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Oljuútgerdarhavnin 
skal vera í Suðuroynni
- Her er einki a t bíða við, vit nwgu velja, hvat útgerðarstøðin skal vera. Líka so stórt val tað er, at avgera, hvar út- 
gerðarhavnin skal vera, enn størri val er tað ikki at siga, hvar hon skal vera. Tað kann ikki bera til, at útlendingar 
skulu siga, hvar hon skal vera segðiHergeir Nielsen undir viðgerðini av I. útbjóðing ífa m u  viku

J an M vller

-Fra ai hava verið hygnir uin 
seg sjálvan og sítt umhvørv i 
i eini 1000 ár leypa føroy- 
ingar nu við hádum beinum 
inn i tann dálkandi partin 
av heiminum. har alt verdur 
gjort. bara pengar fáast aítu- 
rfyri segth Hergeir Nielsen. 
tingmadur úr
Tjodveldisflokkinum m.a. 
undir orðaskiftinum um I. 
utbnx'ing.

Óg hann helt fram:
-Frá at hava framlein eina 

dygdargóða og heilsugev- 
andi matvoru. tara vit nú at 
leita eftir kolbrintum, sum 
saman við tí súrevni. ið er í 
luftini í fyrsta umfari. fer at 
geva okkum ferð á motar- 
amar og vaelferdina, og síiV 
ani regna oman fyri okkum 
aftur sum kolsúrevni og 
okja um ferðina á tí skaði- 
liga rakstrarhúsánninum.

Hetta er tann keðiligari 
parturin av ti heila. men 
henda partin hava vit so 
longu valt segði tingmaður- 
in. sum visti á. at vit nú fara 
úr 20. old við eini mentan. 
ið bygdi á náttúrunar gávur 
úr bø. haga. bjorgum. firð- 
um og havi og yvir í eina 
aðra. sum eisim er frá nát- 
túrunar hond og langt úr 
landi skotin.

-Mununn á teimum er. at 
tann fyrra endumyggjar seg 
sjálva. og vit hava livað væl 
av henni. meðan tann seinna 
hvørvur. oftani áðrenn hon 
hevur takkað fyri seg. Og 
eftir standa vit tá við rov- 
unum av henni og moguliga 
eisini við rovunum av eini 
fiskivinnu. Okkara neyðars 
klóta venar og eymkar seg 
sáran undir hesum árini við 
umfatanadi dálkmg. sjúkum 
og misvøkstri.

Vit v ita  einki enn
Hergeir Nielsen segði 
víðari. at vit vita ikki, um 
henda komandi oljuvinnan 
gerst til nakað sum helst, og 
tí er tað kanska nakað tíð- 
liga at sláast um at byta 
virðini. tí har em møguliga 
eingi virði. Um vit so finna 
olju, so kann vera lítið av 
henni.

-Prísimir kunnu fara nið- 
ur og aðrar umstøður kunnu 
forða okkum í at troyta 
hana. Men hóast vit onga 
olju tinna. so noyðast vit 
undir fyrireikingamar av 
henni. tí støða skal takast 
ul. hvar á landi henda vinna 
skal etablera seg. Tingmað- 
unn úr Suðuroynni undir- 
s t r ik a ð i  í sama viðfangi. at 
tað er skeivt. tá tað verður

upplýst, at hon ikki krevur 
so nógv pláss á landi at 
byrja við og við hesum 
sipaði hann til spumingin 
um oljuútgerðarhavnina.

M a rk n a ð a rk re f t irn a r
Hergeir N'ielsen segði víð- 
ari. at hóast nógv verður 
tosað um at lata frælsu 
marknadarkreftimar ráða á 
hesum oki og at politikarar 
skulu halda seg burtur. so 
verður tað í uppskotinum 
nevnt ein røð av politiskum 
átøkum til at styra vinnuni. 
og hesum kundi hann fult 
taka undir við.

-Men tað fer ikki at vera 
rímuligt at lata tað upp í 
hendumar á fremmanda- 
fólki at gera av. hvussu sam- 
felag okkara skal síggja út 
og serliga ikki aftaná at teir 
em famir higani fyri sein- 
astu ferð.

Hergeir Nielsen vísti her 
á spumingin. hvussu tað er 
ásett, hvussu byggjast skal.

hvussu umhvørvið skal 
haldast reint osfr.

-Alivinnan og oljuvinnan 
likjast ikki sørt. báðum tørv- 
ar firðir og umhvørvisligt 
atlit til endamál síni. og eins 
stór sjálvfy Igja tað er. at tað 
almenna leggur út aliøkini. 
eins stór sjálvfylgja er tað. 
soleiðis sum kolvetnislógin 
fyriskrivar, at tað almenna 
leggur út øki til oljuvinn- 
una

Hann helt tað tí vera fuil- 
komnan ørskap at lata tær 
stóm avgerðimar upp í 
hendurnar á útlendskum 
stórkapitali. tá man samtíðts 
hevur sitið og pilkað og 
roynt at stýra hjá sær sjálv- 
um so væl sum gjørligt.

-Vit hava øgilig dømi um 
eirindaleysa framferð frá 
oljufeløgunum ígjøgnum 
skógir, y vir lond og høv, og 
serliga í tilafturskomnum 
londum. har eingin lóggáva 
hevur forðað fýri fría vinnu- 
lívinum, tí frælsa markn-

aðarbúskapinum í at hóv- 
reiggja sær sum tí lystir. Har 
kenna vit mangar lagnur. 
har stór landa- og sjóøki. 
fólka- og ættarbólkar hava 
ligið eftirá.

Ú tjaðarin  og m iðøkið
Hergeir N'ielsen vísti á. at 
onnur lond tætt upp at 
okkum hava hildið tað vera 
neyðugt at stýra hesi risa- 
stóm vinnu í ávísan mun og 
hava lóggivið á økinum, og 
so mikið meira neyðugt er 
tað hjá okkum at gera tað 
sama. Tað er tíð uppá at gera 
sær greitt, at tað føroyska 
oyggjasamfelagið sundur- 
greinar seg skjótari. enn vit 
geva okkum fær um. I hes- 
um døgum hoyra vit bara 
frá tí størstu miðsteðar- 
kommununi. at hon ætlar 
sær at seta skattin enn long- 
ur niður. bamafrádráttin 
longur upp, samtíðis sum 
útjaðarkommunumar ikki 
hava nakað annað val enn

Hergeir Nielsen, 
tingmaður undir 
ordaskiftinum um 
oljuútbjóðingina. Mynd 
Jens K Vang

at hava skattatrýstið i topp 
og bamafrádráttin í botn og 
annars tær ringastu umstøð- 
umar.

Og tað verður verrri enn. 
Eitt tað týdningarmiklasta 
brotið í uppskotinum frá 
landsstýrismanninum er 
ikki umrøtt. Har stendur at 
orsakað av kolvetmsvinnuni 
kann vandin fyri ovurhiting 
av búskapinum gerast so 
stómr, ja trýstið kann blíva 
gerandiskostur yvir eitt 
longri tíðarskeið. og tá er 
tað skjótt at spyrja. um tað 
er rímuligt at lata hesa 
nýggju vinnuna sleppa 
leysa og miðsavna seg. har 
tann mesta ferðin er á bú- 
skapinum og síðani seta bú- 
skaparlig tiltøk í verk, sum 
raka alt landið og beina fyri 
útjaðaramum enn skjótari, 
enn gjørt verður við verandi 
ferð. Tí búskaparlig tiltøk 
skulu væl setast í verk.

Svarið er, segði tingmað- 
urin víðari, at tað er bæði 
órímuligt og ábyrgdarleyst 
at sleppa útlendskum kapi- 
talkreftum leysum í Før- 
oyum og ikki stýra teimum. 
Vit vita, at Suðuroyggin 
hevur búskaparligu mamina 
av kreppuárunum enn at 
dragast við, og hinvegin 
hevur hon alt, ið eini olju- 
vinnu tørvar, firðir, uppland. 
sjúkrahús og stytstu leið at 
sigla.

Tí helt hann tað vera upp- 
lagt at leggja hesa útgerð- 
arstøðina har. Annars fær 
oyggin ongan part í hesi 
vinnu. Verður hon løgd har, 
fær samfelagið stóra nyttu 
burtur úr henni, og vit loysa 
mong onnur stór vandamál 
fyri Suðuroynna í dag.

-Her er einki at bíða við, 
vit mugu velja, hvat út- 
gerðarstøðin skal vera. Líka

so stórt val tað er. at avgera, 
hvar útgerðarhavnin skal 
vera, enn størri væl er tað 
ikki at siga. hvar hon skal 
vera. Tað kann ikki bera til. 
at útlendingar skulu siga, 
hvar hon skal vera segði 
hann.

Hann bar heldur ongan 
ótta fyri, at føroyskt vinnu- 
lív ikki fær eins góðar 
møguleikar at luttaka í olju- 
vinnuni, um hon liggur í 
Suðuroynni ella aðrastaðni 
í Føroyum.

Hergeir Nielsen var av- 
gjørt ikki samdur við olju- 
máhu'áðharran um. at olju- 
útgerðarhavnin ikki hevur 
so stóran týdning í leiti- 
skeiðnum.

-Tá oljufeløgini fara at 
leita, hava tey brúk fyri 
einurn keikanti til vatn og 
olju. boriútgerð, proviant, 
vask, burturkast. reinsing, 
gistingarhús osfr. Hetta setir 
krøv til ein keikant, og tá 
skipini í leitiskeiðnum 
brúka hesar facilitetir skal 
eingin siga, at tey fara at 
sleppa teimum, tá fram- 
leiðslan tekur seg upp.

Hergeir Nielsen vísir á 
kolvetnislógina. sum sigur. 
at tað er landsstýrið, sum 
tekur avgerð um hetta mál. 
Tá lanđsstýrið ikki fylgir 
lógini og tekur avgerð um. 
hvar útgerðarhavnin skal 
vera, so hevur tað fingið 
flokk at boða frá, at hann 
fer at taka málið upp í 
tinginum og loksins at at- 
kvøða um tað. Tá fer so 
løgtingið at atkvøða yvir 
høvdið á landsstýrismann- 
inum.

-Eg haldi, at landsstýrið 
eigur at umhugsa handa 
spurningin, og tað harmar 
meg, at hann ikki er av- 
greiddur longu. Hergeir 
Nielsen vísti annars aftur. at 
bara Mærsk hevur rætt til 
at vera á Drelnesi. Har 
kunnu eisini onnur feløg 
etablera seg.

-Suðuroyggin er í eini 
sertøðu. Verður oljuvirk- 
semi aðrastaðni, so glíðir 
oyggin burtur ímillum eins 
og hon í dag er tað í sam- 
felagsmenningini segði 
su ð u ro y a rtin g m að u rin  
undir viðgerðina á tingi.


