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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Spennandi tíðir hóast
tøgn

Viðmerkingar til kjaksending í ÚF 22. juni, 2004 um
toskastovnin undir Føroyum

Ikki hoyrist nógv til oljuvirksemi um okkara leiðir í hesum døgum. Tað er sum tøgnin valdar. Men tað nýtist tó als
ikki at vera nakað ringt tekin. Rætt er tað, at eingin boring
hevur verið á landgrunninum í ár og verður tað møguliga
heldur ikki næsta ár. Kortini eiga vit at geva tí virksemi,
sum er og verður beint hinumegin markið, ans. Tvs. boringum á Atlantsmótinum og tískil við tilknýti til okkara
egna øki.

Dánjal Petur Højgaard

Í løtuni verður Cambo boraður. Hetta er fund, sum varð
gjørt fyri tíð síðani og sum verður mett at vera eitt lønandi
fund. Nú verður so roynt at finna fram til, hvussu stórt
fundið er. Tað liggur beint hinumegin markið og nær 005
loyvinum hjá ENI og Føroya Kolvetni á okkara landgrunni. Positivt úrslit har vil alt fyri eitt skapa størri áhuga
fyri hesum loyvinum. Taka vit so Rosebank, so er tað ein
brunnur, sum verður boraður í juli ella august, tá boriskipið
West Navigator, flytur seg nakrar fjórðingar norður eftir frá
Cambo til Rosebank. Verður tann brunnurin til eitt lønandi
fund, hvat summi í oljuverðini halda er væl møguligt, so
setur tað ljóskastaran á umráðið okkaru megin markið,
sum er eitt av økjunum, sum verður boðið út til leiting í 2.
rundu.
Fara vit so eitt sindur longur suður eftir aftur so verður í
august borað í Bedlington-prospektinum. Eisini nær
markinum. Ein spennandi brunnur, tí hann liggur ikki so
langt frá verandi feltum í framleiðslu, Foinaven og
Schiehallion. Fjórði brunnurin er so Laggan. Tað er eitt
gamalt gassfund, sum verður mett at verða lønandi.
Allar hesar boringar hava stóran týdning fyri framtíðar
leiting á Atlantsmótinum og fyri tær báðar utbjóðingarnar,
tí 2. føroysku megin markið og tí 22. bretsku megin
markið. Komandi loyvini her fara nettup at liggja
báðumegin markið og góð úrslit frá umrøddu boringum
vilja hava týdning fyri komandi útbjóðingarnar. Laggan,
sum liggur eystari, fer so at hava týdning fyri vónirnar at
byggja upp ein infrastruktur fyri gassframleiðslu.
Eisini føroysku oljufeløgini eru við í virkseminum.
Atlantic Petroleum er við í Bedlingtonboringini við 1%
við møguleika at hækka partin til 2,5%. Faroe Petroleum
arbeiðir við at keypa seg inn í Laggan. Hetta merkir, at
unga og nýggja føroyska oljuvinnan fylgir við og roynir at
sleppa upp í part – báðumegin markið. Tað kann bert vera
gott, hóast luttøkan er lítil. Men tá skal eisini havast í huga
avmarkaðu orkuna. Bæði feløgini hava júst havt aðalfundir, og teir vóru merktir av bjartskygni og framskygni.
Vónandi fer teirra virksemi at bera ávøkstur føroyska
samfelagnum til frama. Enn er tó spónurin bert settur í.
Nógv og stórt arbeiði liggur fyri framman. Boringarnar í
summar kunnu koma at vísa, at teirra vónir ikki eru
hvørvisjónir.
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ur Steingrund , sum í fleiri
ár hevur gjørt gjølligar
kanningar av føðini hjá
toskinum undir Føroyum,
greiðir frá úrslitum sínum.
Tølini vísa greitt, at smáfallandi toskurin inni á
landgrunninum etur nebbasild og krabbadjór, meðan
størru toskarnir útiá landgrunninum eta hvítingsbróðir og svartkjaft. Tá ið
Petur tekur hetta við inn í
kjakið - úrslit frá túsundavís av toskamagum - hendir
tað, at Jón púra blankt
avvísir hesi fakta sum „ren
s k r iv e b o r d s b i o l og i ‰ !
Aðrastaðni í sendingini

samanum soleiðis: verður
veiðitrýstið so hart, at
ongin toskur sleppur út á
grunnin, ja so lissa føroyingar týðandi mongd av
toskaveiðu! Sambært føroysku kanningunum kann
upp til ein triðjing meira
fáast burturúr, sammett við,
tá ið fiskað verður ov hart.
Vit kunnu við ávísum fyrivarni samanbera hesa støðu
við seyðahald í Føroyum.
Heyst, vetur og vár er seyðurin á bønum inni í bygdunum. Um summarið verður seyðurin sleptur út í hagan at fáa meira gras, so
lombini kunnu vaksa upp.
Hvør seyðahaldari hevði
latið áseyð og lomb verið
gangandi heima á bønum
um summarið, meðan grasið í fjøllunum vaks og vaks
uttan at verið etið? - Tað er
hetta sum hendir, um toskurin ikki sleppur út á landgrunnin at fáa fatur á føðini
har.

Sparikassagrunnurin handar standmynd
STANDMYND
Standmynd eftir myndahøggaran Hans Paula Olsen, verður avdúkað á økinum Yviri við Strond,
millum Føroya Sparikassa
og Skansan fríggjadagin
25. juni kl. 14.
Tað er Sparikassagrunnurin, ið handar Tórshavnar
kommunu standmyndina,
ið Hans Pauli upprunaliga
gjørdi til Norðurbryggjuna
í Keypmannahavn.
Umboð fyri Tórshavnar
kommunu,
Tórshavnar
Havn, Listasavn Føroya og
Sparikassagrunnin verða
við til handanina.
Innsent tilfar
Av tí at vit fáa rættuliga nógv innsent tilfar
sendandi – meira enn vit fáa í blaðið – hevur
blaðleiðslan verið noydd at gjørt nakrar
avmarkingar.

Sosialurin í Norðoyggjum:
Postsmoga 231
Nólsoyar Pálsgøta 1, 700 Klaksvík
tel. 458686 fax 458687
e-post: klaksvik@sosialurin.fo
Sosialurin í Suðuroy:
tel. 375364 fax 375464
tel. 220727
e-post: aki@sosialurin.fo
e-post: dagfinn@sosialurin.fo
Sosialurin í Eysturoy:
Postsmoga 143, Saltangará
tel. 447820 fax 449520
tel. 228909
e-post: vilmund@sosialurin.fo
Sosialurin í Vágum:
360 Sandavágur
tel. 333820, 220507 fax 333720
e-post: edvard@sosialurin.fo
e-post: vagar@sosialurin.fo

Enn sum áður skal fult navn skal vera undir
øllum innsendum greinum – annars verða tær
ikki prentaðar. Harnæst tilskila vit okkum rætt til
at ikki at taka við tilfar, sum eisini er sent øðrum
bløðum ella hevur verið prentað aðrastaðni.

Uppseting/prent:
Uppseting: Hestprent
Prent: Prentmiðstøðin
Útgevari:
Sp/f Sosialurin
Avgreiðsla:
Mán.-frí. 8-16
Argjavegur 26,
Tel. 341800, Fax 341801
Postadressa:
Postboks 76, 110 Tórshavn
E-mail:
post@sosialurin.fo
lysing@sosialurin.fo
lysingartorg@sosialurin.fo
varp@sosialurin.fo
Blaðið verður prentað
mánadag-fríggjadag klokkan 1400

Drúgvar greinar – greinar sum eru longri enn
áleið 5.500 tekn, verða raðfestar lægri, og koma
bert í blaðið, um pláss er fyri teimum. Tað er ein
fyrimunur um vit fáa tilfarið umvegis teldupost
ella á diskli.

Lýsingar
Freistir:

Tekstlýsingar Størri lýsingar Lýsingartorgið Heilsanir

Týsdagsblaðið
Mikudagsblaðið
Hósdagsblaðið
Fríggjadagsblaðið
Leygardagsblaðið

Mán.kl. 10
Týs. kl. 10
Mik. kl. 10
Hós. kl. 10
Frí. kl. 10

Frí. kl. 15
Mán. kl. 15
Týs. kl. 15
Mik. kl. 15
Hós. kl. 15

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.
Stødd:
Ein heil síða í Sosialinum er 254 mm breið og 346 mm í hædd. Breiddin á
einum teigi er 39mm og rúmið millum teigarnar er 4mm.
Innsent tilfar
Fult navn skal vera undir innsendum tilfari. Innsendar greinar, har blaðleiðslan ikki er kunnað um bústað og telefonnummar, verða ikki settar í blaðið.
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Sum áður greitt frá her í blaðnum verða ikki færri enn fýra
fyri okkum viðkomandi brunnar boraðir í ár. Tríggir beint
við markið, Cambo, Rosebank og Bedlington og eitt sindur
longur eystari, Laggan. Hesi nøvnini siga okkum kanska
ikki so nógv, men millum oljufólk og í oljuverðini eru hetta
ikki einkisigandi og tilvildarlig nøvn. Hesi nøvn kunnu fáa
kollveltandi týdning fyri oljuleiting og oljuvinnu á Atlantsmótinum í framtíðini. Bara ein av hesum fýra boringum
gevur eitt positivt úrslit, so kann hon fáa positivar fylgjur
fyri leiting á føroyska landgrunninum eisini.

Eftir at hava hoyrt kjaksendingina millum Jón
Kristjansson og Petur
Steingrund, kann eg eg ikki
bara mær fyri nøkrum fáum
viðmerkingum. Lat meg
fyrst siga, at eg í útgangsstøði haldi, at tað er gott
við kjaki, tí tá kann viðkomandi kunnleiki verða
lagdur fram fyri almenningin til støðutakan. Somuleiðis hevur ein og hvør
rætt til at hava egin sjónarmið - eisini Jón Kristjansson um toskastovnin undir
Føroyum. Stóri trupulleikin
er bara tann, at Jón tykist
ikki hava nóg góðan kunnleika um serstøku viðurskiftini undir Føroyum til at
kunna verð tikin fyri fult í
sínum niðurstøðum um
føroyska
toskastovnin.
Hetta kom skilliga fram
undir orðaskiftinum í útvarpinum. T.d. táið t.d. Pet-

smæðist hann ikki fyri at
velja frítt eftir tørvi leys
argument (‰dette er almindelig biologi‰...) at
stuðla sínum egnu sjónarmiðum um at fiska sum
mest. Hesin kjakháttur
hansara gav mær satt at
siga ein stóra skelk - og fær
meg at øtast yvir, at myndugleikar okkara veruliga
hava havt tílíkan ráðgeva á
lønarlistanum. Ein, ið eftir
hesum úttalilsum at døma,
hvørkii hevur kunnleika til
ei heldur vil lurta eftir gjølligum føroyskum kanningum á hægsta vísindaliga
stigi!
Føroysku kanningarnar
føra til tilmæli um partvísa
verju av teim stóru toskunum - soleiðist at føroyski
fiskimaðurin kann fáa fleiri
tons uppá land. Hetta eftir
at ein uppvøkstur av toski
eisini hevur verið úti á
landgrunninum, har størri
fiskurin ferðast. Fyri at
gera stutt av, kann takast
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