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DUC vil skunda undir
útbyggjan av nýggjum oljuøki
Sambært Jyllands-Posten hevur tað sonevnda Halfdan oljuøkið í Norðsjónum, víst seg at verða nógv størri enn áður
mett. Og hetta hevur fingið Mæersk Olie og Gas at søkja um loyvi til at framskunda framleiðsluna á økinum
Jan M

ll .er

Ætlanin var at byija útvinnan í ár 2001. men Mæersk
Olie og Gas ynskir at fáa
loyvi at byrja í mars 2000
og gevur hetta ábending
um. at økið kann verða nógv
størri enn fyrst mett.
Ro yn darb orin gar og
nuverandi fra m le ið sla

Gorm økinum, hesar útbyggingar kosta umleið 500
milliónir kr. tilsamans.
Tá ið útbyggingamar
vóru uppá tað hægsta lógu
hesar um 3-4 mia. kr. og
mett verður ikki, at árligu
íløgumar aftur koma upp á
hetta støðið.
S k a tta n av oljuekjum

I seinastu frágreiðing hjá
danska Búskaparráðnum.
mæla vísmenninir til. at
staturin økir um sín part av
yvirskotinum frá framleiðslu á teimum stømi økjunurn. Danski skattaministarin vil meta um tað er tørv ur á at eftirkanna lógina. Tó
sigur hann, at ein skattaøking ikki má føra til, at hugurin til at leita eftir og útvinna olju minkar, eins og
hugurin til at menna tøkni
heldur ikki má minka, so tað
ávirkar møguleikamir at fáa
meira av olju upp úr undirUtbyggjan av ekjum
grundini.
Til Halfdan økið verður
Hjá A.P. Møller ynskir
bygd ein framleiðslueind. ið man ikki at gera serligar
er nakað størri enn tær viðnierkingar til ætlaninar.
eindir, ið verða nýttar til fyrr enn øll frágreiðingin frá
minni økí. Framleiðslupall- Búskaparráðnum er lisin,
urin verður bygdur í Dan- hendan kemur út um ein
mark av Bladt Industries.
góðan má.-'aða.
- Gmndleggjandi hava vit
Útbyggjan av Halfdan
okinum er tann einasta stóra ta áskoðan. at tað er sera
útbygging, ið DUC hevur í torført at samanbera skatt í
løtuni. hendan útbyggjan teimum ymsu londunum.
kostar umleið 1,5 mia. kr. Men tað er lítil ivi um, at
Umframt hesa útbyggjan áhugin fyrí oljulcitan minkhevur DUC minni útbygg- ar, um skatturin økist.
Tann fyribils frágreiðing.
ingar á til dømis. Týra og

Mæersk Olie og Gas hevur
í dag eina royndarboring
upp á 400 tunnur olju um
dagin, men um loyvi verður
givið til veruliga útvinnan,
verður ferð sett á, og framleiðslan skal økjast til
25.(XX) tunnur eftir einum
ári. Um farið verður víðari
við útbyggjan av økinum,
verður ikki tikin støða til
fyrr enn framleiðsluvitanin
frá økinum er størri sigur
Bo Wilfang, undirstjóri hjá
Mæersk Olie og Gas.

ið komin er, vísir á, at inntøkurnar hjá statinum av
olju- og gassvirksemi er
nógv størri enn hjá oljufeløgunum, sjálvt um oljufeløgini bera allan vágan. sigur
Bo Wilfang undirstjóri hjá
Mæersk Olie og Gas. við
Jyllands Posten - Erhverv.

BERNINA 1008

L e sa ra b ræ v :

100 milliónir í yvirtrekki
Nú um dagamar kom eg at
tosa við ein mann. sum av
heilum huga gekk inn fyrí,
at Føroyar gjørdust fullveldi. Hesin maður var
greiður yvir, at eg, sum
sambandsmaður, ikki kundi
fylgja honum so langt á hesi
leið. Eg lat hann tó vita, at
eg gekk inn fyri fíggjarligum frælsi, um hann bert
kundi sannføra meg um,
nær hetta fór at verða framt
í verki.
Tað gekst honum illa —
fyri ikki at siga, at tað gekk
als ikki, at koma við hesi
sannføring. Eg lat hann tó
vita, at eg fyri stuttum hevði
frætt. at okkara fíggjarlóg í
inniverandi ári hevði eitt yvirtrekk. sum svaraði til umleið 100 milliónir krónur. —
Hetta, meðan vit hava ríkisstuðulin. Tá ið eg í hesum
føri nevni yvirtrekk. so
verður her hugsað um allar
tær eykafíggjarlógir, sum
vit hava hoyrt am í skjótt
fama ári.

Tað er átaluvert. at tað,
við øllum tí vællærda fólkinum úti í landsstýrinum,
skal bera til at rokna so
skeivt, tá talan er um fíggjarlóg landssins.
Tí er ikki ráðiligt, at sami
flokkur. sum í dag umsitur
fíggjarmál, sleppur at halda
fram við hesum í komandi
ári. Ella má fíggjamevndarformaðurin fylgja øllum
málum betur upp. sum
koma frá fíggjarmálastýrinum, so at ikki verður neyðugt at koma við eykafíggjarlógum næmm einaferð
um mánaðin.
Skal ríkisstuðulin burtur
innan 5 — 6 ár, so má fáast
betur skil á okkara fíggjarligu viðurskiftum.
Politiskir flokkar rópa í
dag um, at vit skulu varðveita vælferðarsamfelagið.
Men vælferðin kann ikki
halda áfram, um vit ikki
sjálvi hava skil á okkara
egna búskapi og okkara
peningarensli.

Jólagávan til hennara

Nýskipanamppskot Sambandsfloksins er gongda
leiðin
Mær tykir. at tað er ein
einasta gongda leið burtur
úr hesi naggatødnini. sum
okkara samfelag er komið
út í, og hon er, at samgonguleiðarin saman við sínum
samgongumonnum tekur
nýskipanaruppskotið hjá
Sambandsflokkinum til viðgerðar. Tá fæst eisini breið
semja hjá løgmanni at fara
niður at samráðast við
donsku stjómina um framtíð Føroya.
Mð sanibandskvnðu
Andras Miðskarð

Ein sera sterk og álitandi seymimaskina at
fáast við, og sum hevur 16 nyttu- og pyntiseymir og automatisk knappnol.
Vanl. prísur 6.595,-

NÚ TILBOÐ BERT 5.195.-

BERNINA ACTIVA 130
*,* **. Ein av teim nýggiu teldustýrdu seymi
maskinunum v tð 2 5 ymiskum seymum
og automatiskum knappholi
■ Vanl. prísur 7.295,-

■ NÚ TILBOÐ BERT 5.995.BERNINA ARTISTA 180 + BRODERÍ M o n m
Tann stóra teldustýrdu seymimaskinan við
moguleikum bæði við seymum og broderíum
Kann setast til teldu. Broderím odulið hevur eisini
eina rúgvu av broderíum . Hesi vera fram yvir til
a t uppdatera við nýggjheitum innan seyming og
broaerí.
Vanl prísur Bernina Art. 180 20.495,
Vanl. prísur broderímodul ............. 4.155,Vanl. prísur lalt........................................... 24.650.-

NÚ SAMLAÐ TILBOÐ BERT 20.495.-

Komlð inn og royn tæ
r ellabibi um brochurir

SP/F MARJUN HEIMA
C. Ployensgøta 4 • 1 0 0 T ó rsh a vn
Tel. 31 25 31 * F a x 3 1 2 3 1 9
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Heilsanir

Samhart Jyllands-Posten hevur ia<) sonevnda Halfdan
oljnøkú) í Nordsjónum. vist seg at verða nvgv \torri enn
áfhir mett. Og lietta hevur fingið Mieersk Olie og Gas at
sokja um loyvi til at framskunda frantleiðsluna á økinum
lan Mllcr
Ætlanin \ ar at hyrja útvinnan í ár 2001. men Mæersk
Olic og Gas ynskir at fáa
loyvi at byrja í niars 2(KK)
og gevur hetta ábenđing
um. at økið kann verða
iKÍgv størri enn fyrst mett.
R o y n d a rb o rin g a r og
n u v e ra n d i f r a m le id s la

Mæersk Olie og Gas hevur
í dag eina royndarboring
upp á 4(K) tunnur olju um
dagin. men uni loyvi verdur
givið til veruliga útvinnan.
verður ferð sett á. og framleiðslan skal økjast til
25.IKK) tunnur eftir einum
ári. Um farið verður víðari
við útbyggjan av økinum,
verður ikki tikin stoða til
fyrr enn framleiðsluvitanin
frá økinum er størri sigur
Bo Wilfang. undirstjóri hjá
Mæersk Olic og Cías.
U tb yg g ja n a v e k ju m

ril Halfdan okiá verður
bygdein framleiðslueind. ið
er nakað størri enn tær
eindir. ið verða nýttar til
minni øki. Framleiðslupallurin verður bygdur í Danniark av Bladt Industries.
Utbyggjan av Halfdan
økinum er tann einasta stóra
útbygging. ið DUC hevur í
løtuni. hendan útbyggjan
kostar umleið 12> mia. kr.
Umframt hesa útbyggjan
hevur DUC minni útbyggingar á til dømis: Týra og
Gorm økinum, hesar útbyggingar kosta umleið 5(K)
milliónir kr. tilsamans.
Tá ið útbyggingamar
vóru uppá tað hægsta lógu
hesar um 3-4 mia. kr. og

mett verður ikki. at árligu
íløgumar aftur koma upp á
hetta støðið.
S k a t t a n a v o lju o k ju m

I seinastu frágreiðing hjá
danska Búskaparráðnum.
mæla vtsmenninir til. at
staturin økir um sín part av
yvirskotinum frá framleiðslu á teimum størru øk junum. Danski skattaministarin vil meta um taðertørvur á at eftirkanna lógina. Tó
sigur hann. at ein skattaøking ikki má føra til. at hugurin til at leita eftir og útvinna olju minkar. eins og
hugurin til at menna tokni
heldur ikki má minka. s*>tað
ávirkar møguleikarnir at fáa
meira av olju upp úr undirgmndini.
Hjá A.P. Møller ynskir
man ikki at gera serligar
viðmerkingar til ætlaninar.
fyrrenn øll frágreiðingin frá
Búskaparráðnum er lisin.
hendan kemur út um ein
góðan mánaða.
- Grundleggjandi hava vit
ta áskoðan. at tað er sera
ti>rført at samanbera skatt í
teimum ymsu londunum.
Men tað er lítil ivi um. at
áhugin fyri oljuleitan minkar. um skatturin økist.
Tann fyribils frágreiðing.
ið komin er. vísir á. at inntokurnar hjá statinum av
olju- og gassvirksemi er
nógv størri enn hjá oljufeløgunum. sjálvt um oljufeløgini bera allan vágan.sigur
Bo Wilfang undirstjóri hjá
Mæersk Olie og Gas. við
Jvllands Posten - Erhverv.

Kirkjan í Hósvík 70 ár

Góði elskaði abbi
Hjartaliga tillukku við degnum. vit gleða okkutn til í kvøld.
Takk fyri at tú ert so gtiður við okkum.
Thordis og Tróndur

Hey fitti Rógvi
Tillukku við 7 ára føðingardegnum.
Ynskja mamma. púpi. Sunrit) og Hogni

Góða Durita
Hjartaliga tillukku við degnum 6. des. og tillukku við
próvnum.
Heilsan bindiklubburin
Góða Annika
Hjartaliga tillukku við teimum 1/4 hundrað. Takk fyri
síðst.
Heilsan bindiklubburin

OTDII^] 5ferdir
Góði abbi Benny!
Hjartaliga tillukku við føðingardegnum tann 6. des.
Heilsan IJv og Anita

u n > v ik u n a

GEVH ) GÆ TUR:
B ert heilsanir. skriva ð a r á h e n d a lepan og g o ld n a r
fra m m a n u n d a n við 25,- kr.
í □ frím e rk ju m , □ kro s s a d u m ke kki
fa a in n ivist i bla ð nu m Til b er e isin i a t la ta o k k u m
lepan og gjald í a vgreiðsluni á A rgjavegi 26. m illum
kl 8.00 og 16.00
M y n d a h e ils a n ir s k u lu v e ra o k k u m í h e n d i á
m ið d e g i 2 d a g a r fy r i u tk o m u d a g . V ið m e rk ið
a n n a rs nið a nfyri. um h e ilsa n in y n s k is t í bla ð ið
á v ís a n dag.
□ Týsd. □ Mikud. J Hósd. □ Friggjad

J Leygard

Tekstur:

Komandi sunnudag. 3. sunnudag í atvent. verða liðin 70
ár st'ðani kirkjan í Hósvík varð vígd.
í hesum sambandi verður dagurin hátíðarhildin. Sum
vanligt verður farið í kirkju á miðdegi. tá skal Uni Næs.
prestur. prædika og hava altargang. Síðani verður farið
aftur í kirkjuna til hátíðargudstænastu kl. 17.(K) seinnapartin. har Føroya biskupur prædikar og Vestmannakórið
undir leiðslu Kára Bæks fer at syngja. Dómprósturin og
allir økisprestamir verða við.
Tá kirkjugangurin er liðugur bjtSðar Kirkjan øllum til
ein drekkantunn við breyði og køkum í Bygdarhúsinum.
Har fer Aref Tórsson Olsen. ið er ein av đeknunum í
kirkjuni og hevur savnað saman mangt um kirkjunnar søgu.
at siga frá.
Vit gleða okkutn til at síggja nógv fólk í kirkjuni og í
Bygdarhúsinum henda dag. Sum altíð tá um kirkjuna ræður
eru øll hjartaliga vælkomin til hátíðarhaldið.

M YNDINA AFTU R: M in n ist til at skriva navn og
b ú sta ð a fta n fy ri á m y n d in a og a t le g g ja við ein
fra n k e ra ð a n b ræ v b já lv a við n avn i og~bustaði
Um neydugt fyn arbeidsgongdma. taka vit okkum
rætt til at fáa heilsanina í bladid annan dag. enn
tann ynskta.
S e n t h e v u r (s k a l fy lla s t ú t).
N a v n :...............................................................................
B ú s ta ð u r :.......................................................................

Kenna tit hesa
Hon gongur í bindiklubb hjá okkum. Og her vísur hon
hvussu nógv hon hevur bundið í ár.
Heilsan vinkonumar

B yg d /b ýur: ...................................... Tlf :
S e n dið lepan, m ynd og g jald til:
T íð in d a b la ð ið S o s i a lu r in
P o stsm o g a 76, 110 T ó rsh avn
M erkið bjálvan: »N O VN N Ú ‘<

