- nýggjari vitan um árinini av I andsstýrsimaðurin segði. ella atgongd til útgerð fyri eg tað sum nevnt verða um- donsku lógina \ ið umroddu
oy skum oljumy ndugleikum einstoku evnunum. verður at eisini her hava útlitini fyri at av marka dálking. um eitt- ráðandi. at \ it sum minsta- broytingunum. Víst varðá.
- skipað seg i eitt samstan
tað hildið skilagott. at sltkar eini kontandi oljuvinnu ver- hvørt óhapp skuldi hent.
mál koma okkum uppí tann at tað hevur stóran týdning.
t GEVl-samstanið l. harym- reglur verða ásettar í kunn- íð ein katalysatorur fyri at
Eyðun Elttor vísti á. at partin av altjóða samstarv- at vit fáa greið og skipað
iskar kanningar av um- gerð. so vit skjótt kunnu fáa gongd á eitt arbeiðið, umhvor\ ismál hava seinnu inum. sum hevur við hav- viðurskifti á hesum so týðh\or\is- og nátttiruviður- laga okkurn eftir tilráðing- sum kortini átti at verið árini fingið alsamt størri đálking at gera. Eg ætli mær andi øki. áðrenn ein oljuskiftum \erðagjordar. Fleiri unum. - Frá danskari síðu gjort fyri langari tíð síðani. týdning t tilvitanini hjá um stutta tíð at seta eitt um- leiting tekur seg upp í førforoyskir stovnar taka lut í hevur verið nevnt. at einki
I vinnumálastýrinum varð í fólki. Samstundis sæst á hvørvisráð við umboðum oyskum sjógvi.
samstarvinum. soleiðis at eigur at vera til hindurs fyri. fjør settur skjotil á eina teirri ørgrynnu av altjóða fyri lands- og kommunalar
Málið fór í Trivnaðarteir táa okta vitan um olju- at umboð fyri foroyskar verkætlan um at gera eina sáttmálum, sum snúgva seg myndugleikar. vinnu- og á- nevndina til viðgerðar.
\tnnu. men eisini fyri at um h\ or\ ismy ndugleikar
teirra vitan og kanningar- taka lut saman við teimum
urslu kunnu koma oljuvinn- í OSPAR-samstan inum.
um tilgóðar. Endamáliðhjá
GEM er at tryggja noktandi M eiri o rk a til u m sitin g
\itan um umhvonisviður- l.andssty rismaðurin vísti á.
skiftini. áðrenn farið verður at tað tíverrri helst er rætt
undir fralandsboringar á at siga. at vit ikki hava lagt
foroyskum oki segði lands- stórvegis dent á at menna
stynsmaðurm.
okkara umhvorvislóggávu
og okkara umhvorvisfyrisiting. Hann metti. at tað er Føroyskir myndugleikar fáa við eini nýggjari haxumhvørvislóg nú ábyrgdina av
O kka ra krev
Hann legði tó dent á. at tað nevðugt at seta meiri orku øllum havumhvørvinum innan fyri føroyska fiskimarkið ogfara harvið at lúka
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Føroyar fáa skjó tt sín a
egnu havum hvørvislóg
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Peuqeot 405 GTX DIESEL
Mercedes 300 DIESEL
Toyota Hi Ace 2400 van, sera qóður
Mitsubishi Paiero 4x4 D persónbilur
Ford Thunderbird v/ skaða
Chevrolet Monza 1.8
Toyota Camrv 1800 GL
Nissan Sunny 1.4 L
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Velbastaðvegur
110 Tórshavn
Tlf. 317300 - 284700
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treytir í aljóða konventiónum so sum OSPAR. Løgtingið viðgjørdi herfyri uppskot til havumhvørvislóg, sum eisini fæ r stóran týdning fyri komandi oljuvirksemi við Føroyar
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í fama mánað varð uppskot
»Uppskot til rikislógartilmæli um at seta i gildi fyri
Føroyar »anordning om ikrafttræđen for Færøeme af
lov om beskyttelse af havmiljøet« lagt fyri løgtingið.
Eftir viðgerðina á tingi fór
málið í nevnd og fer í næstum at koma til 2. og 3. og
harvið enđaliga viðgerð í
tinginum.
Tað var Eyðun Elttør,
landsstýrismaður t olju- og
umhvørvismálum.
sum
legði uppskotið fyri tingið.
I viðmerkingunum stendur
m.a. at tað í lógini frá 1993
um leiting eftir olju og gassi
á føroyskum oki varð álagt.
at arbeiðssetningurin hjá

oljuráðleggingarnevndini
eisini skuldi vera at gera
uppskot til lóg og kunngerðir viðvíkjandi oljudálking
av havumhvørvinum. Oljuráðleggingarnevndin boðaði í 1996 frá . at hon metti.
at havdálking frá boripallum og umsiting av umhvørvisreglum fyri útleiðing frá boripallum átti ikki
at verða viðgjørt í oljuhøpi
einans. tí slík mál eru tvørgangangandi og hoyra av
røttum heima í umhvørvislóggávuni hjá umhvørvismyndugleikunum. Landsstýrið tok undir við hesum
sjónarmiði og setti ein arbeiðsbólk. Arbeiðsbólkurin
hevur síðani arbeitt við at
laga donsku havumhvørvislógina til føroysk viður-

skifti, soleiðis at landsstýrið
í størsta møguligan mun
hevur ábyrgdina fyri havumhvørvinum innan føroyska fiskimarkið, herundir
útleiðingarloy vum frá borivirksemi, dumping ol.
Tá nýggja havumhvørvislógin er komin í gildi er
føroyska lóggávan innan
havumhvørvið samsvarandi
tí donsku. Føroyar kunnu tá
lúka trey timar í konventiónum. sum Danmark hevur
ratifiserað, t.d. OSPAR.
Tað verður Heilsufrøðiliga Starvsstovan, sum
kemur at umsita nýggju
havumhvørivslógina saman
við Vaktar- og Bjargingartænastuni. Neyðugt verður
at økja um manningina á
Heilsufrøðiliga Starvsstov-

uni og verður neyðugt við
uppaftur størri orku, tá ið
oljuleiting kemur at fara
fram. Hjá Vaktar- og Bjargingartænastuni er neyðugt
at betra um móttøkuna av
fráboðanum, betra um eftirlitið við føroyska havøkinum, betra um útgerðina til
tilbúgving og upptøku av
oljudálkingum, betra um
upplæringina av manningum og at fáa játtan til keyp
av meiri útgerð. Roknast má
sostatt við, at umsiting av
nýggju lógini fer at krevja
økta orku komandi árini.
Flokkamir á tingi tóku
sum heild undir við at seta
donsku lógina við broytingum í gildi.

