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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Skulu vit bara góðtaka, at Lítli Hólmur
partvíst verður ífylla?
Jóannes Eidegaard

Meðan Føroyar hava yvirtikið málsøkið ráevni í
undirgrundini, so hevur Grønland bert havt eina
ráevnisavtalu, har Danmark framvegis hevur havt
yvirvaldið á hesum málsøki. Føroyska avtalan er ein
virðilig og sømilig loysn á einum gomlum trætumáli
millum tvær av tjóðunum í ríksfelagsskapinum.
Hetta eru flestøll samd um, hóast atfinningar hava
verið frá ávísari føroyskari síðu og spurnartekin
hevur verið sett við skipanina. Men føroyska
skipanin hevur staðið sína roynd í verki í og við, at
tað er Føroya løgting, ið samtykkir kolvetnislóggávu og Oljumálaráðið, ið játtar øll neyðug loyvi í
sambandi við oljuvirksemi á føroyskum øki.
Hinvegin er avtalan millum grønlendska heimastýrið og donsku stjórnina ikki ein sømilig loysn –
hvørki fyri Grønland ella fyri Danmark. Hon hevur
ikki ta javnvág, ið ein avtala millum tveir javnsettar
partar eigur at hava. Avtalan hevur dám av postkolonialismu og lítil ivi er um, at misnøgdin við avtaluna er stór í Grønlandi. Grønland hevur ómetalig
ríkidømi í undirgrundini. Har eru ymisk sera
virðismikil metal, har eru gimsteinar og ivaleyst er
olja í havbotninum á ávísum støðum. Annað er so
tað, at tað í løtuni er sera kostnaðarmikið at útvinna
hesi ríkidømi. Men ivaleyst kemur tann dagur, tá tað
fer at loysa seg at vinna út ymisk ráevni í undirgrundini.
Tað er tí í tøkum tíma, at málið um grønlendsku
undirgrundina verður reist av nýggjum. Tað eru teir
báðir grønlendsku fólkatingsmenninir Kupik Kleist
og Lars Emil Johansen, ið hava tikið málið upp á
fólkatingi. Tað tænir teimum til heiðurs. Ein kann
undrast yvir, at hetta mál ikki verður reist av grønlendska landsstýrinum, men tað kann hava sínar
grundir. Tað er at vóna, at Grønland og Danmark
skjótt koma ásamt um eina avtalu. Tað er óhugsandi,
at Danmark, soleiðis sum heimurin er vorðin í dag,
fer at sýta grønlendingum at yvirtaka málsøkið um
ráevni í undirgrundini. Ein yvirtøka sum t.d. tann
føroyska í sama máli fer ivaleyst at gagna grønlendska búskapinum og fer at beina burtur ein
spurning, ið leingi hevur verið til ampa fyri báðar
tjóðir. Hvønn myndil londini fara at nýta fyri eini
komandi avtalu, vita vit sjálvsagt einki um í løtuni,
men vit vita at grønlendskir politikkarar hava sýnt
føroysku unddirgrundaravtaluni stóran áhuga. Tað er
tí ikki óhugsandi, at avtalan fer at líkjast avtaluni
millum Føroyar og Danmark, sum Atli Dam og Poul
Schluter undirritaðu á sinni.
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Í samband við, at landið nú
fer undir at byggja nýggja
samferðsluhavn á Trongisvágsfirði, so er tað okkara
skylda bæði sum politikkarar og ikki minst sum
tvøráfólk, at halda eitt vakið eyga við, at loysnin, vald
verður, ikki óneyðugt ger
seg inn á eitt tað vakrasta
staðið á fjørðinum. Tí kann
ein loysn, har Lítli Hólmur
partvíst verður ífylla als
ikki góðtakast uttan so, at
allir aðrir møguleikar als
ikki kunnu brúkast.
Uppskotið um nýggju
samferðsluhavnina
á
Trongisvágsfirði var til
fyrstu viðgerð á løgtingi
týsdagin. Hetta er ein sokallað landshavn, har
landskassin fíggjar íløguna
og átekur sær raksturin, og
Vinnumálaráðið stendur
sum byggiharri. Hetta verður sum kunnugt gjørt, tí vit
komandi ár fáa ein nýggjan
Smyril, og at havnin á
Drelnesi ikki verður mett at
vera nóg góð, og tí at
Tvøroyrar kommuna ynskir
Drelnes til onnur endamál.
Og sjálvandi gleðast vit øll
yvir, at landið átekur sær
uppgávuna.
Samferðsluhavnin verður
sambært ætlanini hjá landsstýrinum løgd kloss uppat
vestasta parti av Lítla

Hólmi. Tá spurt verður, hví
havnin skal amast upp at
Hólminum, verður svarað
av landsstýrinum, at tað er
tí, at kanningar vísa, at
hetta er best egnaða øki.
Eg skal ikki gera meg
klókan upp á tær kanningar,
sum gjørdar eru av Landsverkfrøðinginum o.ø., men
eg vildi við mínum vanliga
viti og skili sagt, at samferðsluhavnin tað sama
kann liggja einar 50 til 100
metrar longur inni á
fjørðinum móti Drelnesi, tí
so nógv kunnu hasi viðurskiftini viðvíkjandi súgi
ikki broytast. Men lat okkum síggja teknisku metingarnar. Hin vegin eru teknisku atlitini nú einaferð ikki
altíð einastu atlit, sum takast skulu. Eg meini so við,
at fjørðurin er bæði víður
og stórur, so tað má bera til
at finna eina loysn, sum
bæði er teknisk góð, og
sum ikki ger seg óneyðugt
inn á umhvørvið.
Ein slík íløga sum henda

er ein íløga, sum er fyri alla
framtíð. Tess størri er tað
okkara ábyrgd, at vit taka
tey neyðugu atlitini til umhvørvið og náttúruna, tá ein
slík íløga verður gjørd.
Hetta ótrúliga vakra umhvørvið við Lítla Hólmi,
Krambatanganum og Sevinum kann ikki bara týnast,
um so er, at aðrir møguleikar fyri plasering av havnini
eru. Vit skulu sjálvsagt ikki
seta okkum ímóti framburðinum, men hin vegin
skulu vit ikki vera so
medgjørlig, at vit als ikki
eru kritisk.
Tað er okkara skylda sum
politikarar bæði á tingi og í
býráði, at vit taka neyðug
atlit. Okkara eftirkomarar
skulu so vítt gjørligt fáa frá
okkum eina náttúru, sum er
so óspilt sum gjørligt. Og
kunnu vit varðveita umhvørvið rundan um Lítla
Hólm, siglingaleiðina innan fyri Hólman o.s.v., uttan
at vit forða samferðsluhavnini og nýggju tíðini, so
er tað okkara skylda at gera
tað.
Eg havi tí staðiliga heitt á
Bjarna Djurholm, landsstýrismann um at hann við
sínum serkønu fólkum
kemur suður á Tvøroyri og
heldur ein fund, har greitt
veður frá ætlanini, og har
borgararnir kunnu fáa
møguleika at seta spurn-

ingar og annars at koma við
viðmerkingum. Málið liggur nú í vinnunevndini, og tí
átti nevndin ella umboð fyri
hana eisini at verið við til
ein slíkan fund.
Tað er nú, vit kunnu
kjakast um ætlanina. Tá
grótið er útlagt, hava orðini
onga ávirkan. Tað er nú vit
kunnu taka neyðug fyrivarni. Tá grótið er útlagt, er
einki meira at gera.
Eg veit ikki hví, men eg
havi eina kenslu av, at
møguliga er ein av orsøkunum til, at man ætlar at
leggja havnina upp á innara
part av Hólminum er, at har
er grynst vatn og tískil bíligari, tí minni grót skal
brúkast. Men álvaratos, um
tað er orsøkin, tess meira
eiga vit nú at siga frá. Er
tað nakað, vit eiga nóg
mikið av í hesum landi, so
er tað grót.
So harra landsstýrismaður, enn ein áheitan um, at tú
tekur stig til henda fund.
Ongin av okkum er áhugaður í at spenna bein ella at
seinka íløguni. Tað einasta
vit vilja er, at vit ikki aftaná
sita og gráta um alt tað
vakra, sum er lagt undir
heilt, tí vit vóru so glað fyri
at fáa eina nýggja samferðsluhavn, at vit ikki
tordu at tala at.

litur í Føroyum kostar uml
10,00 kr. Hettar er, sum eg
fyrr havi víst, á ein munur
uppá uml 32,5 milliónir,
um frakt frá Skotlandi til
Føroya er tikin við. Eg
haldi ikki, at vit sum politikarar kunnu forsvara, at
barnafamiljur í Føroyum
skulu gjalda 32,5 mill
meira, enn um mjólkin var

innflutt. Havi varhugan av
at øll skipanin við landbúnaðinum er ein gomul og
avoldað skipan, sum sjálvandi eigur at verða broytt
ongantíð ov skjótt.

Bíligari mjólk takk
Kaj Leo Johannesen,
Sambandsflokkurin
Lat okkum avtaka meirvirðisgjaldið á Mjólkaúrdráttum, so okkara barnafamiljur kunnu hava ráð at
leggja børnum okkara gott í
beinini. Tað kann ikki
verða rætt, at ein litur í eitt
nú Skotlandi skal kosta uml
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