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Oljuvinnan savn- 
ast í Suðuroynni
Suðuroyar Oljuvinnuráð hevur sent politisku flokkunum 
bræv, hart spurt verður, hvørja støðu teir hava til, at ein 
møgulig oljuvinna verður savnað í  Suðurovnni

JOHN JOHANNBSSEN

-  Vit arbeiða miðvíst fyri at 
fáa eina komandi oljuvinnu 
miðsavnaða í Suðuroynni. 
Skal oyggin yvirliva, er 
hetta neyðugt.

Vihcig Sørensen, formað- 
ur í Suðuroyar Oljuvinnu- 
ráð. vísir á. at støðan í Suð- 
uroynni í løtuni er vánalig. 
og hcldur hann. at um eitt 
komandi føroyskt oljuvir- 
ksemi verður savnað í 
oynni, kann hetta verða 
bjarging fyri oynna.

Tí hevur Suðuroyar Olju-

vinnuráð sent øllum polit- 
isku flokkunum í landinum 
bræv. har spurt verður, 
hvørja stoðu flokkami hava 
til, at eitt komandi oljuvirk- 
semi í Føroyum verður 
savnað í Suðuroynni. Ráið 
sigur seg ætla at viðgera 
svarini fyrst í desember. og 
tí vil ráðið hava svar sum 
skjótast.

Viberg Sørensen vísir 
Sosialinum á, at Suður- 
oyggin liggur nærmast 
teimum økjunum. ið hava 
áhuga í einari komandi før- 
oyskari oljuvinnu, og tí

skuldi verið upplagt. at 
vinnan verður savnað í 
oynni.

Suðuroyar Oljuvinnuráð 
hevur longu fingið svar frá 
onkrum fíokki. men Við- 
berg Sørensen vil ikki siga 
hvøijum. Tó sigur hann. at 
svarini eru positiv, men hvat 
politikaramir siga. vil hann 
ikki út við enn. Vit mugu 
bíða til øll svarini eru kom- 
in.

Sum Sosialurin skilir. er 
tað bert Tjóðveldisflokkur- 
in, sum higartil hevur svar- 
að.

Stendur tad til Suflumyar Oljuvtnnurát). verriur tafl antin Drelnes ella Vayur, ifl verflur 
komandi førovska oljuvinnuhavnin

Suðuroyggin besta loysnin
Tjóveldisflokkurin hevur svarað brævinum frá  Suðuroyar Oljuvinnuráð. 
Flokkurin metir tað vera skilabest at savna eina komandi oljuvinnu í  Suður- 
oynni

JOHN JOHANNESSEN

-  Sttxían í Suðuroynni er nú 
so vánalig, at skal hon fram- 
haldandi vera ein livandi 
partur av Føroyum. má ein 
komandi oljuvinna verða 
savnað í Suðuroynni. Hetta 
er eisini skilabesta loysnin.

Formaður Tjóðveldis- 
floksins, Heini O. Heinesen. 
er ikki í iva um, at ein kom- 
andi oljuvinna eigur at 
verða savnað í Suðuroynni. 
Hann sigur, at Hergeir Niel- 
sen hevur givið oljuvinnu- 
ráðnum svar uppá brævið. 
og er flokkurin samdur í, at 
ein komandi oljuvinna skal 
verða savnað í Suðuroynni.

Heini O. Heinesen. for- 
maflur Tjóflveldisfloksins, 
heldur tafl vera sjálvsagt, 
at ein komandi oljuvinna 
verflur savnafl í  Suflur- 
ovnni

Gagnligt fyri a lt landið
Heini O. Heinesen sigurseg 
vera sannførdan um. at olju- 
vinnan kemur at vera gagn- 
lig fyri virksemi kring alt 
landið. hóast hon verður 
savnað í Suðuroynni. Hann 
vísir á, at oljuvinnunan 
krevur stóra umsiting. og 
kann hendan umsiting 
liggja hvar tað skal vera í 
landinum. hóast oljuvinnan 
er savnað í Suðuroynni.

Eisini heldur Heini O. 
Heinesen tað vera skilagott 
fyri fiskivinnuna, at olju- 
vinnuhavnir verða lagdar 
kring landið. Tí verður olju- 
vinnan savnað í Suður- 
oynni, so eru møguleikar 
fyri at menna fiskivinnuna 
aðrastaðni í landinum. til 
dømis í Klaksvík. sum før- 
andi fiskivinnustaðurin í 
Føroyum.

-  Tað er eingin fyrimunur 
at føra oljuvinnu inn í øki 
av landinum. har nógv ann- 
að virksemi longu er

frammanundan. Tá koma 
vinnumar at stíða móti 
hvørjum øðmm. og eisini er 
vandi fyri, at trot verður á 
arbeiðsfólk.

F o r m a ð u r  
Tjóðveldisfloksins heldur 
tað vera meira náttúrligt at 
savna oljuvínnuna har lítið 
virksemi er frammanundan. 
og tí heldur hann tað vera 
skilagott at savna hana í 
Suðuroynni.

S k ila le y st  við  
oljuhavnum
Heini O. Heinsen heldur tað 
vera skilaleyst av kommun- 
um kring landið at kappast 
um at gera fløgur í havnir. 
sum moguliga kunnu hrúk- 
ast sum oljuvinnuhavnir. 
Hann vísir á. at sama fór 
fram í Noregi, men at enda 
var tað bert Stavanger. sum 
slapp upp í part. Soleiðis 
heldur hann eisini, at støðan 
fer at vera í Føroyum. Tað 
verður bert ein havn. ið

verður oljuvinuhavn.
Men hetta merkir ikki. at 

allar aðrar havnir kring 
landið verða við sviðusoð. 
Heini O. Heinesen vísir á. 
at nógvar inntøkur verða at 
heinta hjá kommununum 
kríng landið. hóast olju- 
vinnan verður savnað í 
Suðuroynm. Hann nevnir 
skipasmiðjur og aðrar 
tænastuvinnur. men vísir 
samstundis á. at hetta 
krevur kappingarføri.

-  Eg haldi tað vera 
vandamikið. um øll nú fara 
at satsa upp á oljuvinnuna. 
Vit eiga eisini at satsa upp 
á fiksivinnuna. tí oljan 
kann verða uppi. og tá er 
neyðugt at hava aðra \ innu.

Heini O. Heinsen vísirat 
enda á. at Vinnunevndin á 
vitjan í Noregi í 1998 eisini 
varð samd um. at skilabest 
er at savnað eina komandi 
oljuvinnu á einum stað. 
eins og gjørt er í Stavanger.

Glotti fyri Suðuroynna
Hergeir Nielsen heldur tørv vera á at menna vinnulívið í  Suðuroynni, og tí  mælir hann vegna Tjóðveldisflokkin á

at savna eina komandi oljuvinnu har

JOHN JOHANNESSEN

Hergeir Nielsen vil ikki 
siga nágreiniliga, hvat hann 
hevur skrivað í svarinum til 
Suðuroyar Oljuvinnuráð. 
Tað heldur hann, at olju- 
vinnuráðið sjálvt skal al- 
mannakunngera.

Men Hergeir Nielsen 
sigur flokk sín vera sarndan

um svarið, hann hevur 
givið.

-  Flokkurín visti, at hes- 
in spumingurín fór at taka 
seg upp fyrr ella seinni, og 
tí varð málið viðgjørt inn- 
anhýsis í flokkinum fyri 
umleið einum mánaði síð- 
ani. Niðurstøðan á fúndi- 
num var, at oljuvinnan skal 
leggjast har tørvur er á at

menna vinnulívið, og er tað 
í Suðuroynni.

Hergeir Nielsen vísir á. 
at Tjóðveldisflokkurín ikki 
fer at seta fram politiskt 
krav um, at oljuvinnan skal 
savnast í Suðuroynni. Men 
flokkurín ætlar sær at við- 
gera málið í sátt og semju í 
samgonguni.

-  Eg haldi, at vit eiga at

kunna stýra oljuvinnuni so 
mikið politiskt. at avgerast 
kann, hvat oljan skal vera, 
svarar Hergeir Nielsen, tá 
hann verður spurdur, um 
hann heldur tað vera rætt 
at stýra eini komandi olju- 
vinnu ov nógv politiskt.

Tingmaður Tjóðveldis- 
floksins úr Suðuroynni er 
samdur við floksformanni-

num í, at tað kann vera 
vandamikið fyri miðstaðar- 
økið. um oljuvinnan verður 
savnað har. Hann heldur, at 
hetta kann gera. at miðstað- 
arøkið verður ovumpphit- 
að, og tað er ikki gott.

-  Enn eru nógvir leikir 
eftir í politiska spælinum 
um oljuvinnuna. og tí er 
enn eingin avgerð tikin.

hvar oljuvinnan skal savn- 
ast, ella um hon skal savn- 
ast. Men Tjóðveldisflokk- 
urin mælir til Suðuroynna. 
har tveir egnaðir firðir eru, 
sigur Hergeir Nielsen.


