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G E M - s k ila g ó ð fyrire ik in g til n ýg g ja tíð
Oddagrein
í dag og í morgin er opið hús í Múllers
Pakkhúsi í Havn. Allir føroyingar hava
møguleika at síggja og hoyra, hvat tey
umleið 25 oljufeløgini, sum eru virkin á
Føroyaøkinum - saman við føroyskum
myndugleikum - hava avrikað hesi seinastu 3 árini í sambandi við at kanna umhvørvi, trygd, jarðfrøði, veðurlag ol.
AT júst eitt fyrrverandi fiskahús er karmurin um hesa framsýning er eisini rættiliga
hugvekjandi. Ikki tí at ætianin er, at ein
komandi oljuvinna skal avloysa fiskivinnuna, men tí hon skal vera eitt alternativ til
verandi fiskivinnu. Ein møgulig oljuvinna
skal vera eitt av teimum nýggju búskaparbeinunum, ið foroyska samfelagið skal
kunna standa á inn í næstu øld.
GEM er eitt samstarv millum øll oljufelogini. sum hava áhuga fyri at leita eftir
olju við Foroyar og so føroyskar myndugleikar. Endamáiið við hesum samstarvi
er at gera kanningar av eitt nú umhvorvinum, jarðfroðini, veðurlagnum og øðrum
í góðari tíð. áðrenn fyrsta boringin byrjar.
Á henda hátt fær tú eina greiða mynd av
støðuni. sum hon er nú. Við øðrum orðum
hevur tú fingið eitt sammetingargrundarlag. tá tú um nøkur ár skal meta um
avleiðingarnar av boringum á føroyskum
øki. Eisini kanst tú við hesum kanningum
fáa eina greiða mynd av, hvussu umstøðurnar eru, har ein møgulig framtíðar oljuframleiðsla verður. Við hesum kanst tú
eisini leggja oljuleiting til rættis, soleiðis
at hon minst møguligt broytir ella skaðar
umhvørvið.
Á tíðindafundi í gjár í sambandi við framsýningina varð víst á, hvussu stóran týdning tað hevur, at bæði oljufeløg og føroyska samfelagið eru væl fyrireikað til ta
fyrstu boringina, sum helst verður í ár
2001. Hóast tað er vanligt, at oljufeløg
samstarva um umhvørivsspumingar í einum nýggjum oljuøki, so er føroyska GEMverkætlanin kortini eitt eindømi í altjóða
oljusøgu. júst tí at eitt samstarv sum hetta
er fingið í lag so langt frammanundan, at
ein útbjóðing hevur verið. GEM er ein
skilagóð fyrireiking til ein nýggjan útvikling
í Føroyum. Nettup hetta at kunna heysta
ágóðan av royndunum hjá øðrum og at
kunna gera okkara egnu royndir í so mikið
góðari tíð, er einastandandi. Tað eru tey,
sum halda, at útviklingurin eitt nú orsakað
av markinum, hevur gingið ov seint. Veruleikin er heldur tann, at nettup bíðitíðin
hevur givið okkum møguleikan at fyrireika
okkum betur. Tíðin fer at vísa, um ikki
hetta fer at løna seg.
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Eingin olja í undirgrundini
Vit kundu bara ímynda okkum. hvat aftursvar hetta
hevði givið í okkara búskapi. um sertrøðingar
komu til ta niðurstoðu. at
ongin olja var í undirgrundini.
Hví kemur ein so við eint
so skakandi yvirskrift? Jú
tað er fyri at lysa ta gongd.
okkara búskapur he\ur í løtuni.
K ín a fó lk i e ft ir
hartnum

Ein regla. ið ofta verður nvtt
t politikki. er at ein skal siga
tað, tð fólk vilja hoyra.
Hetta er etn regla. sum livibreyðs-politikarar nýta. og

tað er júst tað. vit eru vitni
til í hesum døgum.
Tað er nógv ferð á føroyska búskapinum. tó ikki
nóg nógv, heldur onkur. eitt
nú Óli Breckmann. sum vil
hava skattalætta. tí hann sigur seg vera borgarligan.
Møsn! Tað at vera borgarligur. hevur einki við skatt
at gera, men er at vísa
ábyrgd. fyrst fyri sær sjálvum, og siðani fyn næstanum. - Ikki tí - hann hevur
samgonguskjalið aftanfyri
seg.
At lækka skattin nú, er at
vísa ábyrgdarloysi.
Tjóðveldismenn eru í
hesum døgum bangnir fyri

at siga nakað sum helst, ið
ikki er sum søtur hunangur.
Teir ætla sær jú at vinna
fólkaatkvøðuna. kosta hvat
tað kosta vil. Búskaparpolitikkurin má bíða, til vit
hava loyst, meina teir, tí ikki
fyrr enn tá hava vit fulla
ábyrgd -.
At Føroya fólk ikki vaknar! Men tað er jú so gott. tá
ið eingin sigur nakað. sum
er keðiligt at hoyra.

ferðina á búskapinum, er til
dømis at innføra tvungna
samansparíng.
Hert hugsi eg um tey, sum
hava eina inntøku omanfyri
kr. 250.000,- um árið. Tað
hevði verið gott fyri føroyska búskapin. um hesi
rindaðu eini 2 ella 3 prosent
í samansparing. Peningin
kundu tey hóskandi ftngið
aftur um eini 4-5 ár, tá ið
eingin olja framvegis er
funnin.

H vat e r s o a t g e ra

Tað lættasta. ið ein kann
gera. er at átala, uttan at
koma við nøkrum sjálvur.
Tað sum eg meini. at ein
kann gera. fyri at minka um

Jóhan P etur Johannesen
2. form aður
í l ’nga Sam band

Føroyskt fullveldi: www.fl.fo
Landsstýrið hevur gjørt eina heimasíðu um fullveldisætlanina
Nú er ein heimasiða um
fullveldisætlanina
hjá
landsstýrínum komin á intemetið. Á síðuni verður
greitt frá grundgevingunum
hjá landsstýrinum fyri at
fara undir ætlanina, hvussu
arbeiðið er sktpað. og
hvussu ætlanin er. at farast
skal fram inntil fólkaatkvøðumar verða komandi
ár.
Á heimasíðuni er eisini
tilfar um tey týdningarmestu stigini. sum eru tikin
í fullveldisgongdini higartil.
har er tilfar um arbeiðið við
Hvítubók, har er allur arbeiðssetningurin hjá gmndlógamevndini o.m.a.

Tær almennu gmndgevingarnar hjá teimum flokkum. sum atkvøddu imóti
løgtingsuppskotinum um
fullveldisætlanina, em eisini at finna á heimasíðuni.
Heimasíðan er at finna
undir heimasíðuni hjá
landsstýrinum: www.fl.fo

Heimasíðan hjá
landsstýrinum hevur
adressuna: www.fl.fo
Fullveldisheimasíðan er
ein undirsíða. og hevur
adressuna
http://www.fl.fo/fullveldi/

Høvuðsstaðarsamstarv í Utnorði
Gruniutrin Tórshavn-Nuuk víðkaður til
eisini at umfata Revlgavík
Á fundi í Reykjavík um
vikuskiftið millum borgarstjóramar o.o. umboð fyri
býráðim í Nuuk, Reykjavík
og Tórshavn, varð avgjørt
at v íðka Gmnnin TórshavnNuuk til eisini at umfata
Reykjavík.
Á fundinum skrivaðu
borgarstjóramir Agnethe
Davidsen, Ingibjørg Sólran
Gisladóttir og Leivur Hansen undir uppskot til viðtøkur fyri nýggja gmnnin.
Uppskotið verður nú lagt
fyri tey trý býráðini til góðkenningar. Málið er á
skránni fyri regluliga býráðsfundin í Havn hóskvøldið.
Gmnnurin hevur til endamáls at økja um forstáilsið
og samstarvið millum politikarar og borgarar í Nuuk.
Reykjavík og Tórshavn og
at veita fíggjarligan stuðul

til tiltøk innan mentan, undírvísing og ítrótt.
í grunninum TórshavnNuuk, ið varð stovnaður í
1988, eru í løtuni umleið
300.000 krónur tøkar, og
eftir ætlanini skal Reykjavíkar býráð seta 150.000 kr.
aftrat í grunnin sum sín part.
soleiðis at samlaða upphæddin verður 450.000
krónur.
Býráðini skulu hammframt rinda 53.000 krónur
hvørt í gmnnin um árið.
Tórshavn-Nuuk gmnnurin hevur tey 11 árini, hann
hevur verið til, veitt stuðul
til ymisk mentanarlig tiltøk
annaðhvørt ár, men nú
gmnnurin er víðkaður til at
umfata allar tríggjar høvuðsstaðimar í útnorði. er avgjørt at veiða stuðul á hvøijum árí.
Fyrstu ferð verður á fundi

í Reykjavík í juni mánað
næsta ár t sambandi við at
Reykjavfk er ein av teimum
9 europeisku býunum, ið
em kosnir mentanarbýir ár
2000.

Annars er ætlanin, at stýrið fyri gmnnin í framtíðini
skal hava sínar árligu fundir
upp á skift í teimum trimum
høvuðsstøðunum.
Fastir limir í stýrinum

verða teir tríggir borgarstjóramir og tveir aðrir býráðslimir úr hvøijum av
teimum trimum býráðunum, t.v.s. níggju íalt.
Umframt borgarstjóran
umboðaðu Jan Christiansen
varaborgarstjóri og Heðin
Mortensen annar varaborgarstjóri Tórshavnar býráð á
fundinum í Reykjavík um
vikuskiftið.

