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V iðm erking:

Dømið: oljutilfeingið 
Vit tykjast nú so sinátt fara 
inn í eina oljuvinnu við 
Føroyar. Við kunngerð nr. 
96 frá 13. mai 1993 varð 
fnxfað frá. at løgtingið hevði 
góðkent avtalu inillum 
donsku stjómina og Føroya 
landsstyri um. at málsøkið 
..ráevni í undirgrundini" 
varð yvirtikið sum føroyskt 
sermál. Við hesum er ráevni 
í unđirgrundini ikki vorðið 
føroysk ogn, tí danska 
stjómin hevur ikki átt tað 
frammanundan. Møgulig 
ráevni í føroysku 
undirgrundini eru hvørki 
skapt av føroyingum 
tíansheldur dønum. Hava 
tey citt størri virði enn 
rímuligur kostnaður at fáa 
tey upp úr undirgrundini. 
tilkemur hetta virði hvørki 
føroyingum ella dønum at 
hrúka eftir egnutn tykki. Eitt 
slíkt møguligt eykavirði 
hevur umsitarin av 
málsøkinum skyldu til at 
goyma og lata rætta 
eigarmanninum, tá hesin er 
funnin.

Skyldan hjá føroysku 
almcnnu umsitingini er at 
verja hetta møguliga 
eykavirði, so tað so óskert 
sum yvirhøvur til ber verður 
varðveitt á sama hátt, sum 
skyldan hjá einum verja, 
sum selir ogn hjá 
ómyndingum. er at tryggja. 
at tað virði, sum 
ómyndingurin eigur eftir 
søluna, ikki er minni enn 
áðrenn. Føroyska almenna 
umsitingin skal herumframt 
tryggja, at tá ráevni verða 
loyvd tikin úr
undirgrundini. skulu aðrar 
felagsognir o.a. ikki verða 
áverkaðar í nevniverdugan 
mun og tá móti endurgjaldi 
ella endurbøtan.

Tað verður nú í ramum 
álvara røtt upp undir. at eitt 
møguligt eykavírði skal 
verða kravt inn sum ,joyal- 
ty“. og at henda inntøka, 
sum skal falla í landskassan, 
skal verða nýtt til at rinda 
skuld til danir aftur og til at 
gera føroyingar til eitt skatt-

afrælst land. Hetta hevur 
einkí við hvørt annað at 
gera. tí hvørki vit ella danir 
hava nakað moralskt krav 
upp á hetta eykavirði. Okk- 
ara skylda er, at møguligt 
ráevni í undirgrundini, sum 
rætt er at taka upp, verður 
fingið til høldar í so stórari 
nøgd, sum tað er lønsamt 
og ráðiligt, so virkið og 
trygt. sum hetta yvirhøvur 
kann verða gjørt, og við øll- 
um atlitum til hesa og aðrar 
fclagsognir. Eru vit í Før- 
oyum kappingarførir í 
virkni v.m., hava vit sjálv- 
sagdan fyrimun at taka á 
okkum útvinningina ella 
teir partar av henni, har vit 
eru kappingarførir.

Men umframt at blanda 
verju av felagsognum sam- 
an við nýtslu av møguligum 
eykavirði. ið ikki tilkemur 
okkum, hava vit latið olju- 
málaráðharranum ábyrgd- 
ina av veiju av aðrari fel- 
agsogn. nevniliga umhvørv- 
inum. Sjálvt um vit í avtal- 
uni við danir um yvirtøku 
av málsøkinum hava viður- 
kent, at vit í umsitingini av 
málsøkinum skulu virða tær 
altjóða avtalur og bindingar. 
sum ríkið er gingið undir, 
og tá helst eisini Habitat 
direktivið hjá ES. er lætt at 
tmynda sær, at verja av fel- 
agsogn verður ikki so 
frammarliga. um møguligt 
er at tuika reglur'1.

Niðurstøða
Frammanfyri er roynt at 
lýsa hugsanina hjá Garrett 
Hardin í greinini Tmgedyof 
tlie Commons. og somuleið- 
is er roynt at vísa á dømi 
hjá okkum sjálvum um 
henda lagnuleik.

Eins lítið og Garrett Har- 
din kemur við nakrari loysn, 
fari eg at royna at gera hetta. 
Her eru ongir møguleikar 
fyri tekniskum loysnum, 
einans fyri reglum og lóg- 
um, sum vit øll mugu ganga 
undir ásannandi, at felags- 
ognin er komin í trot og tí 
má verjast. Vit mugu eisini 
ásanna. at tað ber ikki til at 
lata úlvin verja lambið. og

at tað tí er burturvið. at lata 
tað almenna røkja meira enn 
verjuna.

I landhúnaðarmálumkann
spumingurin kanska loysast 
skjótt og brátt á sama hátt, 
sum flest onnur samfeløg 
hava gjørt tað fyri øldum 
síðan, nevniliga at lata 
bøndmnum jørðina til ognar 
sum landbúnaðarjørð. 
Sleppa bøndur at nýta sína 
ogn upp á marknaðarbú- 
skapíu-ligar treytir, verða teir 
verjar av tí parti av felags- 
ognini, sum teir sjálvir 
eiga , meðan tað almenna 
fær tikið sær av tí yvirskip- 
aðu verjuni av felagsognini. 
(At tað ikki hevur gingið 
heilt soleiðis í flestu londum 
rundanum okkum. eitt nú í 
øllum ES-londum, kemst 
av, at londini fyrr høvdu ein 
trygdarpolitikk, sum tey 
ikki em sloppin av við, 
nevniliga. at landið skuldi 
vera sjálvbjargið við land- 
búnaðarvørum. Heimlig 
framleiðslaav landbúnaðar- 
vømm hevur verið vard 
móti útlendskari fram- 
leiðslu, og ídnaður og onnur 
framleiðsla hevur um lands- 
kassan goldið stuðul til 
bøndur og landbúnaðar- 
framleiðslu. Úrslitið hevur 
verið ovurframleiðsla. trá- 
nýtsla av jørðini. ovurtaðing 
og eitring av jørð og vatn- 
ræsum. dýrar landbúnaðar- 
vømr o.s.fr. At sleppa burtur 
úr slikum landbúnaðarpoli- 
tikki. ið forkemur felags- 
ognini, er framvegis størsti 
tmpulieikin hjá ES og txV- 
um londum.)

Trúliga er vegurín. sum 
longu nevnt, at lata fiski- 
monnunum gmnnamar til 
ognar eisini frægasta loysn- 
in. tá ræður um tiskis innu- 
na. Her liggur tó enn einki 
uppskot, sum loysir vinnuna 
úr almennari stýring. tí 
hvørki tiskidagaskipanin 
ella kvotaskipan loysa tmp- 
ulleikan við verju av felags- 
ognini. Uttan mun til frælsi 
at selja. keypa og pantseta 
kvotur ella fiskidagar. fast- 
halda skipanimar almennu

Suðuoy, ein útoyggj, 
um er v ið a t  dcyggja út
Sitandi samgonga, fólkafl.- tjóðxeldisfl. og sjálvstýrisfl., sær út til 
at hava eina væI tilrættulagda ætlan um, at fólkatalið skal minkast 
og at heinajyri øllum vinnultvið í  Suðuoy. Fólkatalið vir 5855 í  
1989 og er nú 4982 og tað minkar ftamvegis
Fyri at nakar skal trívast á 
einari útoyggj, skulu um- 
støðumar fyri fólk og 
vinnulív vera nøktandi og 
fyrsta treytin fyri hesum er, 
at sambandi til meginøki og 
útheimin er á einum sov- 
omum støði, at øll kunnu 
trívast.

Ferðaætlanin, sum kom í 
gildi 1. nov., er ein háðan 
ímóti teimum fólkum sum 
búgva í Suðuroy, hon vísir 
greitt at eingin politiskur 
vilji er til staðar. at betra 
umstøðumar hjá fólki og 
vinnulívi í Suðuroy.

At tað samstundis blívur

tosa um at hækka ferða- 
seðlaprísimar. er at leggja 
stein ómaná byrðu, fyri 
fólki og vinnulívi á øllum 
útoyggjum.

Politikarar tosa um 
nýggja ferju, sum pengar 
ikki em avsettir til. flogvøll- 
ir sum eingir pengar em til 
og so framvegis, hatta er 
bert lótir fyri palleba og 
inarsannu. Istaðin fyri hesar 
lótir. skuldu politikararnir 
kravt, at pengar vóru av- 
settir til eitt nøktandi túratal 
ímillum Suðuroy og meg- 
inøkið og tað túratali eigur 
at verða 2 túrar um dagin

ella fleiri.
Tá títtleikin millum Suð- 

uroy og meginøki er komin 
uppá pláss. kunnu tit byrja 
at tosa um slag av ferjum, 
flúgvipláss o.a.

Førdi politikkur ímóti 
Suðuroy. vísir eisini greitt, 
at tað sum er skriva í ver- 
andi samgonguskjali um 
suðuroyarfarleiðina er bert 
lótir fyri at sissa ávísar sam- 
gongutingmenn.

Finnleif Guttesen, 
Tvøroyri

stýringina og politisku í- 
blandingina í vinnurakstur 
og produktivitet.

Fin skipan. sum vemliga 
veijir felagsognina, má hava 
í sær, at vinnan gerst aktivur 
viðspælari í verjuni. og at 
leikluturin hjá vinnuni ikki 
verður avmarkaður til virkni 
at taka kendar partar av til- 
feinginum úr felagsognini. 
Sum er, kemur í mesta lagi 
fjórðingurin* av tilfeingi- 
num til høldar av veiðu í 
dag. Ein skipan, sum eftir 
øllum at døma bert skal av- 
marka talið á teimum, sum 
kunnu taka henda Ijórðing- 
inum upp úr sjónum, so hes- 
ir kunnu varðveita eitt rím- 
uligt livibreyð, samstundis 
suin fjórðingurin verður 
varðveittur ár um ár, er ikki 
ein nýtilig skipan. Meira má 
kunna fáast burtur úr til- 
feinginum.

Eg kann tí ikki annað enn 
halda upp á. at greinin hjá 
Garrett Hardin og hugsanin 
hjá honum og fleirí undan 
honum, sum hava viðgjørt 
sama lagnuleikin, hevur 
annaðhvørt verið misskilt. 
ella hava bert partar av 
greinini hildnir nýtiligir. tá 
tað snýr seg um fiskivinnu- 
na. 1 hvussu so er, er al- 
menna uppíblandingin og 
stýringin av vinnuni bert 
vorðin storri til skaða fyri 
felagsognina. og herum- 
framt til skaða fyrí eina 
vinnu. sum í dag er ein 
størsta forðingin fyri bú- 
skaparligum vøkstri og 
trivnaði \ Føroyum og fer 
framhaldandi at vera tað, 
verður spumingurin um 
verju av felagsognini ikki 
loystur.

Hvat kann henda í flski- 
vinnuni, um vit fáa loyst 
henda spurning. sæst 
kanska best av. hvat er hent 
í alivinnuni. og sjálvt her

restar í at fáa minkað um 
almennu stýringina.

Tað er ikki ov tíðliga at 
gera sær hugsanir um fel- 
agsogn og oljuvinnu í 
næstum skal løgtingið taka 
støðu til treytir fyri fyrsta 
útbjóðingarumfar, og í hes- 
um sambandi tekur spum- 
ingurin um .joyalty" seg 
upp. Sum nevnt eiga Før- 
oyar eins li'tið og Danmark 
oljuna. og tí kunnu vit ikki 
krevja okkum .joyalty" av 
oljuni. Hin vegin kunnu vit 
ikki, loyva vit útvinning av 
oljuni. lata oljufeløgum eitt 
møguligt eykavirði. sum 
oljan kann hava. Vit hava tá 
skyldu at krevja hetta eyka- 
virði inn og goyma tað til 
rætta cigaran. Hesin eigari 
er felagsognin. og ikki óvist 
verða avleiðingar í undir- 
grundini og jarðarskorpu á 
so djúpum vatni. sum vit 
ikki i dag duga at meta um. 
skulu endurbøtast. Duga vit 
ikki at goyma eykavirðið til 
slíka uppgávu. so kunnu vit 
sum tað minsta lata ST tað 
til verju av mannaættini.

Tórshavn 1. novemher 
1999

K jartan Kristiansen

Verður vanliga tytt til ..Sorgar- 
leikurin um fe!agst>gninu ' Upprun- 
aligi tyđninguríii av ..tragedy“ 
gongur tó meira ímóti tí lagnu- 
kenda. tí sum ikki stendur til at 
broyta. tin s  og Antigtxie í leikinum 
hjá Sofokles visú. hvat úrslitið a\ 
hennara gerðum máttu verða. hevur 
Garrett Hurdin. ið skrivaði uppruna 
hgu greinina við hesum heiti. vílja 
sagt. at felagsognin hevur i kjoti 
borið eina undirgongd. sum ikki 
stendur til at broyta. Orðið telags- 
ogn merkir i hesum samanhangi 
meira ogn. sum eingin eigur. men 
sum vit eru telags um at nyta eftir 
okkaraegna tykki. Mununn milluin 
landsogn og felagsogn er eftir 
minum tykki ikki so stiirur. at hann 
ger veruligan mun: tað er eitt av

páhaldinum i hesan grein 
Minnist til. at greinin er skrivað i 

1968
J úst i hesum doguin er íalið alment 

faríð upp um 6 nua. fólk 
4 I løgtmgskig nr 28 frá 10. mars 
1994 verður í § 2 sagt: IJvandt 
tilfeingtð ú  fø v x sk u  Lmdleidumnt 
og tey rætnndi, føroxska hetmasTýrið 
vtd samrúðmgum furur rokkið ella 
eftir altjóda rætti eigur uttan fyr i 
føroxsku landleiðimar, eru ogn Før- 
oxa fólks. Við hesum hevur logting 
ið og landsst v nð — t.e er í praksis 
Fiskimáiastyrið — sett seg sum 
umsitara av livandi Ulfeinginum. tí 
evsta fólkaneðisliga umboð fólksins 
er løgtingið Sams\arandi grundlóg- 
ini kann tað aitnenna taka pnvata 
ogn. tú alm em  ellet krevur tað,m en  
einans /ruiti fullum endurgjaldi. Tað. 
sum eg seti spumartekin við er, um 
aimenveliet kravdi hetta, og um 
ognin íkki var ems væl røkt. um 
hon lá á pnvatum hondum Skip- 
ammar. sum hava verið inntordar í 
sambandi v ið latmg av tiskiloy vum. 
hava í mongum ikki veríð mann- 
sømiiigar.

I Fremtidsv alg I (Færeemes frem- 
tid. Akademiet ft»r Fremtidsfi>rskn- 
ing) er studnmgunn í 1988 til hvønn 
cinstakan i fiskivmnuni roknaður til 
100 000 kr
' f hesum sambandi kann verða 
spurt. hvør skal meta um kapping-
artøri, tá tað i avtaiuni millum 
stjómma og Foroya landsstýn verð- 
ur sagt : Regeringen har konstateret. 
at Færøemes landsstxre er indstillet 
pá, til gavn Jór savel fæ røske sam  
danske samfunds- og crhven  smter- 
esser, forudsal konkurrencedxgtig- 
hed ai am ende sagkundskah md- 
enfor dansk forx aitning og fórskn- 
m g samt i danske erhven  s virksom  
heder i den fæ røske rastofudvin- 
dm g .

Trároynstaav v tmskum slagi kann 
geva skjótar ínntokur. men minkar 
um soluvirðið á ognini.

Hetta tal mann ikki vera ov hogt 
sett. Eitt tiskatlak er beit tnóingunn 
av slogdum íiski. Y.ø.o. er v irði á 
gømum. Iivurog rogn ikki tiktð við. 
og vit vita. at útblakmg av tiski. ið 
ikki er beinleiðis soluvora clla pan- 
ur av tiskiloyv i. er stórt.

Suduroyggin 
og oljuvinnan
Nú ið nógv hevur verið 
sagt og skrivað um eina 
føroyska oljuvinnu og har- 
til tað virksemi, sum hettar 
møguliga fer at geva uppi 
á lanđi, vil eg hervið geva 
til kennar. tað sum eg 
meini.

Tað er, at oljan sum 
møguliga finst í undir- 
grundini, finst her á tí øk- 
inum sum natúrliga skuldi 
hoyrt til Suðuroynna. tí 
man tað tykjast mongum 
suðringi logið, at øll vinna 
í samband við oljuna skal 
fara framvið suðuroynni 
og norður á Sund ella inn 
í Eysturoynna, og er hettar 
nakað, íð okur slettis ikki 
vilja ella kunnu góðtaka.

Um oljuhavnin skal vera 
á Sundi ella inni í eystur- 
oynni, so haldi eg, at teir 
skulu byija at bora á bank- 
unum eystanfyri, ið natúr- 
liga skuldi hoyrt til teirra 
øki.

Okur krevja av Føroya 
Landsstýri. at tá ið loy vini 
til at bora eftir olju í tí øki, 
sum natúrliga hoyra til 
okra oki verða útskrivað, 
verður tað tilskilað, at all 
virksemi í samband við 
oljuvinnuna skal fara fram 
frá suðuroynni.

Fisini krevja okur at 
oljumálastýrið skal vera 
her í Suðuroynm og ikki í 
Tórshavn, har ið tað er 
fleiri ferðir so dýrt at reka 
kontórvirksemi. okur 
síggja bara prísin á leiguni 
fyri hølt.

Ein bygningur eigur at 
vera bygdur í Suðuroynni 
til at húsa ølium virksem- 
inum, ið hevur við olju- 
vinnuna at gera og skal 
olju-málastýrið eisini 
húsast har.

E1 haldi, at okur suðr- 
ingar eiga at krevja. at alt 
virksemi í samband við 
eina møguliga oljuvinnu

skal fara fram frá Suður- 
oynni, og skuldi hettar 
verið í tráð við politikkin 
hjá Landsstýrinum um øk- 
ismenning.

Tað má standa øllum 
politikkarunum greitt. at 
borin ikki skal setast í und- 
irgmndina á okinum rund- 
anum suðuroynna, uttan at 
alt virksemi í hesum sam- 
bandi gongur út ffá suð- 
uroynni. annað kemur ikki 
uppá tal.

Suðuroyggin er útjagarí 
í oyggjasambólkinum For 
oyar. havið rundanum suð- 
uroynna skal fyrst og 
fremst koma suðuroynni 
til góðar. annars er eisini 
valið at loysa frá restini av 
Føroyum. hettar hevið giv- 
ið suðuroynni ein tríðing 
av føroysku grunnunum at 
rátt yvir, og stutt er til 
Stóra Bretlands.

S>enning Borg, Vágur


