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Heysttingið hjá Oljutinginum:

Framtíðar Føroyar fleirfalt so stórar
Lama Sea og
onkikanndiskuterast.altkann.
tíðindaskriv

Fyri aðru ferð í heyst
skipar Art fyri konsert í
hølunum hjá Margarinfabrikkini.
Bólkarnir ið spæla eru
Lama Sea og onkikanndiskuterast.altkann.Og
teir lova at rokka húsið so
tað stendur eftir.
Báðir bólkarnir eru
kendir fyri teirra heilt
egna stíl sum stevnir beint
inn í frammtíðina.
Lam Sea við einum
funkrokkutum stíli sum er
sín heilt egin,blandaður
við balladukendum tónum og onkikanndiskterast.altkann,við sínum
pumpandi rokki sum
dregur Jimi Hendrix saman við eitt sindur vinar-

ligari jazz og reggea.
Báðir bólkarnir arbeiða
við sínum egna originala
tilfari,sum vil eitt sindur
meira enn at undirhalda.
Teir vilja flyta okkurt,
m.a. lurtarana ætlanir um
hvat teir spæla.Teir gera
sum regul ikki akkurát tað
ein væntar.
Men teir rokka allíkavæl.
So verið við til at stuðla
tann kanska einasta alternativa rokkpallin í Havn
fríggjkvøldið kl 22,tá ið
skotið verður av fyri enn
einari feitari konsert í
hølunum hjá Margarinfabrikkini.
Onki tvætl um at"be
there or be square""Youll
better be there" um so er
at alt nú á døgum skal
sigast á enskum.

Vísindaliga manningin á Jarðfrøðissavninum, ið er knýtt at Landgrunsverkætlanini.
Mynd: Jarðfrøðissavnið, Ársfrágreiðing

OLJUTING
Jan Müller

jan@sosialurin.fo

Lama Sea og onkikanndiskuterast.altkann hava konsert á
Margarinfabrikkini fríggjakvøldið

Dagurin
23. september. Linus, deyður í árinum 79. Var fyrsti
eftirmaður Pæturs á pávastóli í Róm. Halgisøgur
siga, at hetta er tann Linus, sum nevndur er í 2. Tim.
4, 21, men tað vita teir ikki við vissu.
Dagurin er eisini heystjavndøgur.

Tað var eitt stórt framstig,
tá Føroyar fingu avtalu
fyrst við norðmenn, síðani
við bretar og loksins við íslendingar um landgrunnsmarkið millum londini.
Týdningurin av einum
størri landgrunni og harvið
ognarrætt/nýtslurætt
til
størri undirgrund kom serstakliga væl til sjóndar, tá
vit eftir drúgvar samráðingar við bretar fingu eitt
miðlinjumark, sum í stóran
mun fylgir fiskimarkinum.
Tað setti gongd á oljuleiting við Føroyar.
Nú er so eftir at finna
fram til, hvør eigur landgrunnin, sum liggur uttan
fyri 200 fjórðingamarkið
og fyri okkara viðkomandi
bæði í ein útsynning úr
landi (á Hatton-Rockall økinum) og í ein landnyrðing
úr landi (í Norðurhøvum).
Hetta er sum so eitt
gamalt mál, men lá mestsum í dvala, tá drúgvu og
týdningarmiklu samráðingarnar vóru fyrst við danir
um rættin til ráevnini í
undirgrundini og seinni við
bretar um sjálvt landgrunnsmarkið
millum
Føroyar og Bretland.
Eftir at tað markið kom
uppá pláss hava føroyingar
saman við dønum skundað
undir arbeiðið at kunna
gera krøv okkara galdandi
til stóru økini fyri sunnan
og fyri norðan og í hesum
sambandi at finna fram
prógv fyri hesum krøvum.

Arbeiðið er nú álvara í
gongd og fyri at eingin
slingur skuldi vera í valsinum og fyri at fáa hetta so
týðandi arbeiði væl frágingið og sett út í kortið frá
byrjan, tóku føroyskir
myndugleikar stig til at
brúka nógva og góða orku
til at fremja málið. Tí varð
m.a. avgjørt, at Martin
Heinesen, sum var leiðari á
Jarðfrøðissavninum, skuldi
takast burtur frá tí arbeiðinum í eina tíð og ístaðin
átaka sær hesa nýggju og
fyri Føroya land so týdningarmiklu uppgávu. Á
sama hátt er avgjørt at
brúka ein av frægu løgfrøðingunum á Løgmansskrivstovuni til hesa uppgávu.
Nú er so arbeiðið so í
gongd og hetta hevur fingið
nevndini í "Oljutinginum"

at skipa koma Oljuting við
hesum eina evninum:
"Havrættarsáttmáli Sameindu Tjóða og krav føroyinga um landgrunsrættindi
út um 200 fjórðingsmarkið"
Sigmundur Ísfeld á Løgmansskrivstovuni og Martin Heinesen á Jarðfrøðissavninum fara at greiða frá
arbeiði teirra, ið kann vísa
seg at fáa stóran týdning
eisini fyri framtíðar oljuleitingar møguleikar nar
kring Føroyar. Heysttingið
verður mikukvøldið 29.
september 2004 kl. 19.00 á
Hotel Føroyum.

ST
Havrættarsáttmálin hjá ST
kom formliga í gildi í 1994.
Grein 76 í Havrættarsáttmálanum gevur stranda-

At føroyingar hava gjørt vart við krøv okkara til landgrunnin
uttanfyri 200 fjóðingar sunnan fyri Føroyar er einki nýtt sum
so. Eitt nú hava vit gjørt altjóða oljuheimin varugan við hetta
á oljumessum í útlandinum sum á hesi ONS messuni í
stavanger fyri mongum árum síðani, tá Anfinnur Kallsberg og
Eyðun Elttør ráddu fyri borgum í Tinganesi. Her eru teir
saman við Kjartan Kristiansen, leiðara á Menningarstovuni
Mynd Jan Müller

londum rætt til landgrunn út
til 200 fjórðingsmarkið úr
landi ella longri, grundað á
eina røð av treytum.
Strandalond fáa 10 ár, frá tí
tey hava staðfest Havrættarsáttmálan, til at gera møgulig krøv galdandi at leggja
fyri sonevndu Landgrunsnevndina hjá ST. Danmark
ætlar, saman við Føroyum
og Grønlandi, at staðfesta
Havrættarsáttmálan í ár.
Fyri Føroyar hevur løgmaður tílíkar spurningar um
hendi, og Sigmundur Ísfeld,
ráðgevi á Løgmansskrivstovuni, hevur staðið fyri
føroysku fyrireikingunum
av staðfestingini av Havrættarsáttmálanum.
Til at fyrireika møgulig
víðkaði landgrunskrøv er
ein felags ríkisverkætlan sett
í verk, har vísindaligar kanningar verða gjørdar og kravpróvførsla verður fyrireikað.
Jarðfrøðisavnið samskipar
arbeiðið Føroya vegna, og
Martin Heinesen, jarðfrøðingur, stendur fyri føroyska
partinum av verkætlanini. Á
Oljutinginum mikukvøldið
29. september fara hann og
Sigmundur Ísfeld at greiða
frá teirra arbeiði, sum kann
vísa seg at fáa stóran týdning
eisini fyri framtíðar oljuleitingarmøguleikarnar kring
Føroyar.
Samtakið ENSK spf (ElService, Normek, Sandblásing & KJ-Hyrdraulik)
stuðlar Heysttinginum, og
koma umboð at greiða frá
teirra framtíðar ætlanum
innan oljuvinnuna v.m.
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