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Stjóraskifti í Føroya Kolvetni
Fyrrverandi nevndarformaðurin, Graham
Stewart, tekur nú við
sum stjóri í Føroya
Kolvetni.
OLJUVINNA
Heri á Rógvi
Broytingar eru gjørdar í
fyrisitingini og eigaraskaranum
av
føroyska
oljufelagnum,
Føroya
Kolvetni.
Bretaska
oljufelagið
Dana Petroleum plc hevur
nýtt sín møguleika (option)
at keypa ein størri part av
partabrøvunum í felagnum.
Dana Petroleum hevði forkeypsrættin til tjúgu prosent, men upplýst verður

ikki, hvussu stóran part
Dana eigur av Føroya Kolvetni sum er.
Tað er Dana, ið kunnger
tíðindini á heimasíðuni hjá
fyritøkuni.
Nevndarformaðurin
í
Dana sigur á somu heimasíðu, at teir gleða seg at fara
ígongd við royndarboringar, og teir síggja nógvar
møguleikar í leitiøkinum,
teir hava saman við Agip.
Tað hevur tó ikki eydnast
at fáa fleiri viðmerkingar
frá Dana.
Fyrrverandi nevndarformaðurin, Graham Stewart,
verður nú stjóri í Føroya
Kolvetni. Graham Stewart
hevur eisini havt tilknýti til
Dana, men hann verður nú
stjóri í Føroya Kolvetni.
Tað hevur ikki verið
møguligt at fingið at vita,

Nils Sørensen er ikki longur
ovasti fyri Føroya Kolvetni.
Graham Stewart verður
nýggi forstjóri.

hvør framtíðin hjá Nils
Sørensen, forstjóra, verður
í Føroya Kolvetni. Víst
verður til eitt tíðindaskriv,
ið verður sent út í komandi
viku.

Skrásett parlag í tingi í februar
Høgni Hoydal sigur
seg rokna við, at
upprit til aðalorðaskifti um persóns-,
familju-, og arvarætt
verður borið niðan í
tingið í februar
POLITIKKUR
Heri á Rógvi
Nógv umrødda málið um

yvirtøku av persóns-, familju, og arvarætti skapti í
sínari tíð nógv rok, tá málið
kom fram í sínari tíð.
Tað er serliga málið viðvíkjandi Skrásettum parlagi, ið fekk menn at hótta
við einum og øðrum.
Støðan hjá Høgna Hoydal hevur allatíðina verið,
at málið um yvirtøkuna
skal niðan í tingið. Fyrst av
øllum til eitt aðalorðaskifti.
– Vit eru í holt við at at
yvirtaka persóns-, familjuog arvarætt. Hetta er eitt

stig á leiðini at gerast til eitt
sjálvstýrandi land, har vit
taka ræði á øllum okkara
viðurskiftum. Vit kunnu
ikki bara longur útflyta
okkara trupulleikar til Danmarkar. Vit verða noydd at
taka spurningar upp í Føroyum, sum eru viðkvæmir.
Málið snýr seg um eitt av
grundprinsippunum í okkara lóggávu, segði Høgni
Hoydal í oktober.
Landsstýrismaðurin
í
lógarmálum upplýsir, at
málið er komið so langt

ávegis, at tað liggur á borðinum hjá honum, og hann
skal gera eina innleiðing og
gera málið klárt at bera
niðan í tingið.
Tingið fer so at viðgera
málið sum eitt aðalorðaskifti, har ymsu sjónarmiðini sleppa til orðanna,
men eingin atkvøðugreiðsla verður hildin.
– Eg vóni bert, at tingmenn ikki bert leggi seg í
grøvirnar, men geva málinum eina góða sakliga viðger, sigur Høgni Hoydal.

Málið um skrásett parlag
hevur eisini verið frammi
sum ein hóttan fyri samgonguna, men Høgni Hoydal ætlar at steðga við at
leggja málið fyri tingið,
hóast fleiri samgongutingmenn hava sagt, at teir vilja
ikki vera partur av einari
samgongu, ið leggur sovorðið mál fram. Tó siga
teir seg ganga við til eitt
aðalorðaskifti.
Í oktober segði Høgni
Hoydal soleiðis um samgongustøðuna:

– Eg risikeri ikki nakra
samgongu. Eg havi sagt, at
mín ábyrgd sum landsstýrismaður í lógarmálum er at
leggja lógaruppskot fyri
tingið, sum eg haldi vera
neyðug fyri at skapa eitt
føroyskt rættarsamfelag.
Har er persóns-, familju- og
arvarættur serstakliga týdningarmikil. Vit eiga at
kunna taka eina viðgerð av
hesum. Hetta er lógarmál
og ikki nakað familjumál,
sigur Høgni Hoydal.

Føroya Bjór vil bryggja sterkari
Størsta bryggjaríið í
landinum hevur sent
umsókn til Vinnumálaráðið um at
bryggja sterkari øl til
útfluttning

Føroya Bjór vil sleppa at gera
tað eitt sindur sterkari.

Finnbogi Arge og nú til
Bjarna Djurholm.

Hendan triðja umsóknin
hevur kortini ikki fingið

nakað afturljóð frá Vinnumálaráðnum.

Ætlanin er at sterka øli
nýtast til útfluttning. Eitt nú

roknar Einar Waag við, at
selt kundi verið til útlendsku skipini.
– Vit hava ongar ætlanir
ella vónir um at bryggja
sterkari øl til føroyska
marknaðin, staðfestir Einar
Waag.
Tað krevur eitt sindur av
produktútvikling at fara
undir bryggjan av sterkara
slagnum, men talan er ikki
um tær heilt stóra broytingar.
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Føroya Bjór hevur fyri
triðju ferð sent umsókn til
Vinnumálaráðið um at fáa
loyvi til at bryggja við
alkoholinnihaldið áljóðandi
meira enn 5,8%.
Hetta upplýsir Einar
Waag, stjóri fyri Føroya
Bjór.
– Vit hava roynt tvær
ferðir áður at søkja um
loyvið - hjá fleiri ymsum
landsstýrismonnum, men
higartil hava vit bara fingið
noktandi svar, sigur Einar
Waag.
Fyrst varð søkt hjá Ivan
Johannesen, síðani hjá
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RÙSDREKKA
Heri á Rógvi

