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Poul Michelsen, tingmaður:

Marknaður keyparans er galdandi
innan føroysku oljuvinnuna
– Áhugin fyri leiting
við Føroyar er minni
enn áður, og vit
kunnu tí tosa um, at í
dag er tað marknaðurin hjá keyparanum
(»Købers marked«),
har oljufeløgini, í
størri mun enn áður,
kunnu seta treytirnar
segði Poul Michelsen,
framsøgumaður
Fólkafloksins m.a. í
løgtinginum herfyri,
tá uppskotið um
løgtingslóg um annað
útbjóðingarumfar til
leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum
var til 1. viðgerð
2. ÚTBJÓÐING
Jan Müller
Tingmaðurin vísti á, at
kanningarnar við Føroyar
hava ikki givið tað úrslit øll
vónaðu. Tí er føroyska økið
ikki eins áhugavert sum
seinast. Hesi viðurskifti
gera tí, at tað í dag heldur
eru oljufeløgini enn vit, ið
kunnu seta treytir.
Poul Michelsen vísti á, at
økið, sum skal bjóðast til
oljuleiting, er størri enn
seinast, men nógv vitan er
ikki um økið. – Váðin við

Poul Michelsen, tingmaður: -Vit mugu ikki vera ólagalir men
eitt má ikki broytast og tað er, at allar vørur og tænastur í
sambandi við leiting mugu tollast í Føroyum

Føroyar er vaksin síðani
seinastu royndarboringar, –
og minkaður aðrastaðni. Í
viðmerkingunum til uppskotið stendur m.a., at »Tað
kann ikki útihýsast, at tað
eru kollvetnisgoymslur í
Føroyum«, so støðan er
nógv broytt, og tí eru útbjóðingartreytirnar eisini
nakað øðrvísi enn seinast
segði tingmaðurin og helt
fram:
– Við fyriliggjandi uppskoti fær landsstýrismaðurin í oljumálum heimild at

geva fyribilsloyvi í 3 ár.
Landsstýrismaðurin fær
somuleiðis møguleika at
stramma upp uppá krøvini
til oljufeløgini, alt eftir
hvussu støðan er og hvussu
áhugin er hjá oljufeløgunum.
Í sáttmálatreytunum stendur, at føroyskar skulu
verða við. Eitt slíkt lógarkrav hevur givið føroyskum
fyritøkum møguleika at
royna seg á hesum øki.
Men tær fyritøkur, sum
hava klárað seg og hildið

fram í einum samstarvi við
oljufeløgini, hava megnað
tað vegna dugnaskap teirra
og ikki tí, at lógin krevur
tað.
Poul Michelsen helt fyri,
at tað er eitt gott arbeiði,
sum fyriliggur til tingið at
taka støðu út frá. Tað er lætt
lesiligt. Og tað er sjáldan,
at tá tað er á so tekniskum
slag, at tað er so lætt at
skilja. Hann helt annars
fyri, at vit mugu ikki steðga
á nú. Vit mugu halda áfram
hóast alt ikki gekst so væl í
1. rundu.
– Tað er ikki nógv vitan
um nýggju økini boðin
verða út. Nú verður so
eisini øðrvísi við skipanini,
har tað hereftir ber til at
samráðst við landsstýrismannin. Tað kann gott
koma hartil, at tú ikki fær
oljufeløgini til at binda seg
til at gera stórvegis íløgur
annað enn til kanningar.
Men alt eftir hvussu nógv
oljufeløgini bjóða hevur
landssstýrismaðurin møguleika at samráða seg til eitt
betri úrslit. Landsstýrismaðurin kann geva fyribilsloyvi sum oljufeløgini
kunnu umsita í nøkur ár, og
tá 3 ár eru farin kunnu tey
gera niðurstøðu og tá kann
felagið samráða seg til ein
nýggjan sattmála við
møguligum boringum fyri
eygað ella kastd økið aftur,
og tað merkir í veruleikanum, at at vit eru eini

Mugu frøðast um áhugan
2. ÚTBJÓÐING
Jan Müller
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Kári Højgaard úr Sjálvstýrisflokkinum helt oljuvinnuna hava havt positiva
ávirkan og vísti á, at undan
1. útbjóðing snúði orðaskifti seg um, at ein oljuvinna fór at avlaga føroyska
samfelagið, og vit fóru at
missa tamarhaldið á tí,
fiskivinnan fór at verða
afturútsigld, nýggja vinnan
fór at vera kappingaravlagandi osfr. Hetta hevur tó
ikki verið so og tað er at
gleðast um helt tingmaðurin fyri.
– Fýra boringar eru gjørdar. Kolvetni er staðfest.
Tað er gleðiligt, at tað eru
oljufeløg, sum hava áhuga
at halda fram her. Tá man
skal gjalda kanska sjey
ferðir so nógv fyri at fáa
oljuna upp í Norðuratlantshavi sum í Arabisku

Kári Højgaard,
tingmaður helt
fyri, at vit eiga at
frøðast um, at
áhugi er fyri
Føroyaøkinum,
nú so mong onnur
øki eru meira
attraktiv

Emeradunum, so er sjálvsagt, at onkur metir væl
um støðuna, áðrenn borað
verður, og kanningarnar
verða gjørdar so nágreiniliga sum gjørligt. At áhugi
kortini enn er fyri økinum
skulu vit frøðast um.
Kári Højgaard metti tað
vera sera óheppið, um virksemið steðgar og vísti til, at

man hevði 8 boringar tilrættalagdar fyri eitt ávíst
tíðarskeið, og út frá tí blivu
tilboðini givin. Tá so av
góðum grundum loyvi
verður givið til eina seinking og steðgur kemur í, so
er vandi fyri, at ekspertisan
hvørvur. – Vit høvdu eitt
felag, sum beyð seg fram
og tá steðgur kemur í, bara

ein boring í tvey ár, tá kanst
tú ikki behalda fólkið og
bara bíða, til tað einaferð
byrjar aftur. Tað er sera
óheppið, at stígur kemur í,
men eg vóni ikki, at man
ikki hevur mist royndirnar.
Við hesum sipaði hann til
alt tað, sum er lagt í at
byggja upp útgerðarhavnina í Runavík.
Kári Højgaard helt tó
sjálvur, at føroyingar í síni
servisering hava klárað seg
væl og hava verið góðir
samstarvspartnarar. Hann
metti tað vera sera týdningarmikið, at føroyingar
kunnu vinna sær førleika,
soleiðis at vit kunnu kappast á jøvnum føti. Hann
spurdi í hesum sambandi,
hví man ikki kann hava
nógv fóðringsrør liggjandi í
Føroyum, soleiðis, at vit
eisini á jøvnum føti kunnu
kappast um serviseringina
beint hinumegin markið, tí

»købers marked« støðu.

lógini enn at søkja eitt
positivt og konstruktivt
samstarv.

Ómak

-Tað liggur so eisini í
tekstinum,
at
man
møguliga eigur at broyta
hesar reglur, og tað haldi eg
eisini man eigur at
umhugsa. Men eitt eigur
man ikki at broyta og tað er
tolling
inn
og
úr
landinum..Alt, sum kemur
á boristaðið, og allur
fólkaflutningur eigur at
ganga gjøgnum føroyskar
tollmyndugleikar. Men at
skula flyta eina stóra
maskinu til Runavík fyri
síðani at flyta hana útaftur
er ikki serliga positivt í
einum samstarvi. Tú kanst
líka so væl flyta hana
beinleiðis bara tú syrgir fyri
at tolla hana.

Poul Michelsen helt, at man
hevur gjørt sær ómak at
lúka treytirnar í grein 7, har
tað verður sagt, hvussu
man skal fara fram, varisliga og við skynsemi, við
atliti til fiskikap og umhvørvi og har almenn
áhugamál og hvat samfelagið kann fáa burtur úr eisini skal havast í huga.
Tingmaðurin segði seg
vera sannførdan um, at stóð
tað ikki í lóggávuni, at
føroysk virki skulu hava
møguleika at vera við í
oljuvinnuni, so vóru tað
fleiri feløg, sum ikki vóru
komin við, tí føroysk virki
høvdu ikki førleikan. Tað
hevði verið so nógv meira
náttúrligt fyri oljufeløgini
bara at funnið sær samstarvsfelagar aðrastaðni. Eg eri sannførdur um, at
stóð tað ikki í lógini, at tað
skal vera um føroyskan
kaikant, so kom Atlantsflog
ongantíð upp í part, og so
hevði flogfelagið heldur
ikki havt tann førleikan teir
hava í dag, nú teir arbeiða á
norskum øki.
Poul Michelsen helt eisini, at tað hava verið føroyskar fyriutøkur, sum hava
yvirspælt kravið um føroyskan kaikant og brúkt
meira tíð at trútta kravið í
vit liggja nógva tímar nærri
feltunum enn t.d. Aberdeen
í Skotlandi. Sum er so eru
føroyskar fyritøkur ov veikar til at hava liggjandi nógv
á goymslu.
Annars helt tað vera rætt,
at alt tilfar og útbúnaður til
oljuboringar verður flutt
um føroyskan kaikant, so
vit vita, hvat tað er, sum fer
út á pallarnar, ið bora. Í tí
sambandi spurdi Poul
Michelsen, tingmaður, hvar
slammið frá boringunum
endar. Hann helt, at tað
skuldi inn til lands, men
visti einki um, at nakað
slikt var komið í land í Føroyum.
Kári Højgaard helt annars fyri, at tað er sera týðandi, at vit fáa staðfest,
hvussu møguligur oljupeningur skal brúkast. Tað er
ikki bara sum at vinna í
happadráttinum. Vit vita, at
her er kolvetni, og tað hevur verið gitt, at tað møguliga kann vinnast í rakstrarverdum nøgdum. Men tað
kemur at seta stór krøv til
politikararnar, soleiðis at

Poul Michelsen ivaðist
annars ikki í, at er tað
náttúrligt, so vilja útlendsk
feløg eisini brúka føroyska
arbeiðsmegi,
sum
er
dugnalig í sær sjálvum.
Hann fegnaðist um, at allir
loyvishavararnir hava havt
skrivstovur í Føroyum og
verið við til at menna
bæðiSyndri ætlan og at
føroyingar hava fingið
pengar
til
nógvar
verkætlanir.

peningurin ikki avlagar
samfelagið.
Framsøgumaðurin hjá
Sjálvstýrisflokkinum var
sera nøgdur við arbeiðið
sum oljumyndugleikarnir
hava gjørt. – Tað hevur
verið fyrimyndarligt, og eg
vóni fyri tað føroyska
samfelagið, at vit fara at
finna olju, og at vit duga at
umsita tað, sum oljan fer at
geva, skynsamiliga.

Annika
og Annita
Lesið í mikudagsblaðnum, hvat tær
báðar tingkvinnurnar
Annita á Fríðriksmørk
og Annika Olsen
høvdu uppá hjartað
undir 2. viðgerð av 2.
útbjóðing.

