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UTTAN ÚR HEIMI
Búskapur og vinna:

Hjáveiða
kostar

Danska fiskimálaráðið
hevur nú biðið løgregluna í Esbjerg leggja sak
ímóti skiparunum á
tólv ídnaðartrolarum,
sum herfyri vórðu tiknir fyri at hava alt ov
nógva sild sum hjáveiði. Teir tólv ídnaðartrolararnir skuldu fiska
brisling, men nógv tann
størsti parturin av veiðuni var sild, sum trolararnir ikki hava loyvi
at fiska.
Tað er ikki vanligt í
Danmark, at myndugleikarnir leggja hald á
avreiðingarvirðið, men
í hesum føri var lógarbrotið mett so umfatandi, at fiskimálaráðið
legði hald tær umleið
fimm mió. krónurnar,
sum skipini fingu fyri
sildina.
Talsmenn fyri fiskivinnuna hava sagt, at
avgerðin hjá myndugleikunum kann taka
beinini undan onkrum
av teimum tólv skipunum, men í danska fiskimannafelagnum siga
teir seg duga at skilja,
at myndugleikarnir fara
harðliga til verka í
hesum máli, tí brotið
var so umfatandi. Hjá
onkrum av skipunum
vóru heili 95 prosent av
lastini sild.

Meiri
russisk olja
Russland fer at økja
sína oljuframleiðslu.
Tað segði forsætisráðharrin Mikhail Kasjanov á einum fundi í
USA í gjár. Hann segði,
at russiska stjórnin
heldur tað vera rímiligt,
at Russland fær ein
størri part av oljumarknaðinum.
Stjórnin í Moskva er
í løtuni í ferð við at
leggja eina langtíðarætlan fyri olju- og gassvinnuna, soleiðis at
vinnan skal fáa betri
umstøður at virka undir, og soleiðis at fleiri
íløgur kunnu gerast í
vinnuni.
Russiska
stjórnin
heldur, at fallið í oljuprísinum fer at steðga,
og at prísirnir fara at
hækka aftur seinni í ár.
Sambært
Mikhail
Kasjanov halda russar,
at oljuprísurin eigur at
liggja millum 20 og 25
dollarar fyri tunnuna.

Trygdin á oljupallum hjá
Mærsk er ov vánalig

Øll tey tíggju trygdarumboðini á Gormfeltinum í Norðsjónum hava sagt
arbeiðið frá sær. Tey
vilja ikki longur átaka
sær ábyrgdina av
trygdini á Mærskpallinum
OLJUVINNA
Árni Joensen
Misnøgdin hjá trygdarumboðunum er ikki nýliga
íkomin. Tey hava leingi
verið misnøgd við, at viðlíkahaldið er alt ov vánaligt
við tí úrsliti, at summi rør
leka, og aðrastaðni er rustur
farin at gera um seg. Og
meðan hetta hendir, verður
framleiðslan støðugt økt.
Tey tíggju trygdarumboðini fara so langt sum at
siga, at Mærsk-pallurin er í
dag at meta sum ein
tíðarsett bumba. Tey vísa á,
at í mai í fjør var ein sterk

Sovereign Explorer
Savnsmynd

spreinging á pallinum, men
at hetta var bara tað ovasta
av ísfjallinum.
Fakfeløgini hjá trygdar-

umboðunum taka undir við
atfinningunum. Tey siga, at
seinastu árini hevur eldur
verið í á Mærsk-pallunum í

Norðsjónum fleiri ferðir, og
at hetta lættliga kundi verið
endað í vanlukkum. Sagt
verður, at ein tilburður var
á einum palli á Dan-feltinum fyri umleið einum ári
síðani, men at tað eydnaðist
Mærsk at dylja tað.
Trygdarumboðini vísa
samstundis á, at aftan á
tilburðin í mai í fjør lovað
leiðslan í Mærsk at kanna
rørini á øllum pallunum,
men hetta er ongantíð gjørt.
Anders Würtzen hjá
Mærsk Olie og Gas avsannar, at trupulleikar eru
við trygdini á pallunum í
Norðsjónum, men blaðið
Politiken visti í gjár at siga,
at uppsagnirnar hjá trygdarumboðunum hava elvt til
stórt fundarvirksemi á
høvuðsskrivstovuni
hjá
Mærsk á Esplanaden í
Keypmannahavn.
Eisini myndugleikarnir
eru komnir upp í málið.
Orkustýrið fer nú at biðja
Mærsk um eina frágreiðing
um, hví øll trygdarumboðini hava sagt upp.

USA vil ikki harta Sharon
ES og Noreg hava
hvassliga funnist at
ísraelska forsætisráðharranum, tí hann
hevur sagt, at hann
átti at havt givið
ísraelska herinum
boð um at beina fyri
Yasser Arafat fyri 20
árum síðani
Men ameikanska stjórnin
vil ikki harta ísraelska
forsætisráðharran fyri orð
hansara.
Talsmaðurin hjá amerikanska uttanríkisráðnum,
Richard Boucher, sigur, at
orðini eru so mong í stríðnum millum ísraelsmenn
og palestinar, og hann segði
seg ikki hava nakrar ser-

Ariel Sharon: -Eg iðri meg um, at eg ikki gav herinum boð um
at beina fyri Arafat.

ligar viðmerkingar til tað,
sum Sharon hevði sagt.
Í samrøðu, sum ísraelska
blaðið Maariv hevur havt
við Sharon, sigur forsætis-

ráðharrin, at hann iðrar seg
um, at hann ikki gav herinum boð um at beina fyri
Arafat, tá herurin kringsetti
PLO-leiðsluna í Beirut á

heysti í 1982.
Spania, sum hevur formansskapin í ES, hevur
hvassliga fordømt orð
Sharons, og norski uttanríkisráðharrin, Jan Petersen, segði í gjár, at orðini
eru ógvuliga ósømilig, at
norska stjórnin fordømir
slíkt orðalag. Hann leði
afturat, at orð sum hesi fara
ikki at geva Ísrael fleiri
vinir.
Palestinskir
talsmenn
siga, at orðini eru bert enn
eitt prógv um, hvør og
hvussu ísraelski stjórnarleiðarin veruliga er.

Úr Norðurlondum:

Ólóglig
flogavtala

Eitt hálvt ár eftir at ES
gav SAS og Mærsk Air
risastórar bøtur fyri
brot á kappingarreglurnar, hava ES-myndugleikarnar enn einaferð
vent eygunum ímóti
danskari flogferðslu.
Hesaferð sigur RES,
at Danmark og seks
onnur lond hava gjørt
eina ólógliga avtalu við
USA. Tann danska avtalan gevur amerikanskum flogfeløgum
loyvi at nýta danskar
floghavnir, og einki
mark er fyri, hvussu
stórt útboðið kann vera,
ella hvussu nógvar tilog fráferðirnar eru. Tað
sama er galdandi fyri
donsk flogfeløg, sum
flúgva til USA.
ES sigur, at hetta er
brot á galdandi reglur
hjá samveldinum, og at
Danmark hevur als ikki
heimild til at gera slíkar
avtalur. Málið skal nú
fyri ES-dómstólin.
Avtalan millum Danmark og USA varð
gjørd í 1995.

Vil hava
ES-orðaskifti
Í Danmark hava stjórnin og Fólkatingið gjørt
av at skipa fyri einum
upplýsingarátaki um
ES, samstundis sum
ætlanin er at fáa danir
at taka lut í orðaskiftinum um, hvussu ES
skal lagast í framtíðini.
Hetta skal gerast í sambandi við, at ein nevnd
um stutta tíð fer undir
at viðgera framtíðina
hjá samveldinum.
Eftir einum uppskoti,
sum var til viðgerðar í
evropanevndini
hjá
Fólkatinginum í gjár, er
ætlanin at skipa fyri
hoyringum og orðaskifti í sjónvarpi og útvarpi, og á arbeiðsplássum og skúlum
skulu fólk fáa ymiskt
upplýsandi tilfar um
ES.
Átakið fer at kosta
danska ríkiskassanum
einar 70 mió. krónur í
ár og tey bæði næstu
árini.

