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UTTAN ÚR HEIMI

Velja útlendskar havnir
Eftirlitið við vørum, sum verða fluttar til Danmarkar,
er vorðið so umfatandi og tíðarkrevjandi, at fleiri
danskir innflytarar hava valt at nýta havnir í útlandinum heldur enn tær donsku.
Tað eru serliga fiskur og fiskaúrdráttir úr londum
uttan fyri ES, sum donsku innflytararnir velja at taka
í land í útlendskum havnum. Tað kemur fram í einari
kanning, sum felagið hjá donsku fiska- og matvørufyritøkunum hevur gjørt, og sum umfatar 32 fyritøkur.
Kanningin vísir, at 15 av teimum 32 fyritøkunum
nýta tær útlendsku havnirnar, tá tær innflyta fisk og
fiskavørur úr londum uttan fyri ES, og 12 aðrar
fyritøkur siga, at tær umhugsa at gera tað sama.
Kanningin vísir eisini, at donsku innflytararnir nýta
serliga havnina í Hamburg.

Veðurlagið í Sahara hevur
flutt seg longur norður

Eingin kanning enn

Heita veðrið seinastu árini hevur havt við sær, at ein
vandamikil tropisk bakteria er farin at gera vart við
fram við svensku vesturstrondini, og kanningar vísa,
at bakterian tekur seg longur og longur norður.
Bakterian eitur "vibrio vulnificus" og er av somu
bakteriuætt sum eitt nú kolera, og vanliga heldur hon
til í teimum tropisku økjunum, men tað lýggja veðrið
norðanfyri tey seinnu árini hevur gjørt, at bakterian
eftir øllum at døma eisini klárar seg her norðuri.
Sviar varnaðust bakteriuna fyrstu ferð í 1994. Tá
varð hon funnin har suðuri við svensku vesturstrondina, men seinastu árini er hon ko longur og
longur norður.
Á sjúkrahúsinum í Malmø verður sagt, at fimta
hvørt fólk, sum kemur í samband við bakteriuna, fær
blóðeitran. Svensku myndugleikarnir siga, at
seinastu árini er í meðal eitt fólk deytt um árið av
bakteriuni.

Ætlaðu at ræna Taylor
Keldur í uppreistrarherinum í Liberia hava avdúkað,
at eitt bretskt-amerikanskt felag hevur boðið sær til
at senda leiguhermenn til landið at ræna liberiska
forsetan, Charles Taylor. Sambært keldunum skuldu
leiguhermenninir lata krígsbrotsmannadómstólinum
hjá ST fáa Taylor, sum er skuldsettur fyri krígsbrotsverk.
Ein talsmaður hjá bretsk-amerikanska felagnum
Northbridge Services Group váttar fyri bretska
blaðnum The Independent, at felagið hevur havt
samband við liberisku uppreistrarrørsluna LURD.
Sambært talsmanninum var felagið til reiðar at senda
2.000 leiguhermenn til Liberia at taka Taylor.
Sambært The Independent snýr málið seg ikki bert
um ætlanina at ræna Charles Taylor. Blaðið veit at
siga, at bæði bretsku myndugleikarnir og amerikanska FBI eru farin undir at kanna, um felagsskapurin kann hava sent LURD vápn. Er tað so, er hetta
brot á eina ST-samtykt, sum bannar øllum vápnaflutningi til Liberia.

Mynd: Reuters

Italskir veðurlagsgranskarar halda seg
nú vita orsøkina til
tann nógva hitan og
turkin í Evropa. Frágreiðingin er, at
veðurlagið í Saharaoyðimørkini er komið
norður um Miðjarðarhavið
VEÐUR
Árni Joensen
Italsku granskararnir eru
komnir eftir, at tann nógvi

hitin og turkurin í Evropa í
seinastuni stavar frá Sahara
-oyðimørkini, og teir siga
tað ikki vera óhugsandi, at
hitin og turkurin fara at
standa við langt út í september.
- Tað tykist, sum at oyðimarkarveðrið hevur flutt
seg norður til okkara, sigur
Giampero Maracchi á
veðurstovninum í Firenze
við blaðið la Republica.
Italsku granskararnir vísa
á, at sunnan fyri Sahara
hevur tað regnað munandi
meiri í summar enn vanligt.
Giampero Maracchi sigur,

at tað tykist, sum at ekvator
hevur flutt seg 20 stig
norðureftir. Úrslitið er
áhaldandi hátrýst yvir Miðjarðarhavinum, og tað hevur havt oyðimarkarhita við
sær. Í Rom vóru 37,4 hitastig fyrrapartin hósdagin,
og í Bordeaux í Fraklandi
vóru 37 stig. Bæði í Eysturríki, Rumenia, Ungarn og
Kekkia hava veðurmenninir mált methita í seinastuni.
Norski veðurfrøðingurin
Kristin Gislefoss sigur, at
metingarnar hjá italsku
veðurgranskarunum eru
helst rættar.

- Vit síggja, at umleið 30
stig norðan fyri ekvator er
eitt breitt hátrýstøki kring
alla Jørðina. Stundum flytir
hetta øki seg longur norður,
og so fáa vit heita luft úr
Sahara norður til londini
norðan fyri Miðjarðarhavið. Tað er væl hugsandi, at
hetta hátrýstøki hevur flutt
seg uppaftur longur norður
í ár, sigur Kristin Gislafoss
við blaðið Dagsavisen.

Statoil hevur kanska funnið
risastóra oljuleið
Í Statoil hildu tey, at
bara gass var at finna
í Ellida-økinum í útnyrðing úr Tróndheimi, men nú er líkt
til, at talan er heldur
um eina risastóra
oljuleið
OLJUVINNA
Árni Joensen
Í Statoil vilja tey einki siga
um úrslitið hjá boriskipin-

um "West Navigator", sum
hevur borað fyri felagið í
Ellida-økinum, men vælvitandi keldur siga fyri
blaðnum Aftenposten, at
felagið hevur funnið eina
oljukeldu, sum kann vísa
seg at vera ein av teimum
heilt stóru.
"West Navigator" fór
undir boringina tann 20.
juni, og boringin verður
ikki liðug fyrr enn um einar
fjúrtan dagar. Undan leitingini vildu jarðfrøðingarnir vera við, at millum 200

og 300 milliardir rúmmetrar av gassi vóru í økinum,
men nú tað vísir seg at vera
olja heldur enn gass, verður
hildið, at talan er um millum 200 og 300 milliardir
rúmmetrar av olju umframt
væl av gassi.
Ellida-økið er á 1200
metra dýpi í útnyrðing úr
Tróndheimi. Statoil er
operatørur á økinum og
eigur 30 prosent av leitingarloyvinum. Hini feløgini,
sum eru uppií, eru ConocoPhilips við 10 prosent-

um, Norske Shell, BP og
Petoro, sum eiga 20 prosent
í part.
Nýggja fundið hjá Statoil
kemur uttan iva norsku
myndugleikunum væl við,
tí herfyri kunngjørdi oljumálaráðið í Oslo, at framtíðarvánirnar í oljuvinnuni
eru ikki so bjartar longur.
Tað er nú heldur ikki so
løgið, tí tað eru nú meiri
enn tíggju ár, síðani nakað
munandi fund var á norskum øki.
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Vandamikil bakteria

Tann nógvi hitin og turkurin hava elvt til skógareldar nógvastaðni í Suðurevropa. Her roynir ein
portugisisk tyrla at sløkkja ein skógareld
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Nógv bendir á, at tann ætlaða kanningin av vanlukkuni við ferjuni "Scandinavian Star" verður útsett.
Roknað hevur verið við, at kanningin skuldi byrja
í ár, men sambært norska blaðnum Aftenposten fer
danski ríkisadvokaturin neyvan at taka avgerð um at
seta kanningina í verk fyrr enn næsta ár. Hetta kemst
av, at danska stjórnin nýliga gjørdi av, at danska
skattavaldið skal upp í kanningina. Endamálið við
hesum er at vita, um teir, sum veruliga áttu ferjuna,
eru drignir til svars.
Hjá ríkisadvokatinum verður sagt, at skattavaldi
verður neyvan klárt við sínari kanning fyrr enn
einaferð í heyst, og tí kann tann ríkisadvokaturin
neyvan taka ta endaligu avgerðina fyrr enn einaferð
aftan á ársskiftið, skrivar Aftenposten.

