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Jákup Sverre Kass tingmaður úr Sjálvstýrisflokkinum:

Kunnu ikki seta  
oljufeløgunum  
ov hørð krøv
Landsoljufeløgini vórðu nýtt í  60-unum og 70-unum. Tá 
stóðu tey vesturlendsku oljufeløgini seg móti bjóðarunum, 
t í  tá var oljumarknaðurin minni. I dag er heimurin opin 
fyri oljufeløgunum. Hetta ger, at Føroyar og onnur út- 
bjóðaralond í  dag ikki kunnu loyva sær at seta so stór 
krøv til oljufeløgini, sum vilja bora á hesum leiðum.

J an M il l e r

Jákup Sverre Kass. ting- 
ma»>ur fyri Sjálvstýrisflokk- 
in fegnuOist um. at skjotíl 
nú er settur á hetta átrokandi 
málið.

Hann helt. at vit við at 
leggja okkum út í v innuligar 
avgerðir koma at skapa 
mistnvnað og ójavnvág í 
tann partm av føroyskum og 
útlendskum vinnuiívi. sum 
hevur í huga at gera ílogur í 
eina foroyska utgerðarhavn. 
Reiri kommunur hava 
meldað út. at ta.-r vilja vera 
við í hesum útviklingi. og 
tað skulu tær hava loy vi til. 
Tjóðveldisflokkurin blanđ- 
ar seg beinleiðis seg uppí 
marknaðarligu og búskap- 
arligu kreftimar. sum vón- 
andi skulu vera við til at 
bera hetta samfelagið víðari 
inn i næstu old.

S já lv s tý r is f lo k k u rin  
meinar. at vinnan skal hava 
friar teymar sjálv at avgera 
hvar ein komandi útgerðar- 
havn skal liggja.

Viðvíkjandi spuming- 
inum um landsoljufelag 
vísti Jákup Sverre Kass á. 
at landsoljufelogini vórðu 
nýtt í 60-unum og 70-unum. 
Tá stóðu tey vesturlendsku 
oljufelogini móti bjóðar- 
unum. tí tá var oljumarkn- 
aðurin jninni. í dag er heiin- 
unn opin fyri oljufelogun- 
um. Hetta ger. at Foroyar 
og onnur útbjóðaralond í 
dag ikki kunnu loy va sær at 
seta so stór krov til olju- 
felogini. sum vilja bora á 
hesum leiðum.

-S já lv s tý ris flo k k u rin  
memar. at vit eiga at síggja 
burtur frá cinum landsolju- 
felag í hvussu er í fyrsta 
umfari. Eitt landsoljufelag 
kemur at ræða ymisk olju- 
feløg. sum hava hug at 
bjóða uppá foroysku undir- 
grundina. L'm eitt lands- 
oljufelag verður sett á stovn 
nú bemanvegin. so er lands- 
stýrið noytt til at sleppa 
flein av teimum krovum. 
sum vit við heimild í kol- 
vetnislógini hava sett olju- 
felogunum.

Jákup Sverre Kass helL at 
tað hevur týdning at lurta 
eftir v innulívinum og ansa 
eftir ikki at lata vinnuna 
virka undir treytum. sum 
tað almenna politiskt álegg- 
ur henni. Tað hevur avger- 
andi týdning. at vit ikki geva

foroyingum ein kapping- 
aravlagandi framihjárætt at 
fáa lut í leiting og ágóð- 
anum av oljuboring. Tað 
kemur at bera við sær. at 
onnur útlendsk oljufelog 
inissa áhugan fyri at útvinna 
olju á okkara oki. Tey før- 
oysku oljufelogini rnugu á 
sama hátt sum onnur olju- 
fclog kappast á jovnum foti. 
men sjálvandi er at vóna. at 
tey bæði føroysku oljufel- 
øgini eru við og fáa væl 
burtur úr at fara í samstarv 
við onnur oljufelog.

Jákup Sverre Kass rósti

Atlantic Petroleum fyri at 
hava fmgið so nógvar før- 
oyingar at seta pengar í fel- 
agið.

Hann helt vit eiga at fara 
undir fyrireikandi arbeiði at 
veija umhvørvið og fiski- 
vinnuna.

Forðið ikki vinnuni
Hin tingmaðurin hjá Sjálv- 
stýrisflokkinum. Kári Hpj- 
gaard, skilti ikki. hví ting- 
menn vilja geva eim multi- 
nationalari fyritøku sum 
Mærsk einarættin til veit- 
ingar í Føroyum. Hann

segði seg taka fult undir við 
álitinum har sagt verður. at 
landsstýrismaðurin fer ikki 
at seta krav um, at útgerð- 
arstøðir skulu liggja á ein- 
um ávísum stað í landinum.

Hann fekk seg ikki til at 
trúgva, at kommunur gera 
ílogur í Havnir fyri at taka 
ímóti oljununí. Tað er til 
onnurendamál. Fiskivinnan 
verður álitið og lívsgrund- 
arlagið framyvir. Tí alneyð- 
ugt ikki at gloyma fiski- 
vinnuna.

-Tað er at vóna. at olju- 
vinnan verður eitt trygt bein

at standa á í framtíðini sam- 
an við tiskivinnuni. Men vit 
mugu vísa varsemi. Vit eru 
so fáir. at verða stórar nøgd- 
ir av olju funnar. kann tað 
skjótt verða, at vit missa 
fótafestið.

Mugu hugsa um vinnu
Finnur Helmsdal úr Tjóð- 
veldisflokkinum vísti á, at 
oljuvinna enn er fyri okkum 
eitt spennandi men eisini 
ókent fynbrigdi. -Tá tað 
valla er byrjað, vita vit 
heldur ikki. hvussu hetta fer 
at enda. Eg haldi ikki vit

skulu hugsa so nógv um. 
antin olja er her ella ikki. 
Tað. sum vit leititíðar- 
skeiðnum skulu hugsa um. 
er. hvat føroysk vinna kann 
fáa burtur úr og hvussu hon 
kann mennast.

Biðið við a lm ennum  
o lju fe lag
Vandi er í hvøijari vælferð 
og eingin ivi tí um. at henda 
vinnan fer at hava stórt árin 
á umhvørvið bæði á havi og 
á landi, tí kemur at verða

J an  M uller

Heðin Mortensen úr Sam- 
bandsflokkinum takkaði 
umsitingini fyri at hava 
gjort eitt gott arbeiði í sam- 
bandi við 1. útbjóðing. 
Hann helt tó, at tað var 
skeivt at hava fleiri sløg av 
partafelagsskatti. Oljuvinn- 
an eigur at verða skattað 
sum aðrar vinnur og feløg.

Tingmaðurin ivaðist í, 
um tað er rætt nú at fara 
undir alment oljufelag nú.

-Kunnu okkara smáu fel- 
øg vera við, so eigur einki 
at vera til hindurs fyri, at 
eitt føroyskt landsoljufelag 
verður stovnað. Spurning- 
urin er bara, nær rætta løtan 
er til tess. Tað er rætt at 
hava almenna oljufelagið 
klárt, tá oljđn verður út- 
vunnin. Kunnu útlendsku 
oljufeløgini bera føroyskar 
vinnufyritøkur gjøgnum 
oljuvinnuna, hví kunnu tær 
ikki eisini bera eitt alment 
føroyskt oljufelag spurdi 
Heðin Mortensen.

Hann vísir eisini á, at av 
tí at landsstýrismaðurin 
sambart viðmerkingunum 
kann gera undantøk í stórt 
sæð øllum, er so mikið 
meira neyðugt at hava eyg- 
uni við tí, sum fyriferst, so 
vit ikki verða kollrend av 
teimum stóru oljufeløg- 
unum, sum uttan iva fara at

kravt nógv av Føroya fólki 
við politikarunum á odda. 
Tað ræður um alla tíðina at 
uppdatera lógimar til tær 
nýggju tíðimar, her eisini 
lógina um umhvørvisvemd 
segði Jákup Sune Jænsen, 
framsøgumaður Fólka- 
floksins undir orðaskift- 
inum.

Jákup Sune Jænsen metti 
tað vera týdningarmikið, at 
vit longu nú leggja karm- 
amar so væl, at tað skal vera 
óneyðugt at gera broytingar

gera tað tey kunnu fyri at 
sleppa so bíliga sum gjør- 
ligt.

Heðin Mortensen helt, at 
vinnan skal sjálv gera av, 
hvussu útviklingurin skal

Jdkup Sverre Kass. 
tingmaflur helt ikki. at vit 
eiga at seta oljufeløgunum 
ov hørr) krøv sum t.d. at 
taka eitt alment oljufelag 
við

seinni. Hann helt tað vera 
sera umráðandi hjá teimum 
ymsu vinnunuin at kunna 
liva lið um lið serstakliga 
um summarið. tá olju- 
virksemi er tað mesta Hann 
metti. at vit mugu ganga út 
frá, at boringin verður á 
djúpum vatni, og harvið 
korna trolarar at verða 
skerdir. Hetta fer ikki at bila 
verða bara nakrir fáir pallar.

-Um oljuvinnann blívur 
til tað sum vit vóna, so 
mugu politikaramir gera 
sær geritt, at fortreytimar 
fyri fiskivinnu helst skulu 
broytast munandi. soleiðis 
at vit ikki missa oll fólkini 
til oljuvinnuna segði fram- 
søgumaður fólkafloksins, 
sum cisini helt tað vera 
skilabcst at bíða við spum- 
inginum um eitt alment 
oljufelag.

vera. Hann heldur tað vera 
ov tíðliga at fara at atkvøða 
um. hvar ein útgerðarhavn 
skal liggja. Tað skal vinnan 
sjálv finna út av.

Heðin Mortensen, tingmaður

Kári Højgaard. tini>maður helt, at vinnan eigur at 
arheiða uttan forðingur

Alment oljufelag 
má bíða til seinni


