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Frederik Hansenfrá Skipafelagnum Føroyar er sum ‘Base Manager’ dagligur leiðarifyri oljuútgerðarhavnina í Runavík.
Foto: Maria Olsen /  PRnewsMedia.com

Atlantic Stand By
Atlantic Supply Base 
Kggur í vetrardvala 
fram til summarið 
2005 - innan tess 
gevur tað ikki 
meining at hava fólk í 
føstum starvi, vísir 
nevndarformaðurin á

IQ G lST lK K m ________
Búi Tyril /
PRnewsMedia. com

Tað var ongantíð meiningin 
at Atlantic Supply Base 
skuldi hava fólk í føstum 
starvi uttan veruligt arbeiði. 
So, hóast tað er keðiligt at 
siga fólk upp, har var einki 
í at velja: seinkingar í 
royndarboringunum á tí 
føroyska landgrunninum 
høvdu sínar natúrligu fylgj- 
ur.

Nakað soleiðis ljóðar 
resonementið hjá teimum 
flestu vit hava tosað við um 
Atlantic Supply Base, nú ið 
stjórin er sagdur úr starvi 
og virksemið eftir øllum at

døma fer at liggja lágt fram 
til næstu royndarboringar á 
sumri 2005.

"Einki offshore virksemi 
er við Føroyar í løtuni," 
staðfesti formaðurin í 
nevndini fyri Atlantic 
Supply Base, Nils Søren- 
sen.

"Vit mugu sjálvandi 
skrúva blussið niður so 
nógv sum møguligt sum 
støðan er... Vit bíða jú eftir 
virksemi. Tað bleiv ikki 
tann kontinuitetur sum vit 
høvdu hugsað okkum. Fýra 
boringar eru eftir 1 fyrsta 
loyvirumfari hvar støðin í 
øllum førum skal brúkast. 
Men sum tað er í løtuni 
halda vit stongt, og lata upp 
aftur tá tørvur er."

Endamálið hjá Atlantic 
Supply Base var millum 
annað at fáa eina olju út- 
gerðar havn í Runavík og 
partaeigaramir í felagnum 
er fyritøkur í Eysturoy um- 
framt Føroya Kolvetni ið er 
størsti eigari.

"Men er eingin boring so 
er einki virksemi," vísti 
nevndarformaðurin á, "tað

er jú boringamar sum em 
drívmegin. Tað tekur langa 
tíð at byggja hetta upp og 
basin verður ikki opin alt 
árið fyrr enn meira virk- 
semi kemur. Tað er í grund- 
ini einki forgjørt í at liggja 
lágt beint nú, tí basin 
byggir á boringamar."

"Runavíkar Býráð skilir 
eisini. Tað varð lagdur 
dentur á realismu frá byij- 
an, hóast alt.

Kommunan bygdi eina 
serliga kai sum hellir inn- 
eftir -  hon skal kunna brúk- 
ast sum oljuhavn og ann- 
að... Men tað er ein lang- 
tíðar íløga sum samstundis 
ikki er ovurstór. Samstarvið 
við Skipafelagið hevur 
eisini gjørt sítt til at ASB er 
sloppið undan at gera 
naláar størri íløgur. Felagið 
hevur veitt tænastu í teim- 
um fýra boringunum higar- 
til og tað hevur fungerað 
væl."

Nevndarlimimir em ann- 
ars, umframt Nils Søren- 
sen, John Eli Olsen, Olaf 
Olsen, Aki í Skemmuni og 
ólavur Olsen.

Tann fráfarandi stjórin 
Lassi Borðoy var fámæltur 
men kundi illa dylja ein 
ávísan harm.

"Hvat skal man siga?" 
viðmerkti hann. "Tá einki 
arbeiði er, so er einki ar- 
beiði... Her er einki at 
viðmerkja. Vit roknaðu við 
og gingu jú út frá at tað fór 
at vera virksemi undir 
2004... Tað var jú lagt upp 
til at átta bmnnar skuldu 
borast innan tey fyrstu trý 
árini men tað bleiv bara 
helvtin. Tað var keðiligt at 
tað skuldi draga út, men tað 
gerst ikki við. Teir mugu so 
seta fólk aftur tá boringin 
fer í gongd aftur."

Lassi Borðoy var stjóri á 
Atlantic Suply Base í smá 
trý ár; formelt situr hann í 
starvi fram til 1. mars. 
Hann arbeiðir annars á 
skeiðsdeildini hjá Føroya 
Sjómansskúla; har fer hann 
nú frá hálvari til fulla tíð.

‘Ein nýggjur partur’
Sáttmálin millum ASB og 
Skipafelagið Føroyar øðru-

megin og tey í Føroyum 
virknu oljufeløgini hinu- 
megin, kom í lag aftan á at 
oljufeløgini í felag lýstu út 
licitatión fyri at fáa tilboð 
upp á eina útgerðar havn. 
Hetta kann síggjast í sam- 
anhangi við tað føroyska 
kravið ásett via Løgtings- 
lóg um Kolvetnisvirksemi, 
har tað millum stendur: 
"(...) flutningur av útgerð 
og fólki til og frá føroysk- 
um øki skal fara um før- 
oyskan bryggjukant ella 
føroyskan flogvøll."

Skipafelagið Føroyar 
hevur sambært upplýsingar 
ikki koyrt fólk heim síðani 
oljuboringamar hildu uppat 
á hesum sinni.

Ein av teimum sum vóru 
við til at gera uppleggið hjá 
Runavík var Tórheðin Jen- 
sen, sølu- og marknaðar- 
stjóri á Skipafelagnum Før- 
oyar.

Sambært Tórheðin Jen- 
sen bygdi uppleggið frá 
ASB og Skipafelagnum frá 
byijan á at tað einans var 
virksemi um summarið, at 
raksturin ikki skuldi vera

ov dýrur, og at íløgumar 
skuldu vera minimalar.

"Við Skipafelagnum sum 
samstarvsfelaga høvdu vit 
alt," staðfesti Tórheðin Jen- 
sen. "Vit høvdu fólk sum 
kundu lænast eftir tørvi, vit 
høvdu pakkhús, kranar, 
bingjur, you name it..."

Tórheðin Jensen vísti á at 
talan var um logistikk, um 
enn eitt speciliserað slag av 
logistikki.

"Hvat er ein olju útgerðar 
havn í grundini?" spurdi 
hann. "Skipafelagið hevur 
hanterað góðs við egnum 
pakkhúsi í Runavík í meira 
enn 30 ár. Ein olju útgerðar 
havn snýr seg um logistikk 
- og tað er júst tað sum 
Skipafelagið hevur fingist 
við í umleið eina øld. Talan 
er ikki um nakað nýtt 
vinnuøki, heldur er talan 
um ein nýggjan part í 
einum vinnuøki, ein partur 
sum setir síni serligu krøv."
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S T ILL  R20-15 i er ein lítii og sera smidligur trukkur. 
Lyftlorkan er 1,5 tons. El-motorurin hevur vakt miklan ans 
í øllum Evropa, av tí at hann, uttan trupulleikar, 
kann koyra í sera vátum umhvørvi.

ST ILL RX50-16. Ein nýggjur trukkur 
út í odd og egg. Við einari breiðari og 

tunnari mastur, er sýnið týðandi betrað 
- tað er nakað, ið allir trukkførarar virðismeta. 

Orkunýtslan er minkað við 30%, men tó lyftir 
og akselererar RX50-16 skjótari enn allir í sínum klassa.

P/f Esmar Simonsen
Kambsdalur • FO-530 Fuglafjørður • Tel 4444 05-44 4629 • es@es.fo • www.es.fo

3&S—i____ r.l 

ST ILL R60-25 i er eisini nýggjur á 
marknaðinum. Trukkurin hevur eina 
nýggja fullfíggjaða vendistreymstøkni, 
sum tryggjar størri mótstøðuføri í vátum 
umhvørvi. Harafturat hevur hann ein nýggjan 
fingrastýrdan stýripinn.

'

mailto:es@es.fo
http://www.es.fo
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1
emilux væl umtókt

oljuvinnuni í Skotlandi

Jason Lombston er sølumaður fyri Kemilux Supplies í Skotlandi. Hann særfyri scer eitta bjarta 
framtíð hjá Kemilux í Skotlandi

Mynd Jan Miiller

Tað gongur væl at 
selja vørurnar hjá 
Kemilux 1 skotsku 
oljuvinnuni. Vørur- 
nar eru kappingar- 
førar og av bestu 
dygd sigur skotski 
sølumaðurin hjá 
Kemilux Jason 
Lombston

FØRO YSKAR  VØRUR 
Jan Miiller

Langt áðrenn føroyskar 
fyritøkur fóru at hugsa um 
at vera við í eini oljuvinnu 
her heima og seinni eisini 
uttan fyri landoddarnar 
hevur Kemilux í Havn 
roynt at marknaðarføra sína 
vørur í útlandinum, eitt nú í 
Skotlandi, har stóri olju- 
ídnaðurin nú hevur brúkt 
føroysku reinsievnini í 
mong ár.

Jason Lombston arbeiðir 
fyri Kemilux Supplies í 
Abderdeen. Sosialurin hitti 
hann á oljuráðstevnuni her-

fyri. Jason vitjar javnan 
oljufeløg, borifeløg, olju- 
framleiðarar o.o. og vísir 
fram serstøku vørumar frá 
Kemilux í Føroyum. Pápin, 
Mike Lombston hevur 
eisini selt Kemiluxvørur í 
mong ár. Hesi seinastu trý 
árini hevur so sonurin tikið 
sær av søluni.

Hann viðgongur, at kapp- 
ingin er hørð, og át aðrar 
fyritøkur í vinnuni royna at 
eftirgera nógv eftirspurdu 
vørumar hjá Kemilux, men 
tað ber ikki til. At vørurnar 
hjá Kemilux eru nógv 
eftirspurdar heldur Jason 
vera gott bæði fyri seg og 
fyri fyritøkuna í Føroyum. 
Tað ger, at ein er fusur at 
brúka nógva orku uppá 
søluarbeiðið. Jason roynir 
alla tíðina at fáa samband 
við nýggjar kundar, og her 
er nógv at fara eftir, tá 
hugsað verður um, hvussu 
stór oljuvinnan er í Skot- 
landi

- Eg havi góðar vónir fyri 
framtíðina, tí tað er so 
stórur áhugi fýri vømnum 
hjá Kemilux, sum oljuídn-

aðurin eftir øllum at døma 
er nøgdur við.

Hann hevur sjálvur ar-

beitt umborð á boripalli 
áður, og tí veit hann, hvørji 
kemikaliur verða brúkt har

og hvørjar kemiskar vørur 
tørvur er á.

Tað hevur tikið sína tíð at

fáa góðkenning alla staðni 
fyri vørunum men nú hev- 
ur tað eydnast Kemilux at 
fáa vørur sínar góðkendar 
av avvarandi myndugleik- 
um. Kemilux evnini eru 
sostatt loyvd at brúka alla 
staðni í oljuvinnuni. Tað 
verða annars sett sera 
strong krøv til slíkar vørur.

Vørurnar hjá Kemilux 
koma við Skipafelagnum til 
Scrabster og verða koyrdar 
til Peterhead.

0FFSH0RE
FAROES/2003

VINNUHUSIÐ
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Oljuvinnufelagið, c/o Vinnuhúsið,
Boks 1038, R.C. Effersøesgøta 30, FO-110 Tórshavn 

Tlf. 31 18 64 • Fax 31 72 78 
industry@industry.fo • www.industry.fo
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„Vertshúsið" Niels Finsensgøta 32, in  the centre of 
Tórshavn w ill be open for participants at Offshore 
Faroes 2003 Tuesday evening from 21.00.

8.30- 9.00 Registration and coffee

O P E N IN G  A D D R E S S  
9.00-9.15 Opening address

EYÐUN ELTTØR,
Minister o f Petroleum

S E C O N D  L I C E N S I N G  R O U N D  
9.15-9.30 Second licensing round

HERÁLVUR JOENSEN,
Permanent Secretary o f the Ministry o f Petroleum

T H E  A T L A N T IC  M A R G IN  IN  C O N T E X T  O F 
N O R T H  W E S T  E U R O P E  D E V E L O P M E N T

9.30- 9.55 The future of the north Sea and BP’s role in it
CRAIG MCKENZIE,
North Sea Projects PUL, BP

9.55-10.20 Atlantic Petroleum,
a new player in North West Europe
WILHELM PETERSEN,
General Manager, Atlantic Petroteum

io.20-ii.o o  Coffee
ii.oo-ii.45  Atlantic Frontier... a 10-year perspective

JEREM Y CRESSW ELL,
Editor, The Press and Journal Energy Monthly

ii.45-i3.oo Lunch
During lunch the prize will be handed to the winner o f 
the Petroleum Exploratíon Business Game Xplore

T H E  C H A L L E N G E  O F  T H E  B A S A L T
13.00- i3 .i5  Future exploration issues of the Faroe Islands

SIGURÐ ( JÁKUPSSTOVU,
Director, Faroese Geological Survey

13.15-13.40 The basalt challenge
-  seeing through it, drilling through it
GARETH ALLINSON,
Exploration Manager Western Europe, Statoil

i3.40-i4.oo Coffee 

S T A T U S
14.00- i4.30 Still early days

MAGNI ARGE,
Faroe Oil Industries’ Association

Status of exploration of the Faroese Area
BEN ARABO,
Faroe Oil Industry Group

T H E  IM P A C T  O F  M E G A - P R O J E C T S  
IN  S M A L L  C O M M U N IT IE S  
i4.3o-i5.oo The impact of Mega-projects 

in small communities?
KJARTAN ÓLAFSSON,
Sociologist, Umversity o f Akureyn Research Institute

15.00- i5 .i5  Magni Arge,
Chairman of FOIA, concludes the day 
Refreshment

mailto:industry@industry.fo
http://www.industry.fo
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Frá vinstru: Graham Stewart, Julian Riddick, Nils Sørensen, Bogi Vang og Teitur Poulsen

Leiðin til London kann loysa seg
Føroya Kolvetni 
hevur gjørt tað sum 
einki annað føroyskt 
felag higartil hevur 
megnað: at gerast 
alment tøkt fyri út- 
lendskar íleggjarar og 
tann vegin fáa til vega 
kapital til umfatandi 
virksemi í oljuvinn- 
uni

KAPITALUR
Búi Tyril /
PRnewsMedia. com

Tað var ein langur og 
stundum seigur vegur, 
leiðin til Altemative Invest- 
ments Market, AIM parta- 
brævamarknaðin í London; 
tað kunnu Graham Stewart 
og Nils Sørensen ídag 
skriva undir uppá fyri 
Føroya Kolvetni. Men fe- 
lagið hevur sett sær stór 
mál ið innibera nógvar 
milliónir í kapitalkravi.

Áðrenn listingina á AIM 
tann 27. juni 2003 varð 
eigarabygnaðurin í Føroya 
Kolvetni PF lagdur um via 
eitt bretskt felag, Faroe 
Petroleum PLC, ið bjóðaði 
at býta partabrøvini í Før- 
oya Kolvetni um við parta- 
brøv í Faroe Petroleum, so-

leiðis at partaeigaramir í 
Føroya Kolvetni blivu 
partaeigarar í Faroe Petro- 
leum PLC.

Aftan á at umleið 90 
milliónir fyrst vóru fingnar 
til vega gjøgnum privatar 
íløgur, og aftan á drúgvar 
fyrireikingar og bíðitíðir 
eftir røttum líkindum, 
eydnaðist tað at fáa Faroe 
Petroleum PLC alment 
skrásett og í tí sambandi 
fingust inn umleið 160 
milliónir feskar krónur 
gjøgnum sølu av partabrøv- 
um í felagnum -  við øðmm 
orðum hevur felagið út- 
vegað umleið 250 milliónir 
krónur til sítt virksemi.

Ein og hvør føroyskur 
vinnulívsmaður kann vátta 
at hetta ljóðar sum eitt 
ævintýr.

"Tú kanst kalla tað eitt 
ævintýr um tú vilt," segði 
Graham Stewart. "Fyri meg 
er luttøka í føroyskari olju- 
vinnu ein gamal dreymur 
sum bara gerst meira og 
meira veruligur."

‘Bara ein byrjan’
Sum skilst hevur einki ann- 
að føroyskt felag fyrr gjørt 
sum Føroya Kolvetni og 
útvegað sær váðafúsan 
kapital gjøgnum eina børs- 
listing: Istaðin fyri at stara

seg blindar í hvussu torført 
tað er at fáa fatur á veru- 
ligum kapitali á okkara 
leiðum, gjørdu Graham 
Stewart og Nils Sørensen 
nakað meira ítøkiligt við 
spurningin og vendu sær til 
kapitalmarknaðin í einum 
av heimsins størstu fíggjar- 
ligu miðdeplum.

"Oljuvinnan er ein al- 
tjóða vinna," viðmerkti 
Nils Sørensen, "so hví ikki 
venda sær til altjóða íleggj- 
arar... Hetta er í grundini 
nakað sum fleiri kanska 
áttu at hugsað um at gjørt."

Faroe Petroleum hevur 
ídag so mikið sum ein 
fjórðing av føroysku leiti- 
loyvunum 002 og 005, og 
arbeiðir samstundis við at 
finna aðrar hóskandi verk- 
ætlanir. Felagið fokuserar á 
Atlantsmótið sum fevnir 
um Føroyar, írland, Stóra 
Bretland og Noreg og 
rhøguleikamir har em sum 
skilst ógvuliga nógvir.

Oljuvinnan verður ofta 
býtt upp í trý sløg av virk- 
semi: leiting, menning av 
ómentum feltum, fram- 
leiðsla. Tey bæði fyrst 
nevndu bera í sær stóran 
váða men kunnu eisini geva 
einum felag stórar virðis- 
økingar.

"Vit leggja størsta dent á 
leiting og menning av

ómentum feltum," staðfesti 
Graham Stewart. "Føroyar 
er okkara høvuðsøki innan 
leiting og vit koma at lut- 
taka í nominering av økjum 
í sambandi við annað út- 
bjóðingar umfar sum vit 
eisini ætla at luttaka í."

Tosa føroyskt
Tá ið Faroe Petroleum PLC 
í sambandi við børslisting- 
ina varð gjørt til móður- 
felag hjá Føroya Kolvetni, 
fór Graham Stewart úr 
starvi hjá Dana Petroleum 
fyri ístaðin at gerast stjóri í 
Faroe Petroleum. Sam- 
stundis er ein nýggjur pro- 
fessionellur nevndarfor- 
maður komin inn, Joe Dar- 
by, fyrrverandi stjóri í 
oljufelagnum Lasmo. Hetta 
felag hevur arbeitt nógv á 
Atlantsmótinum og var við 
í fyrsta útbjóðingar umfari í 
Føroyum. Joe Darby er eis- 
ini nevndarlimur í British 
Nuclear Fuels PLC. Um- 
framt hann sita nú Graham 
Stewart, Nils Sørensen, og 
Meinhard Jacobsen frá Før- 
oya Fiskavirking í nevndini 
hjá Faroe Petroleum PLC.

Høvuðsskrivsstovan hjá 
Faroe Petroleum liggur í 
Aberdeen, á Carden Place 
24, eitt øki har fleiri olju- 
feløg og ráðgevingarfeløg

halda til. Men tann føroyski 
samleikin er alla tíðina 
nærverandi í Skotlandi.

"Sjálvt um skrivstovan 
liggur í Aberdeen so verður 
tosað nógv føroyskt her," 
helt Nils Sørensen fyri.

Tá Føroya Kolvetni varð 
stovnað í 1997, var Nils 
Sørensen einasti persónur 
knýttur at ýelagnum í føst- 
um starvi. í dag arbeiða átta 
fólk hjá felagnum í Aber- 
deen og Tórshavn. Bogi 
Vang, útbúgvin sum 
Chartered Accountant hjá 
Deloitte & Touche, er ný- 
liga settur í starv; harafturat 
hevur t.d. búskaparfrøð- 
ingurin Teitur Poulsen ar- 
beitt hjá felagnum tey 
seinastu árini.

"Vit royna at hava so 
lítlan og professionellan 
starvsfólkahóp sum møgu- 
ligt og keypa okkum síðani 
tær tænastur vit hava brúk 
fyri," greiddi Graham 
Stewart frá. "Hóast vit hava 
ein altjóða eigarabygnað, 
leggja vit okkum eftir at 
nýta føroysk starvsfólk við 
røttum førleika innan olju- 
vinnuna."

Aðrar reglur
At leiðin inn á partabræva- 
marknaðin í London mátti 
ganga umvegis eitt felag

undir eingilskari lóg, eigur 
ikki at koma óvart á mong. 
Tað hevur hetta seinasta 
árið fleiri ferðir verið 
frammi alment at føroysk 
vinnulóggáva enn ikki er 
búgvin til tey krøv ið stórir 
íleggjarar seta, ikki minst 
hvat krøvum um roknskap 
viðvíkur.

Greiðar og væl kendar 
eingilskar reglur fyri rokn- 
skap og skatt umframt 
onnur viðurskifti so sum 
gjaldoyra, gjørdu at loysnin 
við Faroe Petroleum PLC 
sum eigarafelag uttan iva 
var tann tryggasti og mest 
einfaldi mátin at gjøg- 
numføra eina børslisting 
uppá.

Loysnin inniber millum 
annað at partaeigaramir í 
Føroya Kolvetni ístaðin 
gerast partaeigarar í Faroe 
Petroleum PLC sum í sín- 
um lagi yvirtekur øll parta- 
brøvini í Føroya Kolvetni. 
Við øðrum orðum: átti tú 
partabrøv í Føroya Kol- 
vetni, so kanst tú hava gjørt 
kvettið.
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Faðir og synir í Trongisvági:

Virka fyri einum

Hóast enn einki løn- 
andi oljufiind er gjørt 
við Føroyar, so hava 
útlendsku oljufeløg- 
ini havt stóra posi- 
tiva ávirkan á fleiri 
týðandi tættir í før- 
oyska samfelagnum, 
eitt nú hava føroy- 
ingar ínógvstørri 
mun fingið eyguni 
upp fyri einum rein- 
ari umhvørvi og 
størri trygd heldur 
Pauli Einarsson, stjóri 
í fyritøkuni Oil Spill 
Response í Trongis- 
vági, sum saman við 
synunum roynir at 
virka fyri einum 
ódálkaðum havum- 
hvørvi

UÍVIHVØRV8Ð FREEViST 
Jan Mtiller

Ein av ynskidreymunum 
hjá suðringinum Paula 
Einarsson er við at ganga 
út, nevniliga at sannføra 
føroyingar um, hvussu 
týdningarmikið tað er at 
fyribyrgja og veija okkum 
móti eitt nú oljudálking. 
Eisini hevur trygdin á ar- 
beiðsplássum hansara 
stóra áhuga. Nú hava hann 
og synirnir Rói og Jón Tór 
bygt upp eina fyritøku, sum 
hevur til endamál at verja 
Føroyar móti oljudálking, 
bæði til havs og inni á 
firðum og sundum og í 
havnum.

Ætlanin er sohvørt at út- 
byggja fyritøkuna. Pauli 
Einarsson sigur, at teir við 
verandi útgerð lættliga 
kunnu taka upp í 1000 tons 
av oljuspilli. Útgerðin eru 
m.a. flotverjur og skimm- 
arar at taka oljuna upp við.

Higartil hevur fyritøkan 
verið við til at taka upp 
nærum 100 tons av olju, 
sum eru farin í havið av 
ósketni. Flestu havnir hava 
keypt sokallaðar absorbent- 
ar til at súgva oljuna upp 
við. Hetta er gott sum 
fyrstahjálp.

Pauli Einarssson og synirnir, og Jón Tórur og Rói, royna at vekja áhugan hjá føroyingum fyri einum reinum og ódálkaðum 
umhvørvi

Pauli Einarsson sigur, at 
uttan oljufeløgini hevði als 
eingin gongd verið komin á 
hetta so stóra mál: at veija 
okkum móti størri sum 
smærri oljudálkingar- 
óhappum. Tað heldur hann 
átti at verið komið fyrr. Tá 
oljufeløgini fóru undir at 
bora, so var neyðugt at hava 
útgerð í landi sum standby, 
og her kom so Pauli inn í 
myndina. Sjálvur hevur 
hann brúkt nógva tíð sein- 
astu árini til nettupp at fáa 
sær henta vitan og royndir á 
hesum økinum, nú hetta var 
ókent fyribrygdi í Føroy- 
um.

Hann fór so undir egið 
virksemi og hevur fyritøka 
hansara í dag sáttmála við 
oljufeløgini um at vera 
standby, skuldi dálking 
komið fyri. Útgerðin er 
rættiliga mobil og kann 
flytast til staðið, har olju- 
leki hevur verið, rættiliga 
skjótt. Men hartil hevur 
hann so eisini samstarv við 
stovnar og myndugleikar 
um at koma teimum til 
hjálpar hendir eitt dálk- 
ingaróhapp.

Hann hevur gott sam-

starv við MRCC og Vaktar- 
og Bjargingartænastuna. 
Herfyri vóru teir bidnir av 
MRCC at koma til hjalpar 
inni á Skálafjørðinum at 
taka olju upp. Samstarvið 
við teir riggar væl sigur 
Pauli Einarsson.

í dag eru teir tveir, sum 
arbeiða burturav hjá OSR. 
Pauli sjálvur og sonurin 
Rói. Eisini hin sonurin Jón 
Tór er við í arbeiðinum, tá 
tørvur er á tí.

Teir hava eisini eitt tætt 
samstarv við sløkkiliðini í 
landinum, serliga við tey í 
Havn og Runavík.

Umframt tær umbidnu 
uppgávurnar, so hevur OSR 
eisini sáttmála við olju- 
feløgini at vera stand by, tá 
tey bora. Pauli Einarson 
dugir ikki at siga nú, hvørja 
avleiðing tað hevur fyri teir, 
at eingin boring verður í 
tvey ár. Sáttmálin gongur út 
í summar, og tá mugu teir 
so til at umrøða hetta. 
Steðgurin í boringunum 
kemur sjálvandi at ávirka 
OSR, men arbeiðið kann 
ikki steðga upp sigur Pauli 
Einarsson, sum vísir til, 
hvussu nógv túsund tons

flyta seg í føroyskum sjógvi 
hvønn tann einasta dag. So 
uppgávan hjá OSR er vorð- 
in ein nógv størri uppgáva 
enn bara at vera standby 
fyri oljufeløgini, tá hesi 
bora.

Oljufeløg fíngu 
okkum at vakna
Pauli Einarsson dylur tó 
ikki fyri, at tað vóru olju- 
feløgini, sum fingu okkum 
í Føroyum at vísa spurning- 
inum um dálking sum heild 
størri ans, nakað, sum 
hevur verið harðliga til- 
trongt. -  Tað vóru oljufe- 
løgini, sum hjálptu okkum 
og syrgdu fyri, at vit fingu 
eina so góða byrjan og 
syrgdu fyri, at vit fingu 
útgerð og samband við 
onnur feløg í útlandinum , 
sum gjørdu hetta arbeiðið 
og soleiðis at tú harvið 
kundi byggja upp eina 
ekspertisu á økinum í 
Føroyum.

Tað er so eisini hjá teim- 
um feløgunum, at fólkini 
hjá OSR hava fingið skeið 
og verið við í venjingunum. 
Pauli og Rói hava júst

verið við í tveimum venj- 
ingum í Noregi, eitt nú 
saman við MRCC og V&B. 
Pauli vísir á, at teir royna at 
gera alt fyri at halda alla 
vitan viðlíka.

- Men at tryggja, at um- 
hvørvið er reint og trygdin í 
lagi, er tað ikki ein almenn 
uppgáva?

- Tað er tað, men vit 
bjóða okkum fram sum 
entreprenørar, sum kunnu 
hjálpa til og stuðla í 
arbeiðinum við útgerð, 
manning og vitan.

Pauli Einarsson sigur, at 
vónandi verður tað møgu- 
ligt at halda lív í tænastuni 
til 2005, tá feløgini fara 
aftur at bora. Um olju- 
feløgini eru fús til at halda 
fram við verandi sáttmála 
og harvið vera við í tí før- 
oysku tilbúgvingini veit 
Pauli ikki, men hann hevur 
góðar royndir í so máta.

OSR hevur annars keypt 
og leigað útgerð fyri um- 
leið 12 mill. kr. Meginpart- 
urin av útgerðini liggur í 
Suðri, men eisini aðra- 
staðni. Og tað eru fáar 
vikur, har eingi boð eru 
eftir OSR.

Pauli Einarsson sær fram 
til, at vit fáa ta nógv um- 
røddu tilbúgvingarætlanina 
fyri allar Føroyar og vónar, 
at hansara felag kann vera 
partur av slíkari ætlan. 
Hann heldur eisini, at tað 
longu hevur hjálpt, nú so 
nógv hevur verið gjørt 
burtur úr at tosa um dálking 
og at forða fyri dálking. 
Umráðandi er at gera enn 
meira við tað fyribyrgjandi 
arbeiðið.

OSR hevur higartil skip- 
að fyri fleiri skeiðum fyri 
sløkkiliðum, havnum og 
myndugleikum. Fremm- 
andir instruktørar hava 
verið her men nú verður 
arbeitt við at útbúgva teirra 
egnu instruktørar. Rói Ein- 
arsson hevur roynt at fingið 
sær alla hugsandi útbúgv- 
ing á økinum og skal tað so 
kunna gagna skeiðvirksemi 
her heima. Roynt hevur 
verið at greiða frá á skúlun- 
um, hvussu stóran týdning 
fyribyrgjandi arbeiðið hev- 
ur.

Kall
Pauli Einarsson brennir fyri 
hesum arbeiðnum og sær 
tað sum eitt kall. Líka 
síðani hann fór at abeiða í 
oljuvinnuni, fyrst við 
seismikkskipi úti í heimi og 
so hjá Saga Petroleum, hev- 
ur hann havt serligan áhuga 
fyri umhvørvinum og her 
við adressu til Føroyar.

Hann heldur tað er ikki 
minst oljufeløgunum fyri at 
takka, at vit í Føroyum eru 
farin at taka bæði umhvørvi 
og trygd í størri álvara. Tað 
vísir seg, at oljufeløgini 
seta nógv harðari treytir til 
seg sjálvan enn myndug- 
leikar gera nógva staðni. 
Og tað hevur so havt ring- 
virkningar fyri okkum 
eisini.

- Tað hevur verið gott fyri 
okkum føroyingar og Før- 
oyar, at vit hava kunnað 
fingið so nógv gott í beinið 
frá oljufeløgunum, tá tað 
snýr seg um bæði heilsu, 
trygd og umhvørvi, so 
hóast eingin oljudropin er 
komin upp enn, hevur hjá- 
veran av oljufeløgunum

i
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PauJi Einarsson hevur brúkt nógva tíð í útlandinum, har hann hevur kunnað seg við, hvussu aðrir bera seg a tfyri atforðafyri 
dálking og rudda upp eftir dálkingfrá eitt nú olju. Her hittir Pauli ein av sínum útlendsku starvsfeløgum á oljumessuni í 
Aberdeen

longu havt nógv positivt 
við sær íyri okkum.

Tað hevur latið nógv 
eygu upp og sett nógvar 
góðar tankar í gongd. Og 
eisini hetta at vit gjøgnum 
oljufeløgini hava sæð, 
hvussu man hevur gjørt 
aðrastaðni hevur havt 
stóran týdning.

Pauli hevur brúkt nógva 
orku at fáa gott samstarv 
við útlandið. Hendir onkur 
stór vanlukka so hevur 
OSR avtalur við fyritøkur 
og feløg í bæði Skotlandi 
og Norra.

Hittust á messu
Pauli Einarsson er so 
heldur ikki komin hvørki 
sovandi ella sitandi til ta 
støðu hann í dag er í. Tað 
hevur kravt orku og treiskni 
eitt nú at vera við á olju- 
messum í útlandinum. A 
oljuráðstevnuni í Aberdeen 
herfyri hitti hann ein av 
sínum gomlu starvsfeløg- 
um, sum í dag eisini arbeið- 
ir innan dálking og eftirlit 
við oljudálking.

Skotski starvsfelagi 
hansara sigur, at ætla 
Føroyar at gerast oljutjóð, 
so má man eisini tryggja

sær at hava fólk og útgerð, 
sum kunnu taka sær av 
oljudálking. Hann er fegin 
um, at tað finst eitt føroyskt 
felag, sum megnar hesa 
uppgávuna. Eisini um eing- 
in olja verður funnin her og 
nú, so er neygðugt við eftir- 
liti í sambandi við dálking 
frá skipum og virkjum og 
húsarhaldum á landi um- 
framt alla aðra hugsandi 
dálking.

- Tykkara umhvørvi er 
sera viðkvamt, og tí eiga 'tit 
eisini at vera á varðhaldi 
skuldi nakað álvarsligt 
hent. Og her hava tit í Paula 
ein góðan mann leggur 
hann aftrat.

Virkið hjá starvsfelag- 
num í Skotlandi er rættiliga 
stórt og hevur drúgvar 
royndir, so skuldi tað verið 
neyðugt við hjálp í sam- 
bandi við eina stóra van- 
lukku, so eru teir klárir at 
koma til hjálpar bæði úr 
Aberdeen men eisini úr 
Noregi um tað skuldi verið 
neyðugt og útgerðin kann 
koma bæði sjóvegis og 
loftvegis, alt eftir tørvinum. 
Norðmenn og skotar ar- 
beiða sum er tætt saman í 
sambandi við stórar dálk- 
ingarvanlukkur, og hetta

kann so eisini koma Føroy- 
um til góða.

Pauli Einarsson sigur seg 
vera sera fegnan um at vita, 
at man kann fáa hjálp úr 
Aberdeen ella Bergen, um 
ein stór dálkingarvanlukka 
skuldi hent. Tí, sum er, 
hava teir í Føroyum bara

útgerð til minni dálkingar- 
óhapp.

Pauli Einarsson, sum 
eisini var partur við á bas- 
inum í Aberdeen, heldur 
tað hevur týdning at fylgja 
við gongdini í tí partinum 
av oljuvinnuni, sum snýr 
seg um dálking og eftiríit

og veiju. Felagið í Føroy- 
um, "Oil Spill Response 
Faroes" hevur havt úr at 
gera síðani tað varð 
stovnað. Ikki tí at oljan er 
funnin ella tí ein oljuvinna 
kanska stendur fyri framm- 
an. Nei tað eru oíjulekar frá 
skipum og landi, sum hava

Myttd fan Mtiller

givið fyritøkuni úr at gera. 
Og útgerð finst tí eisini 
longu í fleiri havnum, á 
Tvøroyri, í Havn og í Runa- 
vík. Nú er at halda fram og 
tryggja seg so væl man 
kann, um eitt stórt óhapp 
skuldi rakt okkum.

OSR eigur nógva útgerð, sum liggur klár kring landið, skuldi álvarslig oljudálking tikið seg upp. Higartil hava teir havt úr atgera
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Ólavur Ellefsen her stæddur á básinum hjá saudiarabiska oljufelagnum, heimsins størsta, Saudi Aramco, á oljumessuni íAberdeen herfyri
Mynd Jan Muller

Føroyingur lærir arabar
ait fttma ©Ijjua

Oljuspælið Xplore, 
sum er uppfunnið og 
ment í Føroyum tyk- 
ist at fáa góða undir- 
tøku heima sum burt- 
uri. í løtuni verður 
roynt at marknaðar- 
føra spælið og hava 
feløg og myndugleik- 
ar víst tí áhuga

OUULEITING Á
TELDU__
Jan Miiller

Føroyingar, sum fara á olju- 
messur í útlandinum, hava 
nógvar ymsar uppgávur at 
røkja. Ein teirra, sum hevur 
roynt at fylgja við gongdini 
í oljuvinnuni og tí oftani 
hevur verið at síggja mill- 
um føroyingamar á olju- 
messunum í Stavanger og 
Aberdeen, er Ólavur Ellef- 
sen. Sjálvur hevur hann 
leingi arbeitt innan hátøkni 
og telduheimin. Hesaferð 
var Ólavur fyri seg sjálvan 
á oljumessuni í Aberdeen. 
Ørindini vóm heldur sjáld- 
som og somuleiðis eindømi 
fyri føroying í hesi vinnuni.

- Eg eri her fyri meg 
sjálvan og tað eg royni at 
selja, eru skeið innan olju- 
vinnuna. Tað hevur sam- 
band við telduspælið Xp-

lore, sum varð gjørt í fjør til 
føroysku miðnámsskúlar- 
nar. Endamálið við hesum 
spælinum er at geva fólki 
og her ikki minst teimum, 
sum em undir útbúgving 
ella arbeiða í vinnuni, eina 
fatan av, hvat oljuleiting er 
fyri nakað. Tá tú hevur 
luttikið í Xplore í ein dag 
ella eina viloi hevur tú eina 
betri fatan av, hvat oljuleit- 
ing er fyri nakað.

Spælið er gjørt sum ein 
kapping. Teir dagarnar 
oljumessan vardi vóm tað 
22 lesandi frá heimsins 
størsta oljufelag "Saudi 
Aramco", sum vóm ígjøg- 
nurri skeiðið í tríggjar dag- 
ar. Hetta varð gjørt í sam- 
arbeiði við Robert Gordon 
University. Teir vórðu býttir 
upp í sjey lið, tvs. sjey olju- 
feløg, sum so kappaðust 
móti hvørjum øðmm. Teir 
vórðu sendir út til eitt nýtt 
øki, eitt lítil oyggjasamfe- 
lag, sum líkist Føroyum, 
har oljuvinnan byrjar. Tað 
fyrsta teir skuldu gera er at 
kanna, hvussu jarðfrøðin 
sær út. Tað næsta er at 
bjóða uppá leitiloyvi. Seis- 
mikkur verður so brúktur at 
finna út av, hvat sær mest 
lovandi út. Teir fáa so leiti- 
lovyi og verða so tvingaðir 
til at fara í partnaraskap við 
hvør annan. Eftir tað skulu

teir so velja, hvar best er at 
bora og hvønn boripall og 
tænastur man skal brúka 
tvs. útgerðarhavn, flogfelag 
osfr. Har eru nógvir veitar- 
ar at velja millum til ymisk- 
an prís og førleika. Nøkur 
feløg finna so olju og onnur 
einki. Tey, sum finna, 
kunnu so fara víðari og 
gera avmarkingarbrunnar. 
Tað man lærir mest av tí er 
hugtakið aftanfyri, nær ein 
brunnur er rakstrarverdug- 
ur. Tvs. á djúpum vatni ella 
á grunnum vatni.

Ólavur Ellefsen sigur, at 
kjamin í hesum er, at tey, 
sum luttaka læra sera nógv 
samtíðis sum tað er spenn- 
andi og áhugavert. Tað snýr 
seg nógv um at fáa sær eina 
vitan, sum skal vera við til 
at taka týðandi avgerðir. 
Nógvir spennandi spurn- 
ingar stinga seg upp. T.d. 
nær loysir tað seg at fara 
eftir nøkrum. Skulu tað 
borast tríggir bmnnar ella 
hvussu?

Sjálvur viðgongur Ólavur 
Ellefsen, at tað kann tykjast 
eitt sindur løgið, at ein før- 
oyingur, sum ongar royndir 
hevur í oljuvinnu, skal 
kunna undirvísa fólki ffá 
Saudiarabia, sum er tað 
landið, sum hevur fiinnið 
mest olju í heiminum, at 
leita eftir olju.

Skeiðið í Aberdeen var 
ein partur av summarskúla í 
sjey vikur, sum Robert 
Gordon hevði boðið teim- 
um 22 lesandi, og har ein 
vika so fór til Xplore. Teir 
vóru ótrúliga spentir, og 
tað var eisini tann vikan, 
sum hevði størsta áhugan.

Ólavur Ellfesen hevur 
síðani oljuráðstevnuna ar- 
beitt víðari við at marknað- 
arføra Xplore-útbúgvingar- 
spælið og herfyri eydnaðist 
tað honum at fáa fleiri lær- 
arar úr øðmm londum til 
Føroyar at verða kunnaðir 
um alla skipanina.

Spennandi kapping
Xplore kappingin millum 
miðnámsskúlanæmingar, 
sum eydnaðist sera væl í 
2002, varð so fyriskipað 
aftur fyri 10 døgum síðani.

Størsta broytingjnJLmun 
til í fjør varð, at kappingin 
einans vardi tríggir (heilar) 
dagar, og at byrjað varð 
heilt av nýggjum hvønn 
morgun. í fjør vardi tiltakið 
tvær vikur.

Endamálið er eins og í 
fjør at geva luttakarunum 
eina gmndleggjandi fatan 
av oljuleiting.

Sjálv kappingin byrjaði 
mánadagin 10. november 
og endaði mikudagin 12.

november. Finala var mill- 
um fimm teir bestu bólkar- 
nar 21. november.

Tiltakið varð m.a. stuðlað 
av oljufelagnum Eni.

Ólavur Ellefsen, stigtak- 
ari sigur, at tað er meira 
áhugavert hjá fólki sjálvi at 
læra at taka avgerðirnar og 
læra á tann hátt og heldur 
enn bara at fáa tað at vita at 
lesa eina bók ella at onkur 
stendur við talvuna. Tú 
verður sjálvur settur við 
støðuna og til at taka av- 
gerðina. Eina avgerð, sum 
tú ikki sleppur at taka fyrr 
enn um fleiri ár í vinnuni.

Endamálið er at fáa eina 
heildarfatan, yvirblikk yvir 
vinnuna.

Ætlanin er at fara víðari 
og halda skeið fyri øðrum. 
Vónandi fyri fleiri í Saudi 
Aramco og vónandi eisini 
øðrum oljufeløgum- Og at 
hava líknanđi skeið í Føroy- 
um í miðnámsskúlunum. 
Hin uppgávan er at menna 
nýggjar simulatiónir -  atlát 
- innan oljuvinnuna og 
innari onnur øki eisini.

Hetta brúkti Ólavur 
nógva tíð uppá á oljumess- 
uni.

Tann stóra avbjóðingin er 
at fáa oljufeløg at keypa 
hesa vøruna. Hon verður 
ikki veitt sum søla av soft- 
ware men sum eitt skeið.

Hetta fer fram yvir inter- 
netið og tí kann tað vera 
allastaðni. Men tað hevur 
stóran týdning, at tað eru 
fleiri, sum eru á skeiðnum 
samtíðis. Tað er tí umráð- 
andi, at ein lærari er við og 
"guidar" næmingarnar 
gjøgnum tað fyrsta.

Higartil hevur Ólavur 
sjálvur staðið fyri hesum 
partinum eisini men ætlan- 
in er at lata skeiðsveitarar 
taka sær av hesum og á 
staðnum. T.d. at onkur av 
lærarunum á Robert Gord- 
on fær ta uppgávuna.

Arbeitt verður framvegis 
at finna fram til, hvør skal 
hava rættindini til nýggja 
spælið. Hetta byijaði sum 
ein partur av førleikapeng- 
unum hjá ENI.

Tá simulatiónin varð 
gjørd fyri einum árum síð- 
ani var hon gjørd við peng- 
um frá Agip saman við 
Oljumáðnum úr puljuni til 
førleikamenning. Útlit eru 
til at rættindini koma at 
liggja í felagnum hjá Ólavi 
sjálvum, "Symprentis".

Sansir og Ólavur Ellefsen 
hava útviklað spælið og 
hevur Ólavur so arbeitt 
víðari við Hesum.
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Annað loyvisumfar á føroyska
landgrunninum

Eyðun Elttør, landsstýrismaður í oljumálum

Eyðun Elttør, landsstýris- 
maður í oljumálum

Oljumálaráðið er farið 1 
holt við at fyrireika eitt nýtt 
loyvisumfar á føroyska 
lándgrunninum. Hóast 
leitiboringarnar higartil 
ikki hava givið væntaða 
úrslitið, hvørki hjá okkum 
ella á Atlantsmótinum yvir- 
høvur, eru oljufeløgini enn 
áhugaði í leitimøguleikum 
á landgrunninum.

Sum ein liður í fyrireik- 
ingunum vórðu brøv send 
oljufeløgum fyri 2 mánað- 
um síðani við innbjóðing at 
vísa á, hvøijar teigar tey 
kundu hugsa sær vóru við í 
einum nýggjum loyvisum- 
fari. Tilmælini verða løgd 
til grund, tá Oljumálaráðið 
ger av, hvørji øki verða 
boðin út til leiting og fram- 
leiðslu í øðrum loyvisum- 
fari.

Tað er vanlig manna- 
gongđ, tá nýggj leitiøki 
skulu veljast, at oljumynd- 
ugleikarnir heita á ídnaðin 
at vísa á, hvørji øki tey 
halda vera áhugaverd. 
Henda mannagongd varð 
eisini nýtt undan fyrsta 
føroyska loyvisumfarinum.

Freistin at lata inn tilmæli 
er sett til 15. desember, so

tað er ov tíðliga at siga nak- 
að ítøkiligt um áhugan enn.

Hinvegin hava vit fleiri 
ábendingar um, at olju- 
ídnaðurin enn er áhugaður í 
Altantsmótinum og før- 
oyska landgrunninum.

9-ára Ioyvini
Hesin áhugi kom m.a. til 
sjónđar, tá nýggjar arbeiðs- 
ætlanir fyri 9-ára loyvini 
skuldu avtalast. Tá leiti- 
loyvini vóru veitt í 2000, 
vóru 3 loyvi latin fyri eitt-9 
ára skeið. Ein arbeiðsætlan 
var avtalað fyri fyrstu 3 
árini. Upprunaliga var 
endamálið við 9-ára 
loyvunum, at oljufeløgini 
skuldu fáa høvi at gera 
fleiri fyrireikandi kanning- 
ar, áðrenn gjørt varð av, 
hvørt farast skuldi undir 
leitiboringar á økinum.

Tá nýggj arbeiðsætlan 
fyri 9-ára loyvini skuldi 
gerast, vísti tað seg, at 
oljufeløgini ikki mettu seg 
hava nóg holla vitan um 
økini til at kunna fara undir 
leitiboringar. Hinvegin 
mettu feløgini økini at 
verða so mikið áhugaverd, 
at tey ikki vóru sinnaði at 
lata tey aftur til myndug- 
leikamar, men ynsktu held-

ur meira tíð at kanna økini 
nærri. Ein arbeiðsætlan er tí 
í fyrsta umfari avtalað fyri 
eitt 2 ára skeið, m.a. um- 
fatandi fleiri seismiskar

kanningar og tulkingar eins 
og oljufeløgini hava sett 
eina ávísa upphædd av til 
førleikamenning. Tvær av 
nýggju arbeiðsætlanunum

eru undirskrivaðar, meðan 
tann triðja ætlandi verður 
avgreidd í næstum.

Annað loyvisumfar
í sambandi við fyrireiking- 
amar til annað loyvisumfar 
hava umboð fyri Oljumála- 
ráðið og Jarðfrøðisavnið 
verið og vitjað oljufeløg, 
sum enn ikki hava leitiloyvi 
hjá okkum, fyri at vísa á 
møguleikamar á føroyska 
landgmnninum.

Ahugi er fyri økinum, 
hóast eg ikki rokni við, at 
vit kunnu vænta somu 
undirtøku sum undan fyrsta 
loyvisumfari. Tá arbeiddu 
oljufeløgini við tí fatan, at 
jarðfrøðiligu viðurskiftini 
hesumegin landgrunsmark- 
ið vóru eins og bretsku 
megin, har leiðir sum t.d. 
Foinaven og Schiallion 
liggja. í dag vita vit, at so er 
ikki. Eftir fyra boringar er 
staðfest, at økið føroysku 
megin markið skal roknast 
sum eitt øki fyri seg og ikki 
skal metast sum eitt ffam- 
hald av jarðfrøðini bretsku 
megin markið.

Tá Amerada Hess valdi at 
bora víðari enn upprunaliga 
ætlað við vón um at finna 
kolvetni á størri djúpi enn

higartil hevði verið borað, 
vóru kolvetni í týðandi 
nøgdum staðfest. Við hes- 
um fundinum brojhtist for- 
treytimar fyri oljuleiting á 
føroyska landgrunninum.

Avbjóðingin hjá okkum 
er at vísa á, at hóast fyrstu 
brunnamir ikki hava givið 
væntaða úrslitið og eitt 
stórt og krevjandi arbeiði 
liggur fyri framman við at 
endurskoða jarðfføðiligu 
myndlarnar og teknisku 
viðgerðarhættirnar, sum 
upprunaliga vóru mettir at 
kunna nýtast á føroyska 
økinum, so er ein røð av 
møguleikum sum enn 
kunnu troytast í arbeiðinum 
at finna olju í rakstrar- 
verdum nøgdum á føroyska 
landgmnninum.

Eftir ætlan verður lógin 
um annað loyvisumfar løgd 
fyri løgtingið í hesu ting- 
setuni. Umframt at vísa á 
útboðsøkið fer lógin eisini 
at viðgera treytirnar sum 
verða galdandi fyri annað 
loyvisumfar. Um lógin 
verður samtykt, vóni eg at 
vit kunnu fara undir annað 
loyvisumfar í fyrrn helvt av 
2004 og at eg kann veita 
nýggj leitiloyvi seinni sama 
ár.

Rækjuflotin b løðir út
Líkt er ikki til, at 
samgongan vil 
semjast um á ein ella 
annan hátt at veita 
rækjuflotanum eina 
hjálpandi og til- 
trongda hond

Sambært úttalilsum hjá 
landsstýrismanninum í

fiskivinnumálum, Jacobi 
Vestergaard, hevur Fólka- 
flokkurin flutt seg og vil 
verða við til at bjarga 
rækjuflotanum. Men tað vil 
Tjóðveldisflokkurin eftir 
øllum at døma ikki. For- 
maður floksins, Høgni 
Hoydal, sigur seg stúra fyri, 
at vit - við at føra studning 
innaftur í vinnuna - kunnu 
enda aftur har, vit vóm í

áttatiámnum.
Sambandsflokkurin hev- 

ur skotið upp eina FAS- 
skipan til rækjuflotan, og 
hetta er ein tanki, sum Fe- 
lagið Rækjuskip áður hevur 
ført fram sum eina ávegis 
hjálp. Felagið hevur eisini 
skotið upp, at rækjuflotin 
fær stuðul til olju og flutn- 
ing

Men enn er einki hent, og

líkt er neyvan til, at nakað 
fer at henda í bræði, so 
leingi semja ikki er um at 
veita rækjuflotanum ein 
fløva.

Merkist týðiliga
Seinastu árini er flotin nógv 
minkaður, og alt bendir á, 
at hann fer at minka upp 
aftur meira.

Arctic Viking fer undir 
útlendskt flagg, og stolt- 
Ieikin hjá leirvíkingum, 
Hvilvtenni, er eisini vænt- 
andi út av landinum.

A Rækjuvirkinum á Oyri 
merkja tey týðiliga, at 
rækjuflotin er minkaður. í 
fjør lá virkið, sum annars 
plagar at hava nóg mikið at 
gera alt árið, stilt í fyra 
mánaðir.

Føroysku rækjurnar em 
gmndarlagið undir virkin- 
um, tí 20% tollur er á øllum 
øðmm rækjum enn teimum 
føroysku, og tá hongur 
framleiðslan ikki saman.

í næstum verða samráð-

ingar við ES um tollviður- 
skiftini, og tá ið hesar eru 
lidnar, fæst at vita, um toll- 
urin á eitt nú útlendskum 
rækjum verður tikin burtur.

Rættindini
Missa vit rækjuflotan av 
hondum, er vandi fyri, at 
vit eisini missa tey søguligu 
rættindi, sum vit hava 
vunnið okkum gjøgnum 
fleiri ár, eitt nú fiski- 
dagamar á Flemmish Kap.

Tað kann tykjast undar- 
ligt, at eingin "reyð" pera er 
farin at lýsa hjá ráðandi 
myndugleikunum í Føroy- 
um, nú okkara áður so stolti 
rækjufloti tódnar í hvøij- 
um.

Hvat tann parturin av 
politiska meirilutanum, 
sum er ímóti at veita rækju- 
flotanum stuðul, hugsar sær 
við hesi bløðandi vinnu, er 
ilt at meta um. Hinvegin 
áttu fáir flokkar at kent 
støðuna hjá flotanum betur 
enn Tjóðveldisflokkurin, tí

bæði Torbjørn Jacobsen og 
Niclái Petersen standa hesi 
vinnu nær.

At avvísingin at stuðla 
flotanum hevur sínar røtur 
afturi í áttatiárunum, tykist 
sum undarførsla. í dag er 
ein onnur tíð, og tað man 
vera rættiliga óhugsandi, at 
vit enda aftur í somu støðu 
sum tá.

Tað hevur neyvan nakar 
føroyingur minsta áhuga í.

í sandin
Tað kann ikki vera annað 
rætt at hyggja uppá viður- 
skiftiní hjá eini stórari 
vinnu, sum er í kreppu -  
heldur enn at stinga høvdið 
í sandin og siga: Kortanei 
til stuðul!

Stuðul kann so avgjørt 
vera hjálp til sjálvhjálp.

í løtuni er ógjørligt at 
spáa um, hvør lagnan hjá 
okkara rækjuskipaflota 
verður.

^  » ♦V ■

Ein FAS-skipan og/ella olju-og flutningsstuðul kundu kanska bjargað rcekjuskipaflotanum, sum 
nú minkar í hvørjum
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Høvdingar hittast á oljuráðstevnu í Aberdeen:

i IFøroynninm

Frá oljumessuni í Aberdeen herfyri. Thor er við, tí her er møguleiki at hitta umboðfyri veitarar, skipasmiðjur og onnur í bransjuni. Her tosa 
Andreas og Per við umboðfyri seismikkfelag, sum arbeiðir í Nigeria

Mynd ]an Muller

- í  royndunum at 
menna oljuvinnuna

O U U V tN N A __________
Jan M uller

Fyritøkan Thor í Hósvík 
man vera ein tann føroyska 
vinnufyritøkan, sum hevur 
fingið best fatur á og burtur 
úr altjóða oljuvinnuni. Frá 
at vera ein fiskivinnufyri- 
tøka burturav fór felagið 
fyri nógvum árum síðani 
eisini undir at reka virk- 
semi í sambandi við olju- 
leiting, fyrst og fremst úti í 
heimi men eisini her heima.

Og eitt av feløgunum, 
sum er við til flestu olju- 
messur fyri at hitta nýggjar 
kundar og fáa sáttmálar er 
tí eisini hetta undangongu- 
felagið við heimstaði í 
Hósvík. Og so varð eisini 
hesaferð. Stjórin í felag- 
num, Andreas Joensen og 
Per Hvítklett, sum er ráð- 
gevi og medeigari í felag- 
num, høvdu nógv um at 
vera á føroyska básinum á 
oljuráðstevnuni í Aberdeen 
herfyri. Ikki minst er stórur 
áhugi í afrikonskum lond- 
um at keypa tænastur frá 
Thor, ið sum nakað heilt 
nýtt hevur funnið sær eina 
nýggja rók í oljuvinnuni. 
Tað er at kunna veita fleiri 
tænastu 1 senn, meðan seis- 
mikkskipini arbeiða, eitt nú 
at flyta út brenniolju úr 
landi til hesi skip.

- Eg haldi tað er neyðugt 
at vera við og vísa flagg. 
Thor hevur ikki bara skip at 
bjóða fram til tænastur í

oljuvinnuni, vit hava eisini 
agentvirksemi oa. sigur 
Andreas Joensen, sum vísir 
á, at tað eru eisini nógv 
útlenđsk feløg, sum seta 
seg í samband við Thor fyri 
at vita, hvat hendir í Føroy- 
um.

- Vit mugu fylgja við og 
vita, hvat hendir á økinum. 
Og hvørjir møguleikar eru. 
Her er tað ikki minst nýtt 
design av skipum, sum vit 
hyggja eftir. Thor hevur tí 
vitjað flestu av norsku 
konsolentunum fyri at fáa 
tað nýggjasta við á økinum 
greiðir Per Hvítklett frá. 
Tað er nevniliga sera um- 
ráðandi, alla tíðina at vera 
"up to date", soleiðis at ein 
ikki missur momemtum.

- Tingini útvikla seg 
skjótt, og stór kapping er á 
hesum økinum. Her eru 
stórar fyritøkur í fleiri lond- 
um. Tað krevur, at man alla 
tíðina fylgir við. Bara 
innan fyri design av einum 
standbyskipi hendir nógv. 
M.a. koma norðmenn nú 
við einum heilt nýggjum 
skipaslag, sum Statoil 
hevur biðið norsku vinnuna 
um at útvikla. Tað er sera 
áhugavert at síggja, hvussu 
t.d. norðmenn, danir og 
bretar hugsa á hesum øki. 
Alt er ymiskt. Tak bara 
motorslagið, so er tað eisini 
ymiskt. Onkur brúkar 
dieselmotorar, onkur annar 
wateijet. So er upp til okk- 
um at finna út av, hvat er 
tað besta sigur Per Hvít- 
klett.

Tá Sosialurin hitti teir 
báðar vóru teir júst lidnir

við samrøðu við ein mann 
úr Nigeria. - Man veit 
ongantíð, hvør endin verð- 
ur, men má má taka menn- 
inar sum seriøsar, tá teir 
sjálvir kontakta okkum. 
Hesin nigerianin hevði 
funnið Thor á okkara 
heimasíðu, tá hann leitaði 
effcir líltum báti, sum kundi 
levera vatn og olju til seis- 
mikkskip í Nigeria sigur 
Andreas Joensen, sum vísir 
á, at teir hava arbeitt í vest- 
urafrika í fleiri ár. Fyrstu 
ferð fyri fimm árum síðani.

Fyrimunur at vera 
siglandi fólk
Men hvussu ber tað til, at 
eitt lítið føroyskt felag 
hevur nakran sum helst 
tjans millum hesar heilt 
stóru, ið hava nógv størri 
møguleikar at útvikla seg?

- Vit eru eitt siglandi fólk 
í Føroyum, og uppá ta 
kontoina hava vit góðan 
møguleika at vera við sum 
veitari á havinum til olju- 
vinnuna sigur Andreas 
Joensen. -  Tað manglar 
bara at fáa sáttmálar. Teir 
koma og fara.

Thor hevur í dag 8 skip, 
sum teir bjóða út á olju- 
marknaðinum. Av hesum 
eiga teir seks. Hini leiga 
teir so. Skipini eru spjødd 
kring allan heim. Eitt er í 
Meksikanska flógvanum, 
eitt er út fyri Malaysia, tvey 
eru í Norðsjónum og í 
løtuni eru tvey í Hósvík, 
sum møguliga verða chartr- 
að út. (samrøðan varð gjørd 
í september)

Fyrsta oljuskipið í Thor- 
flotanum kom í 97, Tað var 
Thorsvík.

- Tá vit fóru at hugsa um 
hetta so var tað út frá tí, 
sum hendir í føroyskum 
øki. Men vit vildu so koma 
víðari. Vit hava arbeitt nógv 
í Afrika og eisini arbeitt í 
Persiska Flógvanum, Mið- 
alhavinum og Reyðahavin- 
um umframt í fjareysturi og 
í Amerika. Hava verið nær 
alla staðni, har seismikkur 
hevur verið skotin, í 
Malaysia, Indonesia, eyst- 
ur- og vesturindia, Persara- 
flógvanum, Oman, Reyða- 
havinum, Meðalhavinum 
og í mars eru vit komin til 
Meksikanska flógvan.

Hetta er tí ein avleggari 
av tí, sum hendi í Føroy- 
um.

011 skipini uttan Tórsv ík 
eru farin undir útlendskt 
flagg. Tað er ein vánalig 
loysn at vera undir føroysk- 
um flaggi, bæði sum skatta- 
reglamar og onnur viður- 
skifti eru siga teir.

- Tað hevur ikki nakra 
negativa ávirkan, tá vit 
chartra skip út, um tað 
hevur føroyskt ella belisiskt' 
flagg. Standardurin verður 
settur eftir, hvat reiðaríið er 
og skipini em øll klassaðr 
Standarđin er tí oftani ikki 
flaggið men reiðaríið.

Per vísir á, at tað er 
ómøguligt at fáa skipini teir 
hava keypt undir føroyskt 
flagg orsakað av _ krøvun- 
um frá skipasýninum. Har 
em aðrar íiæddir, krøv til 
manningarrúm o.a.

- órímulig krøv?

- Tað veit eg ikki. 
Hyggja vit eftir einum 
norskum báti í dag, so er 
eingin møguleiki at fáa 
hann undir føroyskt flagg.

- Man skuldi trúð, at 
norðmenn, sum em so nógv 
í hesi vinnu, settu hægri 
krøv enn vit føroyingar?

- Teir seta øðrvísi krøv. 
Innan fyri standby t.d. hava 
đanir sínar reglur, bretar 
sínar osfr.

Funnið eina rók
Talan er um chase og sup- 
portskip til seismikkvinn- 
una. Tað er ein 
"nitshe"marknaður, sum 
Thor pleygar. Hesi skip 
liggja og sigla út og inn við 
útgerð, samtíðis sum tey 
halda vakt.

Thor hevur fingið bygt 
tvey av skipunum um, so- 
leiðis at teir kunnu levera 
vørur og tænastur, bæði 
meðan skipini sigla og 
meðan tey sigla uppá síð- 
una. Teir kunnu levera olju, 
proviant og aðra útgerð til 
seismikkskipini, meðan tey 
skjóta. Teir hava speciali- 
serað seg eftir krøvunum 
frá seismikkfeløgunum. 
Hava funnið eina rók.

Thor hevur fingið eitt 
gott navn í seismikkbransj- 
uni. Tey em kappingarfør 
við onnur. Men hørð kapp- 
ing er frá hálendarum við 
russiskari og fillipinskari 
manning. Men tey hava so 
roynt at útvikla seg til at 
ley_eia_olju til seismikkskip- 
ini eisini. Tað setir ómeta- 
liga høg krøv til fólkini á

brúnni. Har eru vit sera 
sterkir við føroyskum yvir- 
monnum. Tað em fólk, sum 
hava arbeitt við fiskibátum 
og hava siglt við handils- 
bátxim.

Útvið 100 fólk eru í fyri- 
tøkuni, sum herfyri tók í 
brúk nýggjan skrivstovu- 
bygning í Hósvík. Teir hava 
duputlar manningar á teim- 
um bátum, sum sigla úti. 
Yvirmenn og partur av 
maskinfólkunum eru føroy- 
ingar. Hesir gjalda allir 
skatt í Føroyum. Flaggið er 
útlendskt, men føroyskt 
reiðarí eigur bátamar.

Per Hvítklett hevur ar- 
beitt í nógv ár hjá Mærsk. 
Hann kennir nógv til 
bransjuna og typuna av 
skipum, nú hann var heili 
13 ár hjá AP Møller. Ein av 
orsøkunum til ffamgongd- 
ina hjá thor er uttan iva 
tann, at fyritøkan m.a. 
byggir sína framtíð á hesar 
royndirnar hjá Per Hvít- 
klett. Hetta er tí eisini stór- 
ur partur av arbeiðinum hjá 
honum men hann hevur 
eisini meglaravirki við síð- 
una av. Hann býr í Keyp- 
mannahavn og sigur, at tað 
er eingin tmpulleiki í hes- 
um teldutíðum og skal man 
avstað út í lond at hyggja 
eftir skipum er tað skjótt at 
fara, og tað kann vera ein 
stómr fyrimunur fyri Thor.
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Sue Philbrow, offtce manager
Photo by: Maria Olsen /  PRnewsMedia.com

Thor7 Hósvík:

Emerging as a recognized global 
offshore services provider

Aided by a growing 
record of satisfied 
customers in the 
seismic sector,
Faroese shipping 
company Thor is 
operating in diverse 
waters across the 
globe

S HiPPiNG__________
By Búi Tyril

Building on the fact that 
Faroese seamen are 
counted among the most 
skilled in the world, oíf- 
shore services provider 
Thor PF is confidently con- 
tinuing on its route of 
growth. Mainly focused on 
offshore shipping needs

including the provision of 
chase, guard, standby and 
training vessels, the enter- 
prise is rapidly expanding 
its services to seismic ships 
as well as oil and gas 
exploration and production 
sites all over the world.

Thor is owned and 
operated by the brothers 
Hans Andrias Joensen, an 
experienced skipper, and 
Gunnbjórn Joensen, a 
qualified chief engineer. 
Located in Hósvík, a safe 
natural harbour half way 
between the Faroese capital 
Tórshavn and the oil supply 
base Runavík, the shipping 
company has managed to 
build a solid record of 
recommendable work since 
starting serving the oil and 
gas industry some six years 
ago.

"You may say that word 
of mouth is our major 
channel for marketing," 
said office manager Sue 
Philbrow. "So far, our 
customers have done the 
main part of that job," she 
adđed.

Earlier this year, Thor 
moved into its spacious 
new offices at the harbour 
of Hósvík.

Investing in business 
quality standardization, the 
company since the year 
2000 has carried the ISO 
9002 and ISM certificates.

"In today’s cut-throat 
business environment, you 
constantly need to be one 
step ahead of the compe- 
tition," Mrs. Philbrow con- 
tinued. "We are now work- 
ing on upgrading the ISO 
9002 certificate to the next

level which is ISO 2000."
Originally established in 

1993, Thor started off 
within the fishing industry, 
operating gill-netters and 
longliners; however since 
1997 the company has be- 
come increasingly active in 
supplying chase and guard 
vessels for the offshore oil 
industry and cable/pipe- 
laying operations.

With ongoing business 
activities in such diverse 
areas as the Faroes, West 
Africa, the Far East, and the 
Gulf of Mexico, Thor’s 
fleet consists of eight 
vessels, most of them 
serving the offshore oil 
industry.

Having worked for seis- 
mic company WesternGeco 
for over a year now, Thor’s 
chase vessel ‘Tórsvík’ is

currently busy off the West 
Coast of Africa.

‘Thor Server’, bought at 
the end of last year, was 
hauled through an exten- 
sive refit enabling it to 
supply both fuel and water 
to seismic ships; in March, 
she went to work as a chase 
and support vessel for the 
seismic company Fugro- 
Geoteam in the Gulf of 
Mexico, US sector.

The fleet’s most popular 
vessel, the ‘Thor Sup- 
porter’ since her purchase 
has been working virtually 
non-stop for various 
customers in the far East; at 
present, she is working as a 
chase and support vessel 
for WesternGeco in Ma- 
laysia.

‘Leitisteinur’ is stationed 
in Las Palmas, waiting for a

chartering contract in- 
volving chase vessel work 
off West Africa.

Thor’s two other guard 
and chase vessels, the 
‘Thor Chaser’ and the 
‘North Star’ are not too 
busy at the moment since 
activities in the North 
Atlantic have slowed down 
for the winter.

Still keeping a foot in 
fishing, Thor’s two gill- 
netters ‘Thor’ and ‘Vestur- 
land’ are fishing around the 
waters of Faroes for black 
halibut and monkfish 
respectively. No doubt they 
help keep Thor’s founda- 
tion solid as both the oil 
and fish industries are 
known for being rather 
volatile in nature.
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Sigurð í Jákupsstovu erfyribils stjóri á Jarðfrøðisavninum í tvey ár.
Foto: Maria Olsen /  PRnewsMedia.com

Tolið bj artskygni
Stjórin á Jarðfrøði- 
savninum, Sigurð í 
Jákupsstovu, er verk- 
frøðingur á Ph.D stigi 
við serfrøði innan 
oljuffamleiðslu, 
íroknað drúgvum 
praktiskum royndum 
ffá boripallum

KOLVETNiSTØKNi___
Búi Tyril /
PRnewsMedia. com

Teir seinastu fýra mánaðir- 
nar, og teir komandi tjúgu, 
er stjórin á Jarðfføðisavnin- 
um ikki jarðfrøðingur. 
Hann er hinvegin verkfrøð- 
ingur og Ph.D innan kol- 
vetnistøkni, nevniliga 40 
ára gamli Sigurð í Jákups- 
stovu. Hann avloysir Mart- 
in Heinesen sum hevur far- 
loyvi vegna serliga ar- 
beiðsbyrðu í sambandi við 
fyrireikingar til landgruns- 
krøv uttan fyri 200 Qórð- 
inga fiskimarkið.

Sigurð í Jákupsstovu 
skrivaði millum 1998 og 
2002 sína doktararitgerð, 
undir heitinum "Simulation

of Gas Injection Processes" 
og vardi hana við Dan- 
marks Tekniska Universitet 
fyri einum lítlum ári síðani. 
Tíggju ár frammanundan 
fekk hann sum útbúgvin 
maskinverkfrøðingur ar- 
beiði hjá Mærsk Olie & 
Gas og har arbeiđdi hann 
fyrst sum Well Site Engi- 
neer og seinni sum kolvetn- 
isverkfrøðingur; hann starv- 
aðist í Danmark umframt í 
Miðeystri og Fjareystri.

"At vera Well Site Engi- 
neer er ofta tað fyrsta ar- 
beiði ein fær sum verkfrøð- 
ingur hjá einum oljufelag," 
greiðir Sigurð í Jákups- 
stovu frá. "Arbeiðið er 
praktiskt orienterað, eitt 
slag av ‘learning by doing’ 
sum her merkir at seta seg 
inn í og samskipa arbeiði á 
einum boripalli. Tað er 
sjálvanđi ógvuliga læruríkt 
og kanska heldur strævið í 
longdini, men eg flutti jú 
upp í hierarkiinum aftan á 
eina tíð -  og eg eri nú sera 
takksamur fyri royndimar."

Áhugaverd leiting
Ph.D verkætlanin, sum

varð fíggjað av Gransking- 
arráð Føroya og Nordisk 
Energiforsknings Program- 
mer, snúði seg um teldu- 
simuleringar av gassinn- 
spræning í sambandi við 
oljuffamleiðslu -  eitt øki 
sum Sigurð í Jákupsstovu 
hevur royndir við frá 
starvstíðini hjá Mærsk.

"Hjá oljufeløgum ræður 
um at fáa sum mest burtur 
úr einari oljugoymslu," 
vísir Sigurð í Jákupsstovu 
á. "Tað kostar nógv at út- 
vinna oljuna og tað arbeið- 
ið má, bæði tekniskt og bú- 
skaparliga, gerast upp á ein 
so munadyggan og skila- 
góðan máta sum møguligt."

"í nógvum førum verður 
gass og/ella vatn sprænt 
niður í kelduna fyri at økja 
um framleiðsluna við at 
gagnnýta fysiskan og kem- 
iskan skiftivirknað millum 
løg og goymslugrýti. í sam- 
band við útbygging av 
einari oljuleið erumráðandi 
at kunna gera álítandi for- 
sagnir fyri kolvetnis ffam- 
leiðsluni og hvøija ávirkan 
innspræning av vatn ella 
gass kann hava; hetta er í 
stuttum tað sum eg arbeiddi

við í mínari Ph.D verk- 
ætlan..."

Tú hevur við øðrum orð- 
um sæ ð ræ ttiliga f i t t  av 
aktión... Kennist tað ikki 
keðiligt a t koma til Føroya 
og innstilla  seg  upp á 
leitivirksemi?

"Eg haldi at leitiarbeiði 
er sera áhugavert... Hvør 
veit hvat sum fer at henda í 
Føroyum? Vit eru stutt síð- 
an byijaði at leita, fyrstu 
loyvini vórðu givin í august 
2000. Til samanberingar 
kann nevnast at BP fann ta 
stóru ‘Claire’ kelduna 
vestan fyri Hetland í 1977, 
og ikki fyrr enn nú verður 
hon sett í ffamleiðslu. So 
perspektivini eru long og 
Atlantsmótið kemur uttan 
iva í nógv ár at verða rokn- 
að sum eitt áhugavert øki 
millum oljufeløgini."

Nýggj loyvi skjótt
Ein avbjóðing í sambandi 
við leiting í Føroyum er 
basaltfláimar, sum í fyrstu 
atløgu tarna seismiska 
kanningararbeiðið og í aðru 
atløgu kunnu verða truplar 
at bora ígjøgnum.

"Nógv spennandi arbeiði 
fer fram í verkætlanum sum 
seta serligan fokus á júst 
hesar spurningar við atliti 
til at menna nýggja tøkni, 
soleiðis at jarðfrøðin undir 
basaltinum kann kortleggj- 
ast neyvari og boringar 
leggjast betur til rættis."

Men ø ll eru kanska ikki 
líka optimistisk?

"Fólk eru sjálvandi av 
ymiskari uppfatan um 
hvørjir teir realistisku 
møguleikarnir eru... Okk- 
ara uppgáva er at vísa á at 
møguleikamir eru fleiri á tí 
føroyska økinum. Leitingin 
higartil hevur verið foku- 
serað upp á eina skipan í tí 
sunnam leiðini har lítið og 
einki basalt er. Aftaná at 
fýra brunnar eru boraðir 
kann staðfestast at vit hava 
eina virkna kolvetnisskip- 
an. Amerada Hess bmnn- 
urin boraði ígjøgnum 170 
metrar av fláum sum inni- 
halda kolvetni. Enn eru 
fýra bmnnar eftir at bora í 
sambandi við fyrsta loyvis- 
umfar; teir fara at geva 
okkum meira vitan um 
møguleikamar í tí sumiara 
økinum. Harumframt

vænta vit at annað Ioyvis- 
umfar, og arbeiðið sum 
verður gjørt í samband við 
9 ára loyvini, fer at viðvirka 
til at onnur økir og aðrar 
jarðfrøðiligar skipanir 
verða kannað -  her finnast 
eftir okkara tykki stórir 
møguleikar."

Sigurð í Jákupsstovu vís- 
ir á at vit eru bara komin í 
helvt í okkara fyrsta leiti- 
umfari og at vit hava allar 
orsøkir til bjartskygni -  tað 
er, tolið bjartskygni.

Fyrsta loyvisumfar gong- 
ur út um miðjan august í 
2006; innan tess skulu fýra 
royndarboringar afturat 
gjøgnumførast. Annað 
loyvisumfar verður í løtuni 
fyrireikað.

"Vit arbeiða við øðmm 
umfari og væntandi kunnu 
vit skriva loyvini við árslok 
2004," upplýsir Sigurð í 
Jákupsstovu.
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Kári Højgaarđ hyggur frameftir:

-  Enn hava vit NORSERV DRELNE!
ikki mist mótið

-  Stóri trupulleikin er 
tann, at tíðarbilið er 
vorðið ov langt. Tað 
skuldi verið kravt, at 
meiri ferð varð sett á,_ 
soleiðis at vit varð- 
veittu ta vitan, sum 
vit hava arbeitt upp á 
oljuøkinum. Her 
hugsi eg bæði um 
føroyskar fyritøkur 
og eisini tey, sum 
hava veitt cathering 
og veitt tænastur í 
útgerðarhavnini. Tí 
fer henda vitanin fyri 
bakka, so eru vit illa 
fyri heldur Kári Høj- 
gaard, ein av undan- 
gongumonnunum í 
oljuvinnuni á Skála- 
fjørðinum

u tm & u G O M m -
M A & im
Jan Muller

Ein av teimum, sum hevur 
fylgt við oljumenningini 
nær sagt frá byrjan er Kári 
Højgaard, í dag løgtings- 
maður fyri Sjálvstýris- 
flokkin. Sum lokalpolitik- 
ari í Runavíkar Kommunu, 
hevur hann luttikið í nógv- 
um av oljuráðstevnunum,

sum verið hava í Stavanger 
og Aberdeen upp gjøgnum 
øll 90 árini. Og hann hevur 
so-eisini verið ein av heit- 
astu talsmonnunum fyri at 
fáa útgerðarhavnina til 
Runavíkar. Ta søguna 
kenna vit -  har tað loksins 
eydnaðist at leggja tí fyrstu 
oljuútgerðarhavnina nakr- 
antíð í Runavík. Og vit 
kenna so eisini víðari til- 
gongdina, sum kanska ikki 
hevur verið alt ov positiv, 
nú fyra brunnar eru boraðir 
og einki lønandi fund enn 
er staðfest og har tað ganga 
í hvussu er tvey ár, áðrenn 
nakað virksemi verður 
aftur í Runavík.

Kári Højgaard var eisini 
við á oljuráðstevnuni í 
Aberdeen herfyri. Heim- 
aftur komin staðfestir hann, 
at tað er lítil fokus og áhugi 
fyri Atlantsmótinum sum 
støðan er í løtuni, tó at 
feløg hava bundið seg til at 
bora tilsamans átta brunnar 
á landgrunninum.

- Tað er hugstoytt at 
síggja, at vit longu hava 
borað helvtina av brunnun- 
um, og at spenningurin er 
minkaður. Hinvegin vita 
vit, at olja og gass eru 
staðfest í undirgrundini. 
Enn hava vit ikki mist 
mótið. Men stóri trupul- 
leikin er tann, at tíðarbilið 
er vorðið ov langt. Tað 
skuldi verið kravt, at meiri 
ferð varð sett á, soleiðis at

vit varðveittu ta vitan, sum 
vit hava arbeitt upp á olju- 
økinum. Her hugsi eg bæði 
um føroyskar fyritøkur og 
eisini tey, sum hava veitt 
cathering og veitt tænastur í 
útgerðarhavnini. Tí fer 
henda vitanin fyri bakka, so 
eru vit illa fyri. føroysku 
undirgrundini. Og vit vita, 
at tað eru fýra leitiboringar 
eftir.

Men Kári Højgaard hev- 
ur ikki mist mótið fyri tað. 
Hann er bjartskygdur og 
tolin maður av lindi og 
heldur tað man fara at 
ganga rætta vegin. Hann 
dugir ikki at síggja nakra 
orsøk til tess, tá oljufeløg- 
ini enn trúgva uppá tað. Vit 
vistu, at sannlíkið fyri at 
finna olju var sera lítið, og 
hyggja vit til Noregs, so 
vórðu boraðir nógvir 
brunnar, áðrenn nakað 
veruligt var funnið.

Kári Højgaard sigur seg 
annars vera sera spentan 
um, hvat Amerada Hess 
veruliga hevur funnið í 
Marjunbrunninum.

ny irtí'.rfí.

Kári Højgaard hevur ognað sær vitan um oljuvinnuna á mongum oljumessum. Her er hann við 
á oljumessuni í Aherdeen herfyri

Mynd Jan Muller

-framtíðar veitingarhavnin í Norðuratlantshavinum

r ■' I .

NORSERV DRELNES P/F
FO-800 TVØROYRI FAROEISLANDS
Tel.:+298 372715 - Fax+298 372718 - operations@norserv.fo

Til troiarar
9 Mátar trýst og longd av veiri 
w Justerandi alarmur til longd og trýst 
9 Syrgjur fyri grafiskum trýst 

upplýsningum 
9 Sett í trolarar frá stødd 

14 m. til 130 m. longd 
9 Klárar “twin rigging"
* Veiðusensorum

Teldustýrd snelta tfl sneflubátar
9 Finnur botnin automatiskt og byrjar at fíla 
w Hálar automatiskt inn tá fiskur er á 
9 Eisini manuellar fíling sýstem 
9 Serstakt tilevnaður moturur 

við fáum mótstandum 
°  Línutrumman er direkta bundin 

til motor aksan

IL/tÆ',iC
Til [mubátar

Trýst- og longdarmátari til línuspøl 
9 Mátar færtin á spælinum og longdina á línu 
°  Telur fisk sum kemur upp um lúnningina 

Allir upplýsningar verða registreraðir 
Agnteljari - mátar týdningarmiklar 
agnprossuni upplýsningar 
Allir upplýsningarnir í línufisking 
verða givnir skiparanum 
LineTec gevur langtíðarfisking meira gagn

Útgerd tíi Imubátar
9 Línurullir
°  Línuspøl stór og sm á til ymisk endamál 
9 Línustokkar 
°  Komplet línusystemir 
9 Agnskerari 
9 Agntrakt
0 Komplettar egnimaskinur 
9 Komplett system fýri bæði 

lítlar og stórar bátar 
p Splittarir 
9 Og onnur útgerð

\ / / \ | / |  U m boð fy r i VAKI-DNG: Fa. Jóannes F. Dahl, Maskinsm iður, 
V < ,  Tlf: +298 422 274, Fax: +298 422 189, M obil: +298 221 000,L_) N Cj  dam -dahl@ post.olivant.fo, 460 Norðskála, Føroyar
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Efterforskning tager tid

A fL ise Kirkegaard og 
M ikkel Juul

Modsat mange af đe stóre 
olieselskaber, der i disse ár 
vender blikket mod anđre 
dele af verden for at finde 
olie, sá har danske DONG 
stadig fokus pá Nordsøen 
og pá Nordatlanten. DONG 
deltager i knap 50 licenser 
fordelt pá dansk, norsk, 
britisk og færøsk sokkel og 
formár at gøre en god for- 
retning ud af selv de smá 
fund -  senest er de to 
satellitfelter Nini og Cecilie 
sat i produktion via Siri- 
platformen i den danske del 
af Nordsøen.

Omrádet omkring Siri- 
platformen udgør DONGs 
danske kerneomráde. 
Norge spiller dog ogsá en 
stor rolle for DONG, og 
cirka 50 procent af DONGs 
samlede produktion i 2003 
pá knap 19 mio. tønder olie 
kommer fra norske felter.

Søren Gath Hansen, stjóri

Samtidig med produktion 
og efterforskning i de 
modne kerneomráder i 
Danmark og Sydnorge er 
DONG ogsá involveret i 
’nye’ omráder som den 
færøske sokkel.

"Det er vigtigt at sprede

forretningen -  dels for at 
øge chancen for store fund 
og for at minimere den 
ganske betydelige risiko, 
som er ved olieefterforsk- 
ning. Derfor deltager vi i 
tre licenser pá britisk side, 
tæt pá den færøsk/britiske

DONG er i øjeblikket 
inde i en rivende 
udvikling af sin efter- 
forsknings- og pro- 
duktionsvirksomhed 
pá dansk sokkel -  
men forarbejdet har 
taget mange ár> og det 
vil det ogsá gøre pá 
Færøerne

grænse, og i to licenser pá 
Færøsk sokkel (se kort)," 
fortæller Søren Gath Han- 
sen, direktør for efter- 
forskning og produktion i 
DONG.

Sammen med partneme 
har DONG igangsat et in- 
tensivt arbejde for at for- 
bedre de seismiske billeder 
under basalteme. Dette et 
tidskrævende arbejde, og et 
arbejde der ikke umiddel-

Olien i Danmarky

Der er i Danmark blevet efterforsket og boret efter 
olie siden 1934. De første mange ár forgik 
efterforskningen pá land, men i 1962 fik A.P. 
Møller rettighedeme til efterforskningen i 
Danmark. Dermed begyndte en ny æra i den 
danske del af Nordsøen, hvor A.P. Møller sammen 
partnerne i Dansk Undergmnds Consortium 
(DUC) begyndte et omfattende 
efterforskningsarbejde, der i 1972 førte til, at Dan- 
feltet blev sat i produktion. Der gik sáledes knap 
10 ár fra de første offshore 
efterforskningsundersøgelser blev sat i gang, til at 
đer kom en egentlig produktion ud af det. 
Efterforskningen pá land har indtil nu ikke ført til 
proddktion i Ðanmark.

Danmark har siden 1992 været selvforsynende 
med olie og gas og har i dag en produktion, der 
ifølge Energistyrelsen er to gange større en det 
danske forbmg.

Geologien er 
vanskelig
Den sydligste færøske 
licens (Marjun) blev an- 
boret i 2001 og resulterede 
i et olie- og gasfund. Der er 
indsamlet ny 3D seismik, 
og fundet er i øjeblikket 
ved at blive vurderet -  en 
proces der tager lang tid, 
fordi man báde skal se pá 
kvaliteten af og vurdere 
størrelsen af fundet. Pá den 
nordlige licens (F006/00) 
er der ogsá blevet indsamlet 
ny 3D seismik.

"Det er ogsá en proces, 
der tager langt tid. Geo- 
logien ved Færøeme gør 
det vanskeligt at tolke de 
seismiske signaler. Der 
ligger lag af basalt i under- 
grunden, og lydbølgerne 
har svært ved at trænge 
igennem det -  det ned- 
sætter kvaliteten af seis- 
mikken," fortæller Søren 
Gath Hansen.

bart er synligt for offentlig- 
heden, som en boring ek- 
sempelvis er.

"Men vi arbejder hárdt pá 
at ná nogle resultater, og 
det er vores opfattelse, at 
den færøske sokkel stadig 
er af stor interesse, og 
drømmen om elefanter 
(store íund, red.) er ikke

slukket," siger Søren Gath 
Hansen med et smil.

Vejr og vind spiller 
ind
DONG-direktøren har for- 
stáelse for, at der lidt 
utálmodighed fra færøsk 
side. Sádan var det ogsá i 
Danmark, hvor der gik 
næsten fyrre ár fra man 
begyndte at efterforske i 
1934 til den første olie blev 
produceret ffa Dan-feltet i 
1972.

"Vi regner ikke med, at 
der skal gá fyrre ár ved 
Færøerne, men generelt 
tager det tid at efterforske i 
nye omráder. Omrádet ved 
Færøeme er samtidig præ- 
get af en række udford- 
ringer fra vejr og vind samt 
ikke mindst det dybe vand 
og basaltlagene. Det gør det 
til en lang proces at komme 
fra efterforskning og til 
produktion og betyder, at 
der er skal mange og 
grundige overvejelser og 
analyser til, før der tages 
beslutning om en eventuel 
produktion," siger DONG- 
đirektøren.

Analysearbejdet og vur- 
deringsarbejdet af de to 
licenser pá færøsk side 
ventes at tage nogen tid 
endnu. Først nár arbejdet er 
færdigt, beslutter part- 
neme, om der skal sættes 
en eventuel produktion i 
gang.
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At íøra farm fyri føroysk virkir merkir fyri Skipafelagið rneira enn 
at flyta góðs sjóvegis. Tað merkir eisini at bjóða eina leiðandi 
tænastu innan farmaflutning yvirhøvur, bæði til útflutnings og 
innflutníngs. Fyrí tey sum arbeiða á Skipafelagnum er aðalmálíð 
at geva kundanum bestu tænastu allan vegin. Og hetta hevurvíst 
seg at virka líka síðarn 1919.

Skipafelagið Føroyar
Farmaflutningur i góður'ri hondum.

-
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H im m el eller helvete 
for norsk olj evirksom het

Etter over 30 ár med 
høy aktivitet er oljá i 
Norge i ferd med á 
rátne pá rot. Staten 
fár skylda fordi den 
ikke vil investere nok 
i forskning eller ápne 
de omstridte og fiske- 
rike nordomrádene.
Pá toppen av det hele 
rystes Statoil av 
korrupsjonsskandaler

Av journalist Arnt Even Bøe 
arnt. even. boe@aftenbladet

Stavanger Aftenblad
-  Jo takk bare bra, sier olje- 
nasjonen nár noen spør 
hvorledes det stár til.

Det norske oljefondet 
nærmer seg ná tusen milli- 
arder kroner. Det betyr at 
hver nordmann har om- 
kring 220.000 kroner plas- 
sert i verdipapirer i ut- 
landet. Hadde Færøyene 
hatt disse pengene, ville det 
blitt drøyt 20 millioner 
kroner til hver innbygger.

Færingene har heldigvis 
blitt forskánet for dette sá 
langt, men dere trenger alt- 
sá ikke finne mer enn en 
prosent av Norges olje og 
gass for á være i samme 
situasjon som nordmenn- 
ene -  om 30 ár.

Sá her er en situasjons- 
rapport fra oljenaboen i øst 
i havet, oppdatert per no- 
vember/desember ár 2003:

Jobbene forsvinner
Det har i mange ár vært 
rundt regnet 80.000 olje- 
relaterte jobber i Norge. I 
løpet av det siste áret har 
over 5000 av disse mistet 
jobbene sine. Og verre skal 
det bli. I ár investeres det 
rundt 70 milliarder kroner 
pá norsk sokkel, om fire ár 
vil tallet trolig ligge nede 
pá det halve.

Etter en rekordsterk 
krone og høy rente, har 
Norge de siste árene tapt 
tusenvis av industriarbeids- 
plasser. Det gár ikke en dag 
uten at politikeme krangler 
om hvem som har ansvaret 
for at det er over 100.000 
arbeidsledige. Det siste 
som trengs ná er en pá- 
plussing med ytterligere 
titusener fra oljá.

Selskapene forsvinner
Sett fra oljenæringens side 
bestár problemet i at norsk 
sokkel er i ferd med á tape 
sin internasjonale konkur- 
ransekraft pá grunn av høye 
skatter og altfor fa attrak- 
tive leteomráder i konse- 
sjonsrundene. De inter-

nasjonale oljeselskapene 
finner bedre investerings- 
objekter i utlandet. Skylden 
legges pá Bondevik II- 
regjeringen bestáende av 
Høyre, Kristelig Folkeparti 
og mikropartiet Venstre.

Olje- og energiminister 
Einar Steensnæs fra Kr.F 
slár tilbake mot kritikken 
og hevder det er oljesel- 
skapenes egen skyld at de 
ikke har funnet noe driv- 
verdig i de siste rundene - 
og a- de har bidratt til et 
altfor høyt kostnadsnivá 
(les lønnsnivá) pá norsk 
sokkel, for eksempel sam- 
menliknet med britisk.

Fisken forsvinner?
Den største spenningen 
knytter seg ná til hvorvidt 
regjeringen vil ápne

kystnære omráder i Lofoten 
og Barentshavet for olje- 
leting. Den bredeste in- 
teressen knytter seg til 
omrádene utenfor Lofoten 
hvor det store skreifisket 
foregár i gyteperioden hver 
vinter. Men her er ogsá 
motstanden fra fiskere og 
miljøvernere meget sterk. 
Sá sterk at Statoil har sagt 
seg villig til, nár tekno- 
logien tillater det, á bore fra 
land for á finne oljen eller 
gassen som ligger 30-50 
kilometer der ute under 
havbunnen.

Olje fira Goliat?
I Barentshavet hvor det 
allerede er brukt 25 milli- 
arder kroner pá over 60 
brønner, er selskaper som 
Exxon/Mobil, Shell og BP

ikke sá interesserte, mens 
Statoil, som er i ferd med á 
bygge ut sitt kontroversielle 
gassfunn Snøhvit (LNG), 
ivrer etter á finne tilleggs- 
reserver. Det gjør ogsá 
italienske Agip som har 
gjort omrádet eneste 'olje- 
funn, Goliat. Men det blir 
altsá ikke utbygd fordi 
Bondevik Il-regjeringer^ 
har stanset ytterligere leđ- 
aktivitet i pávente av nye 
miljø- og konsekvensutred- 
ninger. Regjeringens av- 
gjørelse er ventet før jul.

Lofoten spares?
Mange tror Barentshavet 
vil bli gjenápnet fordi 
miljøvennlige utbygginger 
skal danne mønster for den 
økende utbyggingen pá 
russisk side av Barents-

havet. Mens Lofoten blir 
utsatt av hensyn til fiskeri- 
ene. Som kompensasjon for 
det, vil de mest etterspurte 
prospektene i Norskehavet 
bli utlyst i den forestáende 
18. konsesjonsrunden.

2000 mrd. igjen
Det báde myndigheter og 
næringen er enige om er at 
norsk sokkel ná stár foran 
to utviklingsscenarier: Den 
langsiktige utviklingsbanen 
og forvitringsbanen. For- 
skjellen mellom de to er 
2000 milliarder kroner 
brutto. Eller at det enten er 
slutt pá norsk olje og 
gassvirksomhet innen ár 
2020, eller etter 2050.

Den norsk stat er den 
desidert største aktør pá 
norsk sokkel. Ved sine egne

direkte eierandeler, som 
forvaltes av Petoro, sitterpá 
rundt 30 prosent av alle 
páviste reserver. I tillegg 
har den samme stat 82 
prosent i Statoil og 44 
prosent i Hydro som er den 
største og nest største 
operatøren pá norsk sokkel.

Tar mest -  gir minst
Ná anklager de andre ólje- 
selskapene staten for á 
bidra med altfor lite i forsk- 
ning og utvikling for á øke 
utvinningen av eksister- 
ende felt -  og gjøre de nye 
smáfeltene lønnsomme. 
Olje- og energiminister 
Einar Steensnæs kritiseres 
for satse mer pá á gjøre 
eventuelle norske gass- 
kraftverk C02-fire en gang 
i framtiden, enn á stimulere 
til leting for á fa nye olje- 
og gassreserver i produk- 
sjon.

Korrupsjonsskandaler
Som om ikke det var nok, 
rystes landets viktigste sel- 
skap, Statoil, av alvorlige 
korrupsj onsbeskyldninger. 
Etter at pressen avslørte en 
svært sá mistenkelig kon- 
sulent avtale i Iran, har det 
norske Økokrim-politiet 
gjort ransaking i Statoil 
som er satt under etter- 
forskning for korrupsjon. 
Resultatet av det var at sá 
vel styreleder Leif Terje 
Løddesøl som konsemsjef 
Olav Fjell og selskapets 
internasjonale direktør, 
Richard Hubbard, har mátte 
gá av.

Ná er omsider Jannik 
Lindbæk pá plass som ny 
styreleder. I pávente av en 
ny skinnende hvit ridder i 
sjefsstolen, má Statoil leve 
med daglige nyhetsoppslag 
og beskyldninger om lønn- 
sjuks blant egne direktører 
og tvilsomme avtaler i ut- 
landet.

Status i oljelandet
Alt dette skjer i oljelandet 
Norge hvor status etter 30 
árs oljevirksomhet er følg- 
ende:

27 prosent av de totale 
petroleumsressursene (olje 
og gass) er solgt og levert.

30 prosent er under pro- 
duksjon i gjenværende felt.

43 prosent gjenstár á bli 
funnet eller gjort lønn- 
somme for utvinning.

-  Jo takk....
-  Hvorledes det gár?
-  Jo takk. Det blir him- 

mel eller helvete. Eller 
begge deler. Men for- 
hápentlig ikke samtidig.
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ipo rta l.fo

Kostnaður: (um lýsingin eisini er í Sosialinum)

1 vika kx. 500,-
2 vikur kr. 750,-
til freistin at søkja er úti: kr. 1.000,-

Kostnaður: (um lýsingin ikki er í Sosialinum)

1 vika kr. 750,-
2vikur kr. 1.000,-
til freistin at søkja er úti: kr. 1.250,-

2 lýsingar = -20% í avsláttri
3 ella fleiri = -30% í avsláttri

Sosíalurin
tel 341800 • fax 341801 
teldupostur: lysing@sosialurin.fo

Handle
-W - -rar ~ y  © -fjWitn Care

Pe o p l e  a n d  t h e  e n v ír o n m en t  a r e  e a r t h ’s m o st  prec io u s  r e so u r c e s . W h e t h b r  w e ’re
EXPLORING FOR OIL AND GAS 1N ALGERIA, EAST TEXAS OR THE NORTH SLOPE OF ALASKA,
WE USE th e  m o st  c a r e fu i. o per a tin g  pr a c tic es  and  th e  b est  te c h n o l o g y  a v a il a b l e
TO SAFEGAURÐ O'UR EMPLOYEES, OUR NEIGHBORS AND TFÍE COMMUNITY. AS OPERATOR 
OF LíCENSE ' 007 AND'AS PARTNER 1N LlCENSE 006. ANADARKO F aROES COMPANY 
iS PLEASED TO BE INVOLVED 1N THE DEVELOPMENT OF THE FAROBS OM, ÍNÐUSTRY.

Petroleum Corporation

Houston - based Anadarko Petroleum Corporation is the worlds largest 
independent exploration and production company.

Learn more about us at www.anadarko.com

w w w .snodd.fo
Meira kunning: Tel. +298 44 99 94 - Fax. +298 44 9 1 1 9  - e-m ail. snodd@snodd.fo

;

P /F  Snođd kann skiija fiskin 
í tæ r s tødđ irnar id t it  ynskja.

P/F Snodđ bjóðar seg til 
at landa fyrí tykkum, 

vit landa kassar. kor og leyst.

P/F Snodd kann pakka fyri tykkum, 
bædi í kassar og kør, líkavekt í kassar osfr.

mailto:lysing@sosialurin.fo
http://www.anadarko.com
http://www.snodd.fo
mailto:snodd@snodd.fo
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25 Years Sullom Terminal
By Hans J. Marter

SHETLANDERS have just 
celebrateđ a quarter of a 
century of involvement 
with the intemational oil 
industry.

Since the first oil was 
pumped ashore, on the 25th 
November, 1978, from the 
new oil fields in the East 
Shetland Basin, almost 
7.5 billion barrels of 
crude have been 
exported from the four 
loading jetties at the 
terminal, 30 miles to 
the north of Lerwick.

Shetland’s involve- 
ment with the oil indu- 
stry has created a pro- 
sperous society that enjoys 
one of the highest standards 
of living anywhere in 
Britain.

A unique partnership 
between the industry and 
the local authority has 
secured the islands a steady 
stream of income, which is 
used to boost the economy 
and to finance amenities 
other local authorities in 
Britain can only dream of.

With the massive Clair 
oil field, 50 miles to the 
west of Shetland, coming 
on stream towards the end 
of next year, the BP led 
management at the oil 
terminal is confident that 
Sullom Voe will be pro- 
ducing oil for another 25 
years.

Combined with potenti- 
ally huge developments in 
the renewable energy 
generation sector likely to 
be materialising during the 
next few years, Shetland 
will continue to play a 
major role in the UK’s 
energy provision.

While most of the popu- 
lation feels comfortable 
with the major industrial 
development taking place 
in one of the UK’s remotest 
and rural communities, it is

worth noting that when oil 
was first found in the 
northern North 
Sea, some 30 
years ago

Oljuhavnin í Sullom Voe

many Shet- 
landers were 
not keen to seen the 
industry arriving.

Shetlanders had been 
living a certain lifestyle for 
many years. Virtually un- 
changed for centuries, the 
islands enjoyed a life deep- 
ly rooted in its heritage, but 
also enjoying a limited pro- 
sperity based on fishing, 
fish processing, agriculture 
and knitting. Many people 
felt that there was no need 
for the drastic changes that 
were inevitably coming.

Journalist and book 
author Dr Jonathan Wills is 
one the many islanders who 
followed closely the arrival 
of oil in Shetland. He said 
there was a widespread fear 
of environmental damage 
and cultural intrusion, but, 
fortunately, neither happe- 
ned.

"People thought the oil 
industry would make a 
mess of the environment. 
But the industry had some 
bad publicity earlier, so

they behaved themselves.
"They also thought they 

would be culturally 
swamped, but in fact it Ied 
to a renaissance of dialect 
writing. Artists suddenly 
got a market for their 
products they never had," 
he said.

And, of course, there 
were many new and well 
paid jobs around. Barbara 
Fraser, of Gulberwick, said 
oil arrived just when her 
children were growing up. 
"There were no difficulties 
in finding a job at that time 
and that was just great 
when my kids were leaving 
school."

Unique deal
Council convener Sandy 
Cluness was involved in the 
negotiations with the oil 
industry frorn day one; first

as a solicitor and then, from 
1973 as an elected member 
of the Zetland County 
Council. He said that 
people quickly realised that 
oil was to come anyhow, as 
Shetland was the nearest 
landfall, and that it was 
important to get the best 
deal possible.

He said: "Nobody was 
particular keen to have oil 
here because we had lived a 
certain kind of lifestyle for 
many years and oil seemed 
to be too disruptive to be 
good for us."

However, the debate in 
the islands quickly focus- 
sed on whether the oil har- 
bour and the ground the 
terminal stands on should 
be in public or in private 
ownership, he said

"Eventually we realised 
that oil was going to come 
anyhow, and the more we

Hetlendingar gera nógv 
burtur úr at marknaðarføra 
Hetland

could control 
and be part of the 

development, the more 
money we could keep in the 
community and create the 
facillties for the future."

Subsequently, the cou- 
ncil’s representatives man- 
aged successfully to make 
their case to the UK 
government in London, 
which resulted in the 
Zetland County Council 
Act 1974, a unique piece of 
UK legislation that gave the 
islands the control over its 
waters and led to the 
present set-up in which the 
council runs the terminal’s 
harbour, ensuring high 
environmental standards, 
but also drawing an income 
for the good of the whole 
community. The Iocal 
authority was also enabled 
to buy and own the land de- 
signated to house Europe’s 
largest oil terminal by 
compulsory purchase.

Construction at the site 
began soon afterwards and 
within a short period of 
time the whole area be- 
tween the villages of Brae 
and Mossbank was tumed 
into a huge building site 
that employed around 
6,000 people, mainly men.

BP employee Nick Cope 
arrived in Shetland in 
February 1978 when con- 
struction work was at its 
peak. Originally from 
Dover, he has made Shet- 
land his home and has been 
employed at the terminal 
for the last 25 years.

He said: "There was a 
great buzz about the place 
back in 1978. When I 
arrived first there was a lot 
of construction work going 
on; such as earth moving, 
civil construction work, 
laying the foundations for a 
lot of the constructions that 
came on site in later years.

"There were probably 
about 5,000 to 6,000 bears

-  construction workers -  
who were working on the 
site and they lived in con- 
struction camps and had to 
be bussed in every day. It 
was quite a cosmopolitan 
mixture here, there were 
people from Wales, Ireland, 
and also many locals w.ork- 
ed here. It was a great op- 
portunity for them."

First oil was pumped 
through two pipelines in 
November 1978, but 
construction was still far 
from being completed. 

The actual official 
opening of the Sullom 

Voe Terminal did not 
take place before May 

1981, when the Queen 
travelled to Shetland to 
carry out the opening cere- 
mony.

While a consortium of oil 
companies build the facili- 
ty costing almost £1.2 billi- 
on (in 70’s money), the oil 
industry became obliged to 
pay an annual rent into 
council coffers.

All this has changed the 
way of life in Shetland 
dramatically. However, to- 
day there is widespread 
agreement that all these 
changes and influences 
were successfully absorbed 
and integrated into an 
island community that has 
seen its population rising 
from around 16,000 in the 
70s to just over 23,000 in 
the mid nineties.

Council convener Sandy 
Cluness said the arrival of 
oil has transformed Shet- 
land into a modern society. 
"The population changed 
by about 30 per cent in the 
late seventies and eighties 
and, of course, these were 
mainly people who came in 
from the outside.

"Shetland has changed to 
a different kind of com- 
munity from days when 
you walked down the 
streets of Lerwick and 
would know everybody you 
met, to nowadays where 
you can often be on a bus 
or a plane and you do not 
know anybody.

"We have also become a 
much more outgoing com- 
munity and I think for the 
better of it. People have 
been actually come to live 
in Shetland, build their 
homes and have their 
families here. They are a 
bonus to the islands, I 
believe."
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Faerco
Elektromekaniskur verkstaður & el-innleggjaravirki

n

Tað finst altíð ein loysn!

Spf. Faerco • Slæ ttalíð 4 • Postboks 332 - 110 Tórshavn • Tel.: 3 2 1 9 1 1  & 22 72 88 • Fax: 32 1941 • faerco@ post.olivant.fo • w w w.faerco.com

Endurvindiríg:
• tað er betri!
•tað loysirseg! 

Kobling,fundament, 
kaðlar passaraftur

Vælumtóktu
GRINDEX -  pumpumar

t l l  H O Q V

Søia/goymsla:
• el-motorar
• dynamoir/generatorar
• pumpir og blásarar

Tæoastur:
umvælingar av øllum elektro- 
mekaniskum lutum, m.a.reinsa, 
turka, baka/lakkera og skifta legur. 
Bíleggingar av nýggjum lutum.
Alt vanligt el-arbeiði, inni sum úti.

DONG luttekur í leitingini á tveimum teigum í føroyska økið: F001/00 og F006/00

energy for more

mailto:faerco@post.olivant.fo
http://www.faerco.com
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Útgerd til basan  av oljudálking

Spíll Kit -Mobil BL-Kit 30

Altíð tilreiðar at hjálpa tá dálking er

Mesti absorberingskapasitetur: 38 litur 
Effektivur absorberingskapasitetur: 30 litur Onnur útgerð

Pakki við absorbentum til smærri dálkingar 
undir flutningi og í ídnaði. Pakkin kann lætt- 
liga goymst aftanfyri setrið í flutningsakfari. 
Ein fyri brúkaran løtt, praktisk og effektiv 
loysn ímóti smáum oljulekum.

Produkt

'  ECOSORB púta 
ECOSORB hosa 120 
ECOSORB hosa 240 
ECOSORB mátta7ark 2 
Eingangshandskar 
Ruskposar v/lukking

Støddir

30 x 50 cm 
8 x 120 cm 
8 x 240 cm 
40 x 50 x 200 gsm

Nøgd

Máttur, Kjølsvín, pútur, flótiverjur, 
plastposar, klútar, rullur_

826 Trongisvágur • tlf. 372 372 • fax 372 373 • pecon@post.olivant.fo

WELCOMETOTVØROYRI

Tvøroyri has also 
other capabileties to 
offer, with high 
quality and service. 
Just to name a few:

Boatbuilders 
Concrete 

Bookkeeping 
Electronics 

Entrepreneurs 
Fish factories 

Divers 
Transport 
Production 

Hotel and Lodging 
Advertising 

D rivingschools 
Bricklayers 

Painters 
Plum ping 

Radiom echanics 
Consulting 
Renovation 

Trucks
Ship equipm ent 

Blacksm iths 
Shoem akers 
Carpenters 

W oodworkers

- r  r- ■ —

Tvøroyri is a growing city, with many existing and 
expanding capabileties. Summer 2003 was the start 
of a new harbour constuction, with it's main 
purpose to harbour the new ferry, whitch is to 
arrive in the end of 2004.The existing total of 
available industrial estate is aprox. 75.000 m2. 
Harbour area is aprox. 50.000 m2.

THE MUNICIPALITY OFTVØROYRI
FO-800Tvøroyri 
Faroe Islands
Tel.+298 371 085-Fax.371 814 
Homepage: www.tvoroyri.fo 
e-mail: tvoroyri@tvoroyri.fo

A. V

mailto:pecon@post.olivant.fo
http://www.tvoroyri.fo
mailto:tvoroyri@tvoroyri.fo
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‘Meira líkt fiskivinnnu enn vit hildu’
Á Skipafelagnum Før- 
oyar staðfestir stjórin 
at líkheitirnar millum 
oljuvinnuna og fiski- 
vinnuna eru størri 
enn mett hevur verið 
tá tað snýr seg um 
ójavnar í arbeiðs- 
byrðu ff á tíð til tíð

LOGISTIKKUR_______
Búi Tyril /
PRnewsMedia. com

Hetta við at eitt tíðarskeið 
er mestsum ov nógv at gera 
meðan eitt annað tíðarskeið 
er lítið og einki av arbeiði, 
er nakað føroyingar sum 
veiðimenn eru vanir við 
gjøgnum langar tíðir. Sama 
mynstur vísir seg sambært 
Skipafelagnum Føroyar 
óvæntað nógv í oljuvinn- 
uni.

Sum samstarvari og 
høvuðs tænastuveitari hjá 
Atlantic Supply Base hevur

Skipafelagið Føroyar hesi 
seinastu tvey-trý árini havt 
eitt gott høvi til at seg í 
oljuvinnuni.

"Eg má siga at hetta 
hevur verið meir líkt fiski- 
vinnu enn vit hildu," við- 
merkti Árni Joensen, tá vit 
spurdu um hvussu sam- 
starvið millum Skipafelag- 
ið og ASB hevur gingið. •

Annars læt hann væl at 
og vísti á at alt hevur gingið 
sum eftir ánni.

"Arbeiðið hevur gingið 
ógvuliga væl og eingir 
trupulleikar hava verið. Alt 
hevur víst seg at fungera."

Men nú er eingin stjóri á 
Atlantic Supply Base. Er 
tað ikki órógvandi?

"Vit kunnu ikki úttala 
okkum vegna ASB, men eg 
dugi ikki at síggja tann 
stóra dramatikkin her. Eg 
kann bara siga vegna 
Skipafelagið, frá okkara 
síðu sum partur í hesum 
konsortium, at her er talan 
um eitt ógvuliga ójavnt

arbeiði. Tað er altso stór 
rokan í eina tíð og so 
dvali... Men hetta er jú tað 
nógvir føroyingar eru vanir 
við, og fyri okkum hetta í 
øllum førum ikki nakað 
kultursjokk."

"Vit kenna jú til bæði 
uppgangstíðir og niður- 
gangstíðir. Her er heldur 
ikki talan um serliga stórar 
íløgur... Tað er sjálvandi 
irriterandi at virksemið ikki 
er so nógv beint nú, men 
tað er nú einaferð bara so, 
hetta er jú veruleikin..."

Summarferiustørv
Stjórin á Skipafelagnum 
Føroyar vísti víðari á at 
Skipafelagið er vant við at 
avgreiða 3000 tons um 
vikuna, meðan arbeiðið í 
sambandi við oljuboringar- 
nar vanliga hevur snúð seg 
um nøkur hundrað tons um 
vikuna.

Parturin hjá Skipafelag- 
num er at lasta og lossa,

Árni Joensen, stjóri á Skipa- 
felagtmm Føroyar

veita goymslu og avgreiða 
skipini, umframt nakað av 
øðrum, millum annað flutn- 
ingstænastur.

"Proportiónirnar skulu 
nú ikki heilt koyrast út av 
lagi," helt Ámi Joensen. 
"Tá virksemi er á basanum

tosa vit um eitt skip eina 
ferð um vikuna -  tað skal 
sjálvandi ikki undirmetast 
men relativt er tað ikki so 
nógv tá tú hugsar um at 
Skipafelagið ff amman und- 
an klárar tvey skip hvønn 
dag, umframt at vit av- 
greiða 500 fremmand skip 
um árið. Tað stutta av tí 
langa er at vit hava eina 
skipan sum klárar topp- 
belastningar og botn. Hvat 
ASB viðvíkur, so er basin 
ikki deyður, hann liggur 
heldur í dvala -  og eg dugi 
ikki at síggja nakað løgið í 
tí beint nú. Fólk kunnu jú 
ikki ganga fyri løn og trilla 
tumlar, tað sigur seg sjálvt. 
Hetta fólkið er ikki ‘átta til 
fimm’ fólk, okkara fólk eru 
von við at arbeiða í tøm- 
um."

Ámi Joensen minti á at 
sáttmálin við oljufeløgini 
um útgerðarhavn umfatar 
bæði Skipafelagið Føroyar 
og Atlantic Supply Base.

"Oljusáttmálin er við

Skipafelagið og ASB, tað er 
eitt konsortium við hesum 
báðum sjálvstøðugu feløg- 
um sum hevur kontrakt- 
ina."

Annars vóru serfføðingar 
úr Noreg við til at starta 
ASB upp; teir eru nú farnir. 
Teir vóru sum skilst út- 
læntir frá einum norskum 
felag.

"Vit leigaðu millum ann- 
að ein krana við kranaførar 
og ein annan norðmann 
eisini... Teir koma aftur tá 
tørvur er. Tað er ikki meira 
enn tað."

"Vit em so til reiðar og 
hava fólk og kunnu seta í 
gongd at arbeiða so skjótt 
tað skal vera. Vit rokna við 
næsta tørni í 2005 og vón- 
andi verður nógv at gera -  
nógv summarferiustørv."

Fleiri cruise linarar enn nakrantíð
ll Cruise ferðamanna- 

skipini verða met- 
nógv 42 í tali kom- 
andi summar

ÚTtENDSK ¥ITJA^D1 
Búi Tyril /
PRnewsMedia. com

Talið á fráboðaðum út- 
lendskum cruise ferða- 
mannaskipum ið ætla sær á 
Havnina summarið 2004 
er nú komið upp á 42, 
upplýsir Tórshavnar Havn. 
Hetta er nýtt met og kann 
vera eitt úrsíit av drúgvum 
altjóða marknaðar arbeiði

sumTórshavnar Havnhev- ferðavinnuni í samstarvi 
ur gjørt saman við pørtum við grønlendingar og ís- 
av sjó-, flutnings- og lendingar.

"Talið er hækkað í sein- 
astuni," viðmerkti Agnar 
Joensen á Havnarskriv- 
stovuni. "Tað plagdi í nógv 
ár at liggja um góð 20 
útlendsk ferðamannaskip; 
í fjør kom talið tó upp á 34, 
og í ár komu 36 skip... Til 
næsta summar hava nú 42 
teknað seg og fleiri skip 
klára vit neyvan."

Cruise skipini føra ofta 
týsk og onnur europeisk 
ferðandi, men amerikanar- 
ar eru væl við eisini. Skip- 
ini fylla vanliga millum 2 
000 og 30 000 nettotons og 
gjalda havnapening í mun 
til tað. Tað størsta í fjør var

"Rotterdam" við einari 
netto tonnagu upp á góð 30 
000.

Sambært Agnar Joensen 
eru tey størstu skipini yvir- 
høvur sum hava vitjað á 
Havnini, tey 280 metrar 
longu systirskipini "Vison 
of the Seas" og "Enchant- 
ment of the Seas".

F e rð am a n n ask ip in i 
koma gjama um morgunin 
og fara avstað aftur seinna- 
part; tey plaga at liggja í 5- 
12 tímar. Tórshavnar Havn 
fær í hesum høpi nakað av 
inntøku fyrst og ffemst av 
havnaavgjaldi sum í sam- 
banđi við hetta virksemi

plagar at liggja ímillum 
umleið 5 000 og 100 000 
krónur.

Hvussu nógv hesar vitj- 
anir annars generera í inn- 
tøkum er upp til vinnu- 
lívið; nakað dryppar so á 
busstúrar umframt arbeiði 
til avvarðandi skipaumboð 
og viðhvørt eitt sindur aff- 
urat.

Men kanska em møgu- 
Ieikarnir størri enn so.

"Vit høvdu kunnað fing- 
ið væl meira burturúr, um 
vit bara vóm eitt sindur 
ffamligari,” helt ein vinnu- 
lívsmaður.

Herd trygdarkrøv til skip og havnir
Amerikanarar herða 
síni krøv í krígnum 
móti yvirgangi -  so 
skip og havnir mugu 
innføra nýggja 
verndarskipan

t r y g p  A smnuwi
Búi Tyril /
PRnewsMedia. com

Sum enn ein táttur í stríð- 
num móti altjóða yvirgangi 
og sjórænara virksemi, 
hava amerikanarar nú fing- 
ið altjóða sjóvinnu fe-lags- 
skapin hjá Sameindu Tjóð- 
um, IMO (Intemational 
Maritime Organisation), at 
seta í gildi verndarskipana

ISPS (International Ship 
Port-facility Security- 
code). Tað upplýsir Føroya 
Sjómansskúli sum sam- 
stundis er farin undir skeið- 
virksemi í sambandi við tey 
nýggju krøvini.

Aðrar skipanir em sam- 
stundis settar í gildi av 
altjóða sjóvinnu felags- 
skapinum, millum annað 
AIS (Automatic Indenti- 
fication System), ein radio 
fráboðanar skipan móti 
yvirgangi, ið skal vera um- 
borð á øllum farmaskipum 
og ferðamannaskipum yvir 
300 bruttotons í altjóða 
sigling.

"ISPS kodan fær gildi frá 
1. juli 2004," vísir Føroya

Sjómansskúli á í einum 
brævi til sjóvinnuna. "Tó 
soleiðis at skipanin skal 
longu vera innførd á farma- 
/ferðamannaskipum og 
havnaøkjum innan 1. apríl

2004. Kodan... er vorðin 
ein integreraður partur av 
SOLAS konventiónini 
(Safety Of Life At Sea -  
galdandi fyri øll farma- og 
ferðamannaskip yvir 500

bruttotons í altjóða sigl- 
ing)..."

Sum skilst arbeiða í 
løtuni Fiskimálaráðið via 
Skipaeftirlitið vegna skip 
og reiðarí, saman við

Vinnumálaráðnum herund- 
ir Landsverkfrøðinginum 
vegna havnamyndugleik- 
amar, við at orða neyðugar 
kunngerðir í samanhangin- 
um.

"Tað sum hvørt skip 
/reiðarí, og hvør havn skal 
gera, er ein váðameting, ein 
vemdarætlan, umframt at 
upplæra og útbúgva fólk í 
skipanin," skrivar Sjúrður 
Guðjónsson, skeiðsleiðari, 
vegna skeiðsdeildina hjá 
Føroya Sjómansskúla.

mm tt r
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Føroyaøkið í
Kolvetni finnast -  tað 
ræður "bara" um at 
finna tey

FYRILESTUR í 
OUUTINGHM UM  
Jan Mtiller

Føroyska oljusøgan er ikki 
ung, sum mong halda. Hon 
er elligomul. Hon byijaði 
fyri nógvum milliónum 
árum síðani - tá hetta land- 
ið varð til - tá fortreytimar 
vórðu lagdar til tað olju- 
tilfeingi, sum hevur ligið 
og bíðað eftir at verða upp- 
dagað. Vit hava vónað og 
gitt. Fyrstu ítøkiligu prógv- 
ini - boringarnar á land- 
grunninum - siga okkum, at 
her finst ein virkin olju- 
skipan. Kolvetni goyma seg 
onkunstaðni, helst fjalatey 
seg undir tjúkku basalt- 
fláunum. Tað ræður um at 
leita og finna. At hava 
treiskni, dirvi og tol. Og 
ikki minst pengar.

Nýggjara oljusøgan byrj- 
aði íyri góðum 30 árum 
síðani, tá fjalda oljan varð 
funnin í Norðsjónum. Olju- 
pionerar mettu longu tá, at 
Føroyar eisini goymdu olju. 
Stór oljufeløg bóðu tí longu 
tá um loyvi at kanna okkara 
undirgrund eisini. Longu í 
1969 tvs. fyri nærum 35 
árum síðani søkti ameri- 
kanskt felag um Ioyvi at 
skjóta seismikk her. 23. 
oktober 1974 stendur at 
lesa í Sosialinum, at sama 
amerikanska oljufelagið, ið 
kallast "Ocean Explora- 
tion" aftur heitir á løgting- 
ið og tá um at fáa einkar- 
rætt til at gera seismiskar 
kanningar á havleiðini 
kring Føroyar.

Nógvar aðrar umsóknir 
komu. Landsstýrið tók av- 
gerð um at bíða við at lata 
nakað loyvi, til spumingur- 
in um undirgrundina var 
avkláraður. Tí vórðu eingi 
loyvi latin tá. Allar um- 
sóknir vórðu lagdar á hill- 
ina. Fyrst máttu so gmnd- 
leggjandi viðurskifti sum 
ognarrætturin til møgulig 
ráevni og markið til grann- 
arnar fáast uppá pláss.

í 1982 stendur at lesa í 
bløðunum, at tað nú liggja 
30 umsóknir og bíða eftir 
svari at sleppa í gongd. Og 
samtíðis bjóðar eitt heldur 
"mystiskt" felag, nevnt Pan 
Mexicana, sum hevur ein 
umsetning svarandi til 
bmttotjóðarúrtøkuna hjá 
Vesturtýskalandi sær at 
gjalda eina milliard krónur 
fyri at sleppa at bora. Pen- 
ingurin skal fara í ein 
grunn, sum skal koma 
fiskimonnum til góðar.

Hesi seinastu 30 árini 
hava tí verið merkt av bæði 
viðráki og bakkøstum, av 
nøgdsemi og vónbrotum alt 
í einum. Men tað. sum hev-

Frá seinasta Oljutinginum á Hotel Føroyum. Fyrilestrarhaldarar vóru Terje Hagevang frá Sagex Petroleum og Jan Mtiller, 
blaðstjóri. Eisini nýtti stjórin í Geysir høvi at siga nøkur orð. Her eru teir tríggir á Oljutinginum

ur eyðkent gongdina, hevur 
verið ein trúgv uppá, at 
hetta skuldi bera til, at her 
finnast kolvetni, og at tey 
eru okkara.

Við bjartskygni, treisk- 
leika og professionalismu 
hava vit megnað at fáa 
hesar so týðandi og gmnd- 
leggjandi brikkarnar uppá 
pláss, ein fyri og annan 
eftir. í 1992 fingu vit ogn- 
arrættin til ráevnini. Mið- 
skeiðis í 90-unum fingu vit 
neyðugu lóggávuna til tess 
at kunna fara í gongd at 
fyrireika okkum, seinast í 
90-unum fingu vit eftir 
tógvið stríð markið uppá 
pláss, og vit settu hol á 
nýggju øldina við at bjóða 
oljufeløgunum møguleikan 
at seta hol á undirgrundina. 
Og vit fóm undir at út- 
búgva okkara ungdóm til 
nýggju vinnuna og at 
"geara" samfelagið til 
nýggju avbjóðingarnar. Ein 
ótrúliga hendingarrík men 
eisini krevjandi tíð.

So far so good.

Skal henda her og nú
í dag skriva vit 2003, og her 
ræður óvissa, ótolni og 
resignatión millum manna. 
Hví? Jú tí vit em so bráð og 
vilja hava tingini at henda 
her og nú. Vit mugu sjálv- 
andi varðveita momentum, 
sum tað eitur. Avgerandi er 
at halda oljufeløgini við 
sínum milliónum av dollar- 
um og ekspertisu føst her. 
Vit mugu gera tað áhuga- 
vert og attraktivt at váða 
pengar á okkara land- 
grunni.

Vit hava kappingameytar 
um allan heim - onnur øki, 
har tað er bíligari at ar- 
beiða, har krøvini frá 
myndugleikum eru færri og 
minni og ikki minst - har 
líkindini til at finna olju eru 
størri. Hetta er í sær sjálv- 
um ein hóttan og ein av- 
bjóðing, sum vit mugu liva 
við. Tað er í vemleikanum 
sera avmarkað, hvat vit 
kunnu gera fyri at vera 
millum vinnararnar í hesi 
gróthørðu kapping. Tí finst 
olja aðrastaðni, og hon er 
bíligari at taka upp og 
framleiða, tá fara oljufeløg- 
ini sjálvandi at rýma úr ein- 
um føroyaøki, har óvissan 
og prísurin eru so stór. Tað 
er slíkum vanda vit mugu 
forða fyri. Missa feløgini 
áhugan nú, er ikki vist, at 
tey nakrantíð koma aftur á 
klettarnar. Vit kunnu lýða 
somu lagnu sum Falklands- 
oyggjarnar, írland og fyri 
tað Grønland.

Nú er tað fyrst og fremst 
profitturin, sum drívur 
verkið, og sum fær oljufe- 
løgini at váða nakað, men 
vit mugu so eisini seta okk- 
ara álit á, at tað eru olju- 
feløg, sum vemliga vilja 
brúka orku og pengar til at 
kanna okkara undirgmnd. 
Sum hava eina vón og eina 
trúgv uppá, at tað fyrr ella 
seinni fer at eydnast at 
finna kolvetnini.

Okkara myndugleikar 
mugu tí eisini gera nógv 
fyri at fasthalda áhugan hjá 
hesum feløgum og sjálv- 
andi øðrum við, sum sita á 
síðulinjuni. Tað vil vera ein 
hárfln ballansa millum tað,

sum okkara samfelag held- 
ur vera rímulig og røtt krøv 
og so tað, sum oljufeløgini 
meta vera rímuligt og rætt 
fyri, at tey kunnu gera íløg- 
ur her.

Tolin trívst er gamalt før- 
oyskt orðatak og eigur tað 
eisini at verða brúkt um 
leitingina á føroyska land- 
gmnninum. Og tað er so 
sanniliga neyðugt við toli, 
nú tøgnin og lutvíst apatiin 
hava tikið yvir eftir mongu 
herrópini og gleðisynskini 
-  positivu forvæntningar- 
nar - sum komu frá bæði 
politikarum og vinnulívs- 
monnum undan fyrstu bor- 
ingunum á landgrunninum.

Helvtin borað
í dag er helvtin av 8 brunn- 
unum frá 1. loyviumfari 
borað. Úrslitið -  ja tað er 
bæði gott og ringt. Vit hava 
staðfest, at tað í undir- 
grunđini er ein virkin kol- 
vetnisskipan. Gjørt er eitt 
oljufund, sum vit tó enn 
ikki vita er rakstrarverdugt. 
Og boraðir eru eisini turrir 
bmnnar.

Meðan politikarar, 
vinnulívsfólk og vanliga 
fólkið eru ótolin og bera 
ótta fyri, at føroyska olju- 
ævintýrið endaði, áðrenn 
tað byrjaði, so verður mælt 
til, at vit vísa tol. Sagt 
verður, at tað er ikki óvan- 
ligt, at tað ikki verður gjørt 
rakstrarverdugt fund eftir 
bert fýra bmnnar. Taka vit 
leitingina í Noregi á sinni 
vórðu har boraðir meira 
enn 30 brunnar, áðrenn 
lønandi oljufund varð gjørt.

Vestan fyri Hetland vórðu 
fleiri enn 70 bmnnar bor- 
aðir, áðrenn oljukelda varð 
uppdagað. Tað skulu borast 
umleið 5 brunnar fyri hvørt 
fund verður sagt. Hjá okk- 
um er talan um eitt nýtt 
leitiøki, har eingin hevur 
borað áður, so kanska hetta 
er ikki rætta talið hóast alt. 
Kanska tað skulu teir 8 
bmnnarnir til fyri at finna 
oljuna. í so máta má sigast, 
at vit tá hava rakt í plett.

Komandi trý árini fara 
oljufeløgini at bora 4 
brunnar aftrat. Neyvan 
verður nøkur boring fyrr 
enn í 2005. Til ta tíð vilja 
oljufeløgini savna inn 
nýggjar upplýsingar um 
undirgrundina, nú tey 
kanska mettu skeivt í fýra 
teimum fyrstu brunnunum. 
Bretska økið við keldunum 
Foinaven og Schiehallion 
vórðu fyrimyndin, men 
møguliga eisini snávingar- 
steinurin ella kanska bara 
blindgøtan. Vit skulu 
møguliga bara til at leita 
heilt aðrastaðni. Seta okk- 
um niður aftur og byrja av 
nýggjum. Soleiðis at slepst 
undan nýggjum blindgøtum 
og snávingarsteinum.

Fleiri av feløgunum hava 
9 ára loyvi, sum tey í løtuni 
samráðast við myndugleik- 
amar um. Ætlanin við hes- 
um loyvum var, at feløgini 
longu í ár skuldu bestemma 
seg til at bora komandi 
árini. Tann avgerðin verður 
tó helst útsett nakað og 
kunnu feløgini tí halda 
fram við sínum kanningum. 
Tað kann henda, at teir fyra 
brunnarnir ella nakrir teirra

ffá 6 ára loyvunum, verða 
tengdir saman við troytan 
av 9 ára loyvunum ella 
møguliga verða fluttir inn í 
eina nýggja útbjóðing.

Hetta em so enn bara 
kvalifiserðar gitingar.

Boraðir em fýra brunnar. 
Eftir at bora eru fyra. Og 
verður nýggj útbjóðing í 
næsta ár kann jú henda, at 
uppaftur fleiri brunnar fara 
at standa á skránni tey 
næstu árini. Og tað í nýggj- 
um og kanska meira spenn- 
andi økjum fyri norðan og 
fyri vestan -  inni á basalt- 
økjum, sum kunnu goyma 
stórar olju- og kanska ikki 
minst gasskeldur. Fleiri 
ábendingar em um, at gass 
finst í stómm nøgdum á 
føroyskum øki. Spurning- 
urin er "bara", hvar. Feløg- 
ini halda seg hava eina 
peiling av, hvar, men tað 
skulu gerast nógv fleiri 
seismiskar kanningar, 
áðrenn fyrsti borurin verð- 
ur rendur í basaltið.

Feløg og myndugleikar 
tykjast hava funnið saman 
um ein góðan dialog, har 
allir møguleikar nú verða 
viðgjørdir. Um nýggjar 
kanningar, skilagóðar 
broytingar í verandi útbjóð- 
ing og ein nýggj útbjóðing 
verða væl móttikin hjá 
bæði oljufeløgum og mynd- 
ugleikum er ikki óhugs- 
andi, at eitt olju- ella gass- 
fund verður gjørt í næstu 
framtíð. Vit hava traðkað 
bamaskógvamar. Nú er at 
taka miðvís men varislig fet 
út á stóru basaltfløtumar, 
sum krógva svarta gullið.

Basaltavbjóðingin
Nú leypi eg eitt sindur. Ein 
av stóm avbjóðingunum á 
føroyaøkinum komandi 
árini er basaltið. Á olju- 
messuni í Aberdeen nú um 
dagamar greiddi eitt um- 
boð fyri Shell frá tí arbeiði, 
sum verður gjørt fyri at 
síggja niður gjøgnum ba- 
salt, "Sub Basalt Image- 
ning". So tað er ikki bara 
her hjá okkum, at tosað 
verður um hetta so týðandi 
evnið. Tað er nevniliga ein 
trupulleiki ella um tú vil, 
ein uppgáva, ein avbjóðing, 
so nógva aðrastaðni eisini. 
Tað vil siga, at orka verður 
brúkt til at loysa ein knút, 
sum eisini kann gagna okk- 
um. Liggja stórar olju- 
goymslur fjaldar undir 
basalti og á djúpum vatni, 
so hevur tað týdning at 
kunna minka um kostnaðin 
at finna hesar, og her er 
basaltgátan avgerandi. Men 
lat okkum líka halda okk- 
um til basaltið. Har eru so 
tveir avgerandi spurningar, 
sum eisini hava okkara 
stóra áhuga fyri ikki at siga, 
at ieir em avgerandi fyri,
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ánum aldudali

um vit vera oljutjóð ella 
ikki.

Annar er at menna tøkn- 
ina, soleiðis at man sær 
gjøgnum basaltið. Hin er at 
bora gjøgnum basaltið. 
Skal tú bora ein metur um 
tíman, so verður tað so 
ómetaliga dýrt, ja tá skal 
man kanska bora í eitt hálvt 
ár, og tá er váðin framvegis 
stórur. Neyvan nakað olju- 
felag fer at brúka sínar 
íløgur til slíkt. So talan er 
um at síggja gjøgnum ba- 
salt og bora gjøgnum 
basalt. Ber ikki til at menna 
tøknina á hesum økjum 
komandi árini, so kann tað 
gera, at oljufeløgini taka 
seg aftur av føroyaøkinum.

Vit mugu bara viðganga 
tað: nógv negativt er við 
Føroyaøkinum í løtuni. Fe- 
løgini eru als ikki líka ivrig, 
sum tey vóru. Kortini tykj- 
ast feløgini vera áhugað. 
Bara tað at tey hava skriv- 
stovur og fólk her merkir, at 
tey hava ikki mist áhugan 
heilt.

Hvat fer at henda?
Hvat fer so at henda nú 
spyija tit ótolin! Og tað sær 
út til at blíva ein uppaftur- 
tøka av spumingum og aft- 
ur spumingum, hjá olju- 
feløgum, hjá oljumyndug- 
leikum og hjá okkum jour- 
nalistum.

Loyvini ganga út við 
enda ár 2006. Innan ta tíð 
skulu fýra brunnar verða 
boraðir. Men verða fýra 
brunnar boraðir aftrat, tá 
avtomar kundi verið spurt? 
Feløgini hava júbundið seg 
til at bora teir, men kann 
tað henda, at man slær 
kanska onkrar brunnar 
saman og borar djúpri. Tvs. 
at vit fáa 3 heldur enn 4 
bmnnar?

Eitt fund er gjørt. Vit vita 
ikki, um tað er rakstrar- 
verdugt. Ein avmarkingar- 
bmnnur varð boraður og 
var hann ikki nøkur succes. 
Hvat hendur nú? Heldur 
Amerada, at hann als ikki 
er nóg áhugaverdur, at man 
sleppur honum longu eítir, 
at ein avmarkingarbrunnur 
er boraður? Ja hvør veit, 
kanska er hann longu slept- 
ur!

Vit vita, at ein virkin kol- 
vetnisskipan finst. Endiliga 
ein positiv staðfesting.

Vit vita eisini, at tað skal 
tol til. Men vit vita sam- 
tíðis, at har talan um profitt 
er tolið ikki óendaligt. Ein 
ella annar krevur at finna 
olju á Føroyaøkinum, men 
hvør er hann ella hon, sum 
veruliga vil hanga í, til fund 
verður gjørt?

Man má hava eina ella 
aðra gularót. Hon er so 
tann, at tað eru nøkur 
viðurskifti, sum eru góð í 
Føroyum. Eitt nú at økið 
politiskt er stabilt sammett 
við lond, har ruðulleiki 
ræður og óstabilitetur ræð- 
ur. Men tey jarðfrøðiligu 
viðurskiftini skulu í øllum 
fømm vera uppá pláss. Vit 
síggja aðrastaðni í heimin- 
um, at hóast tey politisku 
viðurskiftini ikki altíð eru 
líka góð, so telur tað nógv, 
at jarðfføðin er til vildar.

Hvat fer so at henda? 
Statoil hevur ein brunn. 
Amerada hevur ein og BP 
tveir.

Tað hevur víst seg, at 
oljan finst ikki í teimum 
jarðløgunum, har hon er 
funnin vestan fyri Hetland, 
løg, sum vit hava brúkt sum 
referansu. Kann tað tí 
hugsast, at oljan liggur 
nógv djúpri. Og vitandi at 
ein djúpur bmnnur kostar 
nógvar ferðir meira enn ein

einun«mrirhøvurí

grynri, kann tað tá aftur 
hugsast, at man vil gera 
broytingar í arbeiðspro- 
grammunum?

Sjálvt um fyra brunnar 
em eftir, kann tað so hugs- 
ast, at tað møguliga bara 
vera tríggir, sum verða bor- 
aðir, tá avtomar?

Fyri at varðveita áhugan 
á føroyska økinum ber til 
at gera 
sær tað 
tanka- 
eksperi- 
ment, at 
tveir 
bmnnar 
verða 
slidnir 
saman, 
um so er 
at har er 
eitt pro- 
spekt at 
fara
eftir. Her 
hugsi eg 
serstak- 
liga um 
loyvini 
hjá
Statoil 
og BP, 
sum
liggja
upp at hvørjum øðrum, og 
har vit vita, at feløgini 
høvdu áhuga fyri pørtum av 
báðum av lisensunum.

Ella ber til at ímynda sær, 
at fleiri av feløgunum, sum 
em á landgrunninum taka 
seg saman fyri at spjaða 
váðan enn meira enn tey 
hava gjørt, soleiðis, at av 
teimum fýra brunnunum, 
sum eftir em, verður ein 
boraður inni á basaltinum, 
sum tá eisini vil vera bæði 
dýrari og váðaligari enn 
aðrir brunnar. At man 
váðar ein basaltbmnn fyri 
tveir aðrar?

9 ára loyvini
Tá em so bara trý øki í 
løtuni, sum kunnu vera 
áhugaverd. Tað em 9 ára 
loyvini hjá ENI, Anadarko 
og Statoil.

Sum skilst hava øll feløg- 
ini biðið um at fáa longt 
síni 9 ára loyvi. Oljumála- 
ráðið hevur givið Statoil 
loyvi og fer helst at geva 
hinum loyvini í næstum. 
Hava tey biðið um tvey ára 
forlongilsi, og tað skilst 
vera so, tá kunnu vit siga, at 
tað verða tey komandi tvey 
árini, sum verða avgerandi 
fyri, hvør hongur við víð- 
ari.

Tað má tí metast, at tey 
vónbrot, sum hava verið, 
eru kortini ikki so svørt- 
skygd heldur, nú øll feløg- 
ini hava biðið um forlong- 
ilsi av 9 ára loyvunum. Tey 
hava eina ella aðra kenslu 
av, at olja kanska er har. Og 
tí er býtt at siga loyvini frá 
sær, um oljan finst júst har.

Verða 9 ára loyvini longd 
tvey ár vil tað siga, at tvey 
tey komandi árini verða 
sera týdningarmikil. Bæði 
viðvíkjandi seks ára loyv- 
unum men eisini tí feløgini 
hava ynskt at halda fast við 
9 ára loyvini. Tað at tey 
vilja brúka orku her vísir, at 
tey ikki ætla at taka seg úr 
økinum.

Men hvussu við BP. Tað 
hevur 

einki 9 
ára loyvi 

at flyta 
síni for- 
pliktilsi 

til. Vit 
hava so 

eisini 
sæð, at 

BP hev- 
ur úttal- 

að, at 
tað hev- 
ur einki 
eyðsæð 

boriøki í 
teirra 

einasta 
loyvis- 
øki, og 

tí er 
ikki vist, 
at tað er 
frægast 

at bora har. At tað hevur 
samrøður við onnur feløg 
og myndugleikar fyri 
møguliga at bora í øðmm 
økjum. Og at tað er ósann- 
líkt, at BP fer at bora 2 
brunnar afturat í sínum 
loyvi. Best er um í minsta 
lagi -  leggið til merkis -  
BP sigur í minsta lagi ann- 
ar av báðum brunnunum 
verður boraðir uttan fyri 
teirra loyvisøki. Hesi út- 
talilsi ffá BP, sum jú hevur 
verið lokomotivið og lyn- 
tokið á øllum Atlantsmótin- 
um geva okkum klárar 
ábendingar um, hvat er við 
at henda. Tit sum her sita

vita eisini, hvat man kann 
leggja í slík úttalilsi: nevni- 
liga, at BP er í trongum 
skóm, men at tað ikki ætlar 
sær úr skónum men skifta 
til aðrar skógvar ella 
kanska styvlar er rættara 
orðið, nú nógv bendir á, at 
BP verður noytt til at fara 
longur niður 1 dýpið næstu 
ferð og enntá inn á basalt- 
ið?

Frammaundan hevði tú 
bara fundini vestan fyri 
Hetland at vísa á tvs. sum 
referansu. Nú hevur tú so 
fingið fýra brunnar aftrat á 
føroyaøkinum at ganga út 
frá. Verða teir næstu fýra 
eisini turrir kemur tað at 
forsterka negativu ávirkan- 
ina. Men tað ger so eisini, 
at vit fáa betri data til upp- 
aftur nýggjar brunnar í eini 
nýggjari útbjóðing. So tað 
er umráðandi ikki at taka 
nakað fýri givið. Missi eg 
teg her, so vinni eg teg har.

Økið vestan fýri Hetland 
hevur heldur ikki verið 
nøkur succes. Tað er eingin 
loyna, at vit eru í einum 
aldudali, her serstakliga 
vestan fýri Hetland. Tó so. 
Er tað so rætt sum ryktir 
vilja vera við, at Cambo- 
brunnurin er eitt fund, so 
liggja ENI og Føroya Kol- 
vetni við sínum 9 ára loyvi 
beint í grannalagnum. Tað 
eru góð tíðindi í hesi aldu- 
dalstíð.

Nú er tað so alment, at 
bræv er farið ffá Jarðfrøðis- 
savninum til oljufeløg 
kring allan heim um at 
nominera nýggj øki til eina 
næstu rundu.

Spumingurin er so, um 
vit bara skulu bíða til at 
hava rundur til umstøður- 
nar em góðar ella skulu vit 
sjálvi arbeiða uppá at skapa 
meira áhuga fýri økinum. 
Skulu vit bara seta okkum 
at bíða til økið aftur er í 
einum hákonjukturi, so 
leggja vit okkum eftir, at 
tað eru okkara grannaøki, 
sum skulu lyfta okkum. 
Kunnu vit líta á tað!

Krøvini til keikant oa.
Hvussu við krøvunum til 
oljufeløgini um føroyska 
luttøku, keikant osfr. Verða 
myndugleikamir noyddir til 
at endurskoða krøvini fýri 
at gera tað meira áhugavert 
fýri at vera við í eini 2. út- 
bjóðing?

Vit eiga at kunna seta 
spumingin, hvussu relevant 
tað er at stríðast um eitt 
krav um at alt skal yvir før- 
oyskan keikant í eini leiti- 
fasu. Undir útbygging er 
tað nakað annað. At tú skal 
hyggja eftir hvussu nógv 
rør em umborð osfr. Er tað 
hetta vit skulu hava eftirlit 
við. Ella skal man linka um 
hesi krøvini. Sambart lóg- 
ini skal flutningur til og frá,

tá boripallur ella boriskip er 
á føroyskum øki, yvir 
føroyskan keikant. Men er 
skipið fýlt áðrenn, hvussu 
skal ein so fýrihalda seg. 
Spurningar og aftur spurn- 
ingar.

Tað var løgtingsins vilji 
ffá byijan, og neyvan torir 
landsstýrismaðurin at pilka 
við hetta, tí tað rætt og slætt 
ikki er meiriluti fýri at víkja 
frá keikantinum. Og so fær 
hann neyvan heldur sín 
starvsfelaga í Rúnavík at 
ganga við til tað, tá hugsað 
verður um, at útgerðar- 
havnin liggur har.

Eg rokni ikki við, at 
feløgini fara at leggja so 
stóran dent á hetta undir 
komandi leiting. Hetta er 
ein lítil trupulleiki í tí stóra 
heila hjá flestu av feløgun- 
um.

Em so onnur krøv, har vit 
kunnu fremja broytingar? 
Neyvan. Taka vit skatta- 
skipanina, so er illa hugs- 
andi, at myndugleikarnir 
fara at nerta við hana. Og 
helst er tað heldur ikki so 
avgerandi fýri oljufeløgini. 
So vit mugu ganga út ffá, at 
skattaskipanin verður helst 
tann sama undir 2. útbjóð- 
ing, tí tað er ein longri pro- 
sess at fara og pilka við 
hana nú.

Annað er so, at man kann 
betra um smábrek so sum at 
oljufólk ikki kunnu vera 
her í ein dag uttan at verða 
skattað. Her er talan um at 
fáa ein dupultskattasátt- 
mála við Bretland uppá 
pláss.

Nú vit tosa um krøv 
mótvegis oljufeløgunum, 
so var tað skilagott av 
okkara myndugleikum at 
seta sum krav til oljufeløg- 
ini, tá tey fingu loyvi regl- 
urnar um "Drill or pay" - 
bora ella betal. Fyri før- 
oyskar myndugleikar er tað 
mest umráðandi, at vit hava 
fýra brunnar eftir. Tí vísir 
bara ein av teimum eitt 
fund, so er sloppið.

Til endast ein lítil sól- 
stálusøga. Tað verður tosað 
um, at vit í fýrsta lagi ffam- 
leiða olju um eini 10 ár. 
Hvør veit, kanska tað ganga 
15 ár. Og um so er og vit 
skriva 2015 og eingin olja 
er farin at renna til ta tíð, so 
hava vit í hvussu er vunnið 
í lottaríínum, væl at merkja, 
tí danska, tí sambart av- 
taluni vit gjørdu við danir 
nøkur ár herfýri, so detta 
500 mill. kr. av skuldini til 
Danmarkar burtur, um 
oljan ikki rennur áðrenn 
2018. Sig so at eingin olja 
eisini kann geva pengar í 
kassan.



24 Sosialurin Nr. 229 - 2. desember 2003

Samstarv um útílutning 
gevur úrslit í sjó- og ferðavinnu

Marknaðarføring fyri 
útflutning kann vera 
ein tungur dansur ið 
ofta krevur bæði sam- 
skipan og samstarv 
millum fleiri partar -  
men ferðavinnan fær 
nógv burtur úr at 
fríggja til skipaum- 
boð

M A R K N A Ð A R FØ R iN G  
Búi Tyril /
PRnewsMedia. com

Ein megin avbjóðing hjá 
stórum pørtum av vinnulív- 
inum snýr seg um sokallaða 
"export marketing" -  
hvussu vit kunnu bera okk- 
um at fyri at náa út um 
landoddarnar og vinna 
nýggjar marknaðir fyri 
okkara vørur ella tænastur; 
ein altíð afturvendandi 
spumingur.

Fáur vil mótmæla tí sjón- 
armiði at slíkar avbjóðingar 
eigur og má vinnan sjálv 
klára at møta, og tað roynir 
hon eisini: Ofta gjøgnum 
arbeiðið hjá teimum ein- 
støku virkjunum, men ikki 
so sjáldan í bólkum sum 
samstarva um eitt átak, og 
viðhvørt við hjálp frá tí al- 
menna.

"So lítlar fyritøkur sum 
tær føroysku hava sjáldan 
orku til at einsamallar taka 
lut á messum og øðrum til- 
tøkum," viðmerkti ein 
vinnulívsmaður. "Júst tí er 
tað ofta ein fyritreyt at 
kunna fara út í felag," legði 
hann afturat.

Undir leiðslu av Kjartani 
Kristiansen hevur Menn- 
ingarstovan, ein stovnur 
undir Vinnumálaráðnum, í 
nógv ár gjørt sítt fyri at 
hjálpa føroyskum fyritøk- 
um í sambandi við handils- 
ferðir, messur og annað. 
Fyri ikki langari tíð síðani 
gjørdi Menningarstovan, 
sum partur av umsitingar- 
ligum og lógarligum broyt-

Torleivur Mikkelsen, Tor Shipping.
Foto: Maria Olsen /  PRnewsMedia.com

ingum, av at stovna eina 
serliga Útflutningsdeild. 
Hendan deildin hevur síð- 
ani, undir leiðslu av tí 
ágrýtna vestmenninginum 
Áka Johansen, gjørt vart 
við seg gjøgnum eitt tal av 
nýggjum tiltøkum.

Eitt av tiltøkunum er Ex- 
port Directory, ein web- 
baserað skrá yvir føroyskar 
útflutnings fyritøkur vend 
móti útlendskum fyritøk- 
um. Onnur tiltøk eru hand- 
ilsferðir, gjama í nýggjum 
høpi. Sum til dømis 1 sep- 
tember, tá Menningarstov- 
an tók lut á World Fishing 
Exhibition, ein sera stór 
altjóða framsýning fyri 
fiskivinnuútgerð hildin 6. 
hvørt ár í Spania, og tók 
sjey føroyskar fyritøkur á 
handilsferð í sambandi við 
framsýningina.

Týðandi latín
"Tann brennandi spuming- 
urin hjá nógvum útflutn- 
ings fyritøkum er hvussu 
brýtur ein seg inn í nýggjar 
marknaðir," viðmerkti 
Annleyg Lamhauge, ið ber 
heitið Intemational Busi- 
ness Developer og starvast 
saman við Aka Johansen á 
Útflutningsdeildini hjá 
Menningarstovuni.

"At luttaka á framsýn- 
ingum uttanlands er ein 
góður máti at koma í sam- 
band við keyparar og selj- 
arar, tí allir em samlaðir á 
sama stað í einum ávísum

tíðarbili. Uppmna orsøkin 
hjá okkum at fara til Vigo í 
Spania í september var 
framsýningin World Fish- 
ing Exhibition í døgunum 
17-23. september. Og eftir- 
sum Spania er ein nýggjur 
marknaður fyri flestar 
føroyskar fyritøkur, av- 
gjørdi Menningarstovan at 
royna eina handilsferð 
undan framsýningini."

Handilsferðin, sum fór 
ffam í umráðnum kring 
býin Vigo, varð løgd til 
rættis soleiðis at fundir 
vórðu planlagdir við reiðarí 
og fyritøkur ið selja útgerð 
til fiskivinnu. Hetta varð 
gjørt í samstarvi við ta 
donsku sendistovuna í 
Madrid.

Meðan mexikanskt gifti 
Aki Johansen, sum hevur 
arbeitt fyri tað danska 
Exportráðið í Mexiko, er 
væl og virðiliga stinnur í 
sponskum máli, so dugir 
Annleyg Lamhauge ffanskt 
sum onnur duga eingilskt. 
Tað skerst ikki burtur at 
hesi latínsku mál hava ein 
stóran týdning í altjóða 
handilshøpi -  og at nógvar 
fyritøkur kundu fingið 
nógv burturúr at havt tí- 
líkan málkunnleika.

Tær sjey føroysku fyri- 
tøkurnar sum tóku lut undir 
hattinum hjá Menningar- 
stovuni í sambandi við 
World Fishing Exhibition, 
vóru Teleserve, Oilwind, 
Tor Shipping, Vónin, El- 
talvuvirkið í Gøtu, Føroya

Tele og North Atlantic Fish 
Fair.

Hóast fleiri lótu væl at 
ferðini, vildu fá úttala seg 
av ótta fyri at renna á leist- 
um við óbúnum niðurstøð- 
um.

"Vit mugu hava tol her tí 
tað fer at taka langa tíð 
áðrenn og um nakað ítøki- 
ligt spyrst burturúr," helt 
Torleivur Mikkelsen, stjóri 
á Tor Shipping.

Torleivur Mikkelsen var 
sum heild væl nøgdur við 
túrin í Spania, tó hann helt 
tað skein rættiliga týðiliga 
ígjøgnum at fiskivinnan har 
eins og í nógvum øðrum 
londum hevur trupulleikar 
orsakað av rávørutroti og 
skerdari veiðu.

"Alt fungeraði sum tað 
skuldi, vit møttu kontaktum 
og tað var ógvuliga posi- 
tivt... Vit kunnu bara ikki 
hava ov stórt bjartskygni 
hvat fiskivinnuni nógva- 
staðni viðvíkur; trupulleik- 
amir við tilfeingi og kvot- 
um og øllum tí yvirskugga 
nógv beint nú og spaniólar 
eru einki undantak í so 
máta, tvørtufímóti... Var- 
semið er stórt."

"Hinvegin mugu vit 
hugsa frameftir og alla tíð- 
ina síggja til at vera virkin 
hvat marknaðarføring við- 
víkur -  annars hava vit 
ongan kjans."

Tor Shipping arbeiðir á 
altjóða stigi og virksemið 
kann býtast upp í økini 
keyp og søla av skipum,

skiparakstur í sambandi við 
FAS (Føroysku Altjóða 
Skipaskrásetingina), og 
skipaumboðan. Teir flestu 
kundamir eru úr flutnings- 
og ferðavinnuni, fiskivinn- 
uni, og oljuvinnuni.

í løtuni merkist nógv til 
framgongd innan ferða- 
vinnuna, upplýsti Torleivur 
Mikkelsen.

Hetta kann hava samband 
við marknaðarføringar ar- 
beiði sum er gjørt í nógv ár 
í samstarvi við millum ann- 
að Tórshavnar Havn.

Millum teir kundar sum 
Tor Shipping umboðar í 
Føroyum, teljast stór ferða- 
mannaskip sum Rotterdam, 
Seven Seas Navigator, The 
World og Costa Allegra, 
men eisini smærri og 
exklusiv skip sum Silver 
Whisper.

ítøkilig úrslit
Meðan ferðavinnan ofta 
verður roknað sum ein 
vinna fyri seg, so er eitt 
samstarv millum sjó- og 
ferðavinnu ofta meinings- 
fult, nevniliga tá talan er 
um ferðing sjóvegis.

Tað er sum so einki nýtt 
at feløg sum Smyril Line 
kombinera sjóvinnu og 
ferðavinnu, men í øllum 
førum vísa nú almennar 
upplýsingar at tað árliga 
talið á útlendskum ferða- 
mannaskipum sum koma á 
Havnina stendur í stórum 
vøkstri.

Eitt drúgvt arbeiði við 
ferðavinnu marknaðar- 
føring er við øðrum orðum 
so smátt við at vísa ítøkilig 
úrslit.

"Vit kunnu bara fegnast 
um gongdina," viðmerkti 
Torleivur Mikkelsen. 
"Hetta er gott fyri allar 
partar og er kappingar neu- 
tralt hvat viðvíkur teimum 
stóru pørtunum av okkara 
ferðavinnu ið hava føroy- 
ingar og okkara grannafólk 
sum marknað. Tað langa og 
tunga arbeiðið við ferða- 
vinnu marknaðarføring 
sum Tórshavnar Havn hev- 
ur gjørt tey seinastu 10-15 
árini saman við skipaum- 
boðum sum Skipafelagnum 
Føroyar og Tor Shipping og 
túroperatørum sum MP 
Tours og Hoyvíking Tours, 
sær nú út til at geva bonus."

Partamir hava nevniliga 
marknaðarført Føroyar og 
síni egnu feløg saman við 
íslendingum og grønlend- 
ingum á altjóða messum 
undir felags heitinum The 
North Atlantic Islands.

Umboðanar arbeiðið 
verður vanliga ikki roknað 
sum partur av ferðavinnuni, 
heldur ikki tá talan er um 
ferðamannaskip. Hinvegin 
verður tað sum snýr seg um 
tænastur til ferðafólkið 
vanliga roknað undir ferða- 
vinnuna.

Tá ið eitt skip er inn- 
klarerað av teimum før- 
oysku myndugleikunum 
saman við havnaumboðun- 
um, byijar ferðavinu virk- 
semið við túmm og øllum 
tí.

"í grundini er tað soleiðis 
at eitt stórt ferðamannaskip 
hevur vanliga tveir agent- 
ar," greiddi Torleivur Mikk- 
elsen frá. "Havnaumboðið 
er tann sum klarerar og 
umboðar reiðaríið og skipið 
í viðkomandi havn meðan 
túr operatørurin tekur sær 
av ferðafólkunum."

Hvat oljuvinnuni viðvík- 
ur hevur Tor Shipping vónir 
um at síggja nøkur seis- 
mikk skip aftur í Føroyum í 
næsta ár. Higartil hevur 
verið ójavn á hesum øki 
men felagið hevur gjørt 
nakrar klareringar umframt 
skipatænastur fyri olju- 
vinnuna.

Hinvegin gongur eitt 
sindur striltið at fáa út- 
lendsk skip at skráseta seg 
undir FAS, eftir øllum at 
døma av tí einfaldu orsøk at 
skipanin ikki er nóg fyri- 
munarlig.

"Vit.hava skilt at Fíggj- 
armálaráðið skal koma við 
einum nýggjum lógampp- 
skoti um eina sokallaða 
tonnagu skattaskipan -  vit 
síggja fram til hetta og 
vóna at tað verður skjótt."



Nr. 229 - 2. desember 2003 Sosialurin 25

D Runavíkar Havn veitir tænastur 
innan fiskivinnu,farmaflutning, 
ferðavinnu og oljuvinnu

m w w w . r u n a v i k . f o

VOLVO
NTA

D6-310 DP OKKARA MEST EFFEKTIVI 
DSESEL MOTORUi NAKRANTÍÐ

Tann nýggi D6-310. Við 6 sylindarum,
310 hestum, elektroniskt stýrdum 
"common rail" brennoljuinnspræning, 
og tí nýggja DP drevinum, fært tú sigliførleikar, 
sum yvirganga allar aðrar diesel motorar við Z-drevi.
Brennoljunýtslan og útstoytsútlatið er merkiligani lágt.
D6 er 5.5 litur, men við ísetanarmálum á einum 4 liturs motori, 
ertað nú møguligt at íseta meiri kraft í sama pláss.
Setur nýtt støði fyri diesel styrki... 1

I

les tíðindini á www.volvopenta.com

;✓  i
f '! —jt— T--j-t--
'  ___ i«!

UHIQUE ! 
MARINE TORQUE

V

Bátatænastan P/F
Gríms Kambansgøta 4 • Postsmoga 101 

FO-llO Tórshavn • Tel 311735 • Fax 313835

http://www.runavik.fo
http://www.volvopenta.com
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Atlantic Frontier 
-  crawling along as usual

Jeremy Cresswell

Life is sleepy on the North- 
west Atlantic Frontier, with 
little to report from the UK, 
Faroese, Irish or Norwegian 
sectors in terms of explora- 
tion.

Short of heading for West 
Africa, the greatest suc- 
cesses are currently being 
scored in the NW African 
state of Mauritania while, 
on the west side, the 
Canadian quest plods along 
unspectacularly, but is 
delivering modest results.

There is no doubt about 
where the exploration 
dollars are being spent ... 
West Africa. With success 
rates better than 80% off- 
shore Angola and well 
above the one in three 
average oifshore Equatorial 
Guinea and deepwater 
Nigeria, it is hardly sur- 
prising that the North-west 
European effort is so low 
key.

And, as rigs gradually but 
inexorably migrate out of 
the North Sea, the more 
difficult it is likely to be- 
come in terms of securing 
drilling tonnage suitable to 
successfully drill west of 
the Norway, Scotland/Shet- 
land and Ireland. There is 
mounting concem both in 
the UK and Norway with 
regard to this.

That so little data has 
made it into the public 
domain does not help. If 
Australian Stock Exchange 
(ASX) disclosure rules 
applied in the UK, Oslo, 
France and Italy especially, 
then companies would be 
obliged to release a great 
deal more data than has 
been made available.

It would be more diffi- 
cult to shroud a well in 
mystery for years on end -  
tight hole status -  than is 
customarily the case, 
especially in British waters.

We can look to Mauri- 
tania for an excellent 
example of how ASX rules 
are working in favour of the 
wider interest. The Wood- 
side-led consortium that 
has in quick succession 
made the Chinguetti, 
Banda and Tiof oil dis- 
coveries was obliged to 
disclose not just the dis- 
coveries but also to file 
drilling reports.

In that consortium is 
Italian group ENI, which 
has said little about the 
Mauritania programme. It’s 
English language website 
press listing has a statement 
about the initial Chinguetti 
discovery in 2001, but there 
has been nothing obvious 
since.

Of course, not being 
forced to disclose helps the 
companies insofar as they 
can hide failures when it 
suits them strategically, at 
least for a while. In the case 
of the UK effort, the 
writer’s opinion is that such 
secrecy has not been help- 
ful, even though the 
Department of Trade &

Industry is doubtless kept 
informed.

Just two UK sector ex- 
ploration wells have been 
drilled this year - 204/17-1 
by ChevronTexaco and 
219/21-1 (Ben Nevis) by 
Shell. Both are “tight”.

No such problem with 
the Faroese. At least we are 
clear about which of the 
wells to date have essenti- 
ally failed ... all but the 
Marjan probe drilled by 
Amerada Hess.

The failure of the only 
well drilled during the 2003 
season, the ENI-operated 
6004/17-1 Marimas probe 
is a serious blow, especially 
since geological modelling 
suggested this was perhaps 
the hottest Round One 
block.

For minority interest 
holder, Faroe Petroleum, 
which this year floated on 
the UK’s alternative invest-

ment market (AIM), the 
news from Marimas was 
awíul, even though CEO 
Graham Stewart shrugged 
it off at the time.

The expression, "good 
reservoir quality sand- 
stones were encountered", 
was used to describe Mari- 
mas. How often have we 
heard something similar,

such as with the Assynt 
well drilled in the UK 
sector in 2001 by BP. 
Anecdotally, this encoun- 
tered “buckets of sand”.

The situation then went 
from bad to worse for 
Stewart, when ENI decided 
against disposing of its 
interests in the UK west of 
Shetland Laggan and 
Suilven licences to Faroe 
Petroleum.

The company’s strategy 
at the outset was to con- 
centrate west of Shetland 
and it is currently pursuing 
further opportunities in the 
area, including licence 
bids. It will be interesting 
to see whether pragmatism 
prevails and other, easier 
pickings are pursued, per- 
haps in the North Sea itself.

Offshore Ireland is in 
many ways comparable to 
the Faroes. There, the same 
old miserably slow trudge

drags on, not least the 
battle to get Corrib on- 
stream. This heritage Enter- 
prise, now Shell develop- 
ment has literally become 
bogged down over a bog- 
related planning row.

It is about where to locate 
the shore-side gas-handling 
terminal. The authorities 
rejected the proposed

North Mayo plan in May 
this year.

Corrib was to have been 
brought onstream during 
H2 2005, but 2006 seems 
more realistic. The field 
lies 70km offshore; its re- 
serves are some 25 billion 
cu.m of gas.

As for the Irish explo- 
ration effort, there are con- 
flicting reports about the 
Dooish discovery. Is it 
potentially commercial or 
is it not? That is the ques- 
tion being asked in the 
wake of conflicting reports.

The 12/2-lz Rockall 
Basin well drilled last year 
appeared to encounter a 
significant oil column. The 
Department of Communi- 
cations, Marine and Natu- 
ral Resources said in Oc- 
tober 2003 that a "sub- 
stantial column of hydro- 
carbons" had been en- 
countered.

So the semi-submersible 
Jack Bates retumed in May 
to re-enter the well. While 
further hydrocarbons were 
found, Shell was guarded in 
its comments, saying that 
the well had not been 
tested.

The oil industry grape- 
vine suggested that Dooish 
might be a flop.

Mynd Jan Muller

But that conflicts with 
the political view that 
Dooish could be worth 
more than lObillion euros 
to the Irish economy. It 
prompted the political 
party Sinn Fein to pile 
pressure on the current 
Dublin administration to 
ensure Ireland benefited 
and not just Shell.

"At the present time, 
such a find would be of 
almost no benefit to the 
people of Ireland. I say this 
because of the scandalous 
conditions that apply to 
multi-national exploration 
companies such as Shell 
who operate here,” said a 
Sinn Fein deputy Martin 
Ferris.

“Almost uniquely in the 
world, this Government has 
no stake in any oil or gas 
find, and the companies 
pay no royalties. When one 
looks at the benefits which

Tíðin -  meðan bíðað verður eftir oljuni - fe r  ikki til einki. Oljumálaráðharrin hevur úr at gera, eitt nú at knýta sambond og 
samstarv við verandi oljulond. Her eru hann og konan saman við umboðum fyri oljulond í Miðeystri og Afrika á oljumessu í
Aberdeen

have accrued to states like 
Norway which have main- 
tained some control, the 
differences are stark.”

In a question and answer 
session in the Irish Parlia- 
ment on October 7, Minist- 
er for Communications, 
Marine and Natural Re- 
sources (Mr. D. Ahern) 
said: “Further technical 
work on the prospect will 
be required before the size 
of the gas condensate ac- 
cumulation and the possi- 
bility for any commercial 
development can be accu- 
rately assessed.

“However, it is extremely 
encouraging that this well, 
only the second to be 
drilled in the Rockall 
Basin, proved to be such a 
significant discovery, and 
my Department has empha- 
sised the positive impli- 
cations of this discovery for 
the prospectivity of the 
basin as a whole.”

Good news for Faroe? 
Perhaps.

In June, Statoil said it 
was to have another go at 
drilling west of Ireland. The 
target was the Cong pro- 
spect, which is located in 
the Erris Basin, 45km 
northwest of Mayo. The 
well was to have been 
spudded in late July and 
take just over two months 
to complete. Drilling 
started on August 5, some 
201cm northeast of Corrib. 
Nothing has been disclosed 
since.

Operator Statoil has a 
40%interest in Cong. Its 
co-venturers are Shell via 
Enterprise (45%) and 
Murphy Ireland Offshore 
(15%).

Statoil last drilled off- 
shore Ireland on the Sars- 
field prospect in the Por- 
cupine Basin in 2001. But 
it was a duster. Prior to that, 
in the late 1990's, the com- 
pany participated in the 
Connemara field appraisal 
programme. It too was a 
failure.

Meanwhile, Shetland a 
few days ago celebrated 25 
years of Sullom Voe oil 
terminal, and is hopeful of 
being able to celebrate 40, 
even 50 years. But that 
đepends on various factors, 
not least whether much else 
is found on the UK Atlantic 
Frontier, White Zone and 
closer to the Faroes.

But will this part of the 
Atlantic Frontier ever 
become a happy hunting 
ground for Big Oil? The 
jury is out.
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Vit átaka okkum allan flutning 
við kranabilum, maskinvognum, 
síðulyftarum og lastvognum

ViT GERA TUNGT ARBEIÐi LÆTTARI

TÍÐINDt TIL SJÓFÓLK

KAUPTHÍNG

Nú er tað gjørligt hjá okkara 
sjófolki at fylgja við hvat hendir
Fá ein heilan Sosial sum e-mail, hvørja ferð hann 
kemur út.

Tíðíndablaðlð OKEYPIS

So»i»iunniindír

Henda útgáva er gjørd á ein slíkan hátt, at hon fyllir 
minst møguligt og tískil skjót at heinta niður. Hetta er 
gjørt við at grafikkurin er tikin burtur, so einans 
teksturin er eftir og síðani pakkaður niður. Blaðið er 
sjálvútpakkandi á telduni og verður lisið við 
browsara, umframt at møguleiki er fyri at skriva alt 
blaðið út.

, Undirritaði teknar seg sum tiaiđara av 
, Skips - Søsialinum og fái fyrsta 
i mánaðln ókeypis

NaynásjLpf
Kpntø perx:

Útgávan erserliga ætlað okkara sjófólki, ið hevur 
atgongd til e-mail umborð á skipinum.

Hava tygum spumlngi.r f hosum sambnndl rlng 2139S? 
ella c-mall: skipaxoslalurinSsoilalurinJo

□  Tekst útgáva

X2HTML útgava

L  r m j j i  : □  HTML útgáva r ,
Stuðlað

KAUPTHING
Føroyar

Virðisbrævameklarafelag

Olju Hydraulik
Síorf urvaf innan: Pumpur - Motorar - Ventilar - Filtur - Ror - Siangur - Fittings

Tao nyggja dnvevnió innan matvoruframieiósluna. betnleióis ur vatnkrananum

Fly tn ingsan iegg  til f is k iv in n u r t a
Projfiktermg - Tilboðsveítan * innkeyp - Konstruktion - Installatión - Vfðítkahaffí

El-motorar - Gearmoforar - Kobfingar - Leigir - Tetningsringar - Boltar - Reímar

Snnídjuvirksemid
- Stora oq framkomna maskinpark
- Sandblasmg - rvietaíisertng - Maling
- Síora eykaluíagoymslu

Bing Teiefon 332422

EftirKI. 16.10 telefon 212422
o IlWIn d

w . 4. ic. mmm s  s í r

Ring og hoyr nærri á 
Tlf.: 332 422
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Oljuleitingin á Atlantsmóti á vegamóti:

I t ongd -  gongui

Oljufeløg hava bund- 
ið seg til at bora 9 
brunnar, 4 í føroysk- 
um øki og 5 í bretsk- 
um, komandi árini. 
Stórur spenningur er 
um uppaftur nýggjar 
brunnar longur norð- 
uri á landgrunninum, 
báðumegin markið. 
Tríggjar nýggjar út- 
bjóðingar, á føroysk- 
um, norskum og 
bretskum øki, kunnu 
fara at varpa nýtt ljós 
á Atlantsmótið. Men 
tað krevst tol hjá 
teimum, sum helst 
síggja eina oljuvinnu 
á okkara landgrunni 1 
næstu ff amtíð

OFFSHORE FAØES 
2003/AN A LY SA  
Jan Miiller

Tað eru góð 30 ár síðani, at 
fyrsti borurin varð settur í 
undirgrundina á Atlants- 
mótinum, vestan fyri Het- 
land. I hesum tíðarskeiði 
eru boraðir 206 brunnar, 
harav eru 63 fund og tekin 
til olju. 143 brunnar hava 
verið turrir. I dag eru 3 
oljuøki í framleiðslu, Foi- 
naven, Shiehallion og 
Loyal. Tvey onnur øki eru 
undir útbygging, Clair og 
Suilven.

Oljufeløg hava bundið 
seg til at bora 9 brunnar 
aftrat, 4 í føroyskum øki og 
5 í bretskum. BP skal bora 
tveir í føroyskum øki og 
tveir hinumegin markið. 
Amerada Hess skal bora 
tveir, ein hvørjumegin 
markið. ConocoPhillips 
stendur til at bora ein í 
bretskum øki, og Chev- 
ronTexaco til at bora 1 í 
bretskum øki. Sum vit 
longu hava hoyrt og sæð, so 
verður eingin brunnur 
boraður á okkara land- 
grunni í næsta ár. Teir skulu 
so allir borast áðrenn endan 
av 2006. Helst verða teir

Farot
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boraðir í 2005. Sosialurin 
hevur fingið upplýst ffá BP, 
at teir heldur ikki ætla at 
bora sínar brunnar í bretsk-

um øki næsta ár. Tað skilst, 
at ConocoPhillips hevur 
somu støðu.

Eftir er so ChevronTexa-

co. Hetta er í løtuni kanska 
tað mest áhugaverda felag- 
ið sæð við føroyskum eyg- 
um, tí tað kann vera, at tað

borar sín brunn niðri í 
Gullhomini, bretsku megin 
markið í næsta ár. Men 
meira áhugavert er at

merkja sær, at felagið eisini 
hevur tvey loyvi longur 
norðari, eitt nú 215 og eitt í 
213-214, sum liggur heilt
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ir tó spakuliga framá
VVi

er hetta sera áhugavert, tí 
fleiri av økjunum, sum 
helst verða peikað út til 
eina nýggja útbjóðing her 
hjá okkum, liggja eisini har 
norðuri og beint hinumegin 
markið. So tað kann hugs- 
ast, at eitt stórt oljufelag 
sum ChevronTexaco, ið tel- 
ist millum heimsins størstu, 
bæði fer at vísa eina út- 
bjóðing okkara megin 
áhuga og fer at bora beint 
hinumegin markið kanska 
longu í næsta ár.

Eisini er tað sera áhuga- 
vert, tað, sum hendir í loyv- 
inum hjá Amerada Hess, 
har ChevronTexaco eisini 
er partnari. Talan er um 
brunnin Cambo, sum varð 
boraður í íjør og sum er eitt 
fund. Tað Ijóðar, at tað er 
uppá tal at bora ein av- 
markingarbrunn longu í 
næsta ár.

Hóast einki rakstrarverdugt fund  er staðfest, so er staðfest, at 
ein virkin oljuskipan er við Føroyar. Og tí eru Føroyar eisini á 
heimsglobussum á oljumessum sum her í Aberdeen

Mynd Jan Miiller

Aftrat hesum er líkt til, at 
vit fáa eina útbjóðing á 
føroyska landgrunninum og 
eina á tí bretska, og báðar 
helst tætt upp at markinum 
og har norðuri. Alt eftii 
áhuganum fyri hesum út- 
bjóðingum, so ganga vit 
eina spennandi tíð á møtj 
við møguliga fleiri brunn- 
um tey næstu nógvu árini. 
So hóast tað tykist sum At- 
lantsmótið er í tómgongd, 
so er okkurt, sum bendir á, 
at tað kortini gongur rætta 
vegin ffam, um enn spaku- 
liga.

Komandi brunnar, í 
fyrsta lagi 9 og í øðrum lagi 
kanska nógv fleiri, báðu- 
megin markið fara at gera 
av, um og nær eitt nú 
Føroyar gerast oljufram- 
leiðandi land.

«■»<1

..... ....... ........

Enn er langt á mál og helst verða tað onnurfólk enn hesir báðir, sumfara at handfara fyrstu føroysku oljuna. Myndin 
erfráferð íA laskafyri nøkrum árum síðani. Oljumálaráðharrin og fíggjarmálaráðharrin fegnast um oljuna íAlaska 
og seta vónir til, atføroyska oljucevintýrið ikki er so langt vekk.

Kortið, sum er gjørt í samstarvi millum Sosialin og 
Statoil, er uppdaterað. Tað vtsir tí aktuellu støðuna á 
Atlantsmótinum, hvørji feløghava hvørji loyvi, 
hvørjir brunnar eru eftir at bora og mangt annað 
forvitnisligt.

Laxford

m đift

ictorv

sriles

kilíotiMstres

* 206 exploration wells In this area since 1972 
« 63 discovery weits (inctuding oit shows)
* 143 dry welts
« 9 com m itm ent wells in area

- 4 in Faroes
- 5 in UK W est o f Shetlands 

« 3 Fieids in Production
(SchíehaiLkm, Foinaw n and Lojroi)

* 2 Fields under development
(CEacr arut Suihen)

norðuri á 62 stigum. Tað 
ljóðar, at hetta risastóra 
oljufelagið, sum áður hevur 
víst áhuga í føroyska øki-

num, umhugsar at bora í 
einum av loyvunum her 
norðuri og beint við mark- 
ið. Fyri okkum í Føroyum
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Lætt at viðlíkahalda 
Minka um slit 

Hevur oljufyíían 
haídara til brýnaran

S3b6w
KnívstativFró størt til smátt 

og minni smátt 
FJM fullfíggjar tykkara tørv 
Ring og fá eitt tilboð

^  Fá meir fyrí f is k in ^ ^ ^  
Befra um góðskuna 

Niður køting av fiski vrð krapísí 
Effektívisera arbeiði 

Lýkur øll heilsufrøðislig krøv 
Tosa við okkum um júsi tín tørv

Arbeiðsdekk

KM. Mark 5 Kryvjumaskina

Kapasiteíur: 40  fiskar/min 
Fiska stødd: 30 - 75 cm 

Maskinvekt: 425 kg 
Titfar: poíera rustfrítt stál

Local business opportunities - international solutions!!
NORA and Northern Periphery Programme offer you support in business development through international co-operation within 
the North Atlantic area and Northern Scandinavia

Data about NORA (Nordic Atlantic Cooperation) Data about Northern Periphery Programme

Nordic programme 
Partner countries:

Aim:

Project support: 

Partners:

Type of projects:

Appiication:

Other conditions:

Faroe lslands,Greeniand, 
lceland and Coastal Norway 
To create network,support 
innovation processes and 
business development 
Program total:4-5 mio.DKK 
/year.
Companies,research- and 
development institutions, 
authorities
Networking, partnersearch 
and project-developing, 
cooperation projects and 
research and analysis. 
Normally once ayear,spring 
time.
Min.two countries involved, 
max 50% support and other.

European Programme:
Partner countries: Faroe Islands, lceland,

Greenland and Northern 
Scotland, Norway, Sweden 
and Finland.
Project partner: NW Russia

Aim: To create network, support
innovation processes and 
exchange of experience

Cooperation areas: Transport, IT, sustainable use
of resources and business 
innovation and community 
development.

Projectsupport: Program total:app.27 mio.
EURO/2000-2006.

Partners: Companies, research- and
development institutions, 
authorities and NGOs

Type of projects: Micro projects for partner
search. Project-developing 
and main projects

Other conditions: Min.three partners from three
countries (one EU-country), 
max 50% support, priority to 
North Atlantic invoívement.

NORA and Northern Periphery 
Programme

are programmes for international ' 
co-operation, where you can

• develop common solutions,
• exchange experience with 

comparable partners
• carry out jo int innovative projects,
• engage in networking and more

Contact

NORA, Bryggjubakki 12, Box 259,110 Tórshavn, Faroe Islands 
Tel: +298 35 31 10, Fax +298 35 31 01, e-mail: nora@nora.fo

Homepages:
w w w .n o ra . fo w w w .n o r th e rn p e r ip h e ry .n e t so

-i

mailto:nora@nora.fo
http://www.nora.fowww.northernperiphery.net
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VS Seafood
Fremstir í frystum  fiskavørum

Akranes og Dragasund
Feskan fisk

V5 Seafoođ P/F * FØ-69Q Oyndaríjørður • Faroe tsfanđs • Te!+29344 4010 • Fax+298444477 • aj@iv&$eafood.æm • wvmvs-seafoodxom V ®  S E A F O O O

WML
UJejght Msnagement £L Laheiing System

Skipanin sum gevur 
betri góðsku og hægri prís

Við W/ML'Skiipanmii umborð 
kanst tú ianda fiskin, skijdan 
og  yigaðan, ídáraira tii keyparan, 
at víðgera í f  øroyam eiia sejja 
av iandimim!

SKárí íMansen, rejðarii á ðnm ningi:

ikki gem íkassormar heHt 
Udnar umborð? SkíHja fiskín í 
siødd og 'viga kossamar og 
halda skii á ølhnm uppiýsmguri' 
um? Við WML'fkipaniní lietur
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e Faroes
over the world

Thor is an experienced company 
that you can rely on for work 
around the Faroe Islands and all 
over the world.

We supply ships. crews and 
services for oil, seismic. cable 
and pi'pe laying companies, as 
well as for environmental studies 
and trainíng purposes.

With our versatile fleet and 
resources we are able to provide 
for your precise needs.

DS/EN ISO ‘>002

Our main services are:
• Chase & Support
• Guard
• Stand-by & Rescue
• Supply & Training
• Vessel Procurement
• Ships' Agency

P/F THOR
FO-420 Hósvík. Faroe Islands 

tel +298 42 25 03. fax +298 42 23 83 
www.thor.fo.www.thor-offshore.com 

thor@thor.fo. FOIR no. 400015

http://www.thor.fo.www.thor-offshore.com
mailto:thor@thor.fo
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Oljuvinnan er komin fyri at verða

I« “ 3 
«  k "

Kjartan Hoydal

Skjótt er upp og niður í 
Føroyum. I November 
2001, tá fundurin í Marjun 
varð gjørdur, varð einki 
óført og vónirnar stórar um 
at oljan fór at renna skjótt. 
Seinni boringar hava ikki 
givið grundarlag íyri skjót- 
ari menning og beinanvegin 
gongur hinvegin. Fólk 
missa álitið á eini framtíðar 
oljuvinnu í Føroyum. 
Spurningurin fer afturum 
aðrar í orðaskiftinum -  
hava vit veruliga brúk íyri 
einum oljumálaráð?

Tað tolið, sum skal til 
fyri at leggja langtíðarætl- 
anir, hevur ikki verið van- 
ligt í føroyskum vinnulívi. 
Onkur heldur hetta vera tí 
vit eru ein veiðitjóð, von 
við at skjótt skal gerast av 
fyri at fáa fong og at ringt 
er at leggja ætlanir um 
fong.

Aðrenn nærri verður 
farið inn á møguleikarnar 
hjá føroyskari oljuvinnu 
skal nomið vera við gongd- 
ina í heiminum.

Semja er ikki um hvussu 
nógv olja er eftir og hvussu 
leingi hon verður tøk. Tey 
sum leggja dent í fíggjar- 
liga virksemi í risastóru 
alheims oljufeløgunum 
hava lyndi til leggja dent at 
nýggir fundir vera gjørdir 
alla tíðina. Tað legst aftrat 
fleiri staðni í heiminum. 
Tey sum leggja dent á 
jarðfrøðina halda hinvegin, 
at tað ikki verður nógv ár 
aftrat, at oljufeløgini klára 
at nøkta eftirspurningin 
eftir olju.

Seinasta árini hava stórar 
samanrenningar verið í 
oljuvinnuni. Tey stóru 
oljufeløgini eru vorðin 
størri, men samstundis eru 
komin nógv, smærri feløg. 
Tey stóru feløgini fara bert 
eftir teimum størstu fund- 
unum, tey hava við sínum 
stóra og dýra bygnaði ikki 
ráð at fáast við smærri 
fundir.

Hetta gevur pláss fyri 
smærri og meira liðiligum 
feløgum, sum kunnu nýta 
meira avmarkaðar møgu- 
leikar meira dygt. Serliga í 
búnu oljuøkjunum, sum 
Norðsjógvurin, sleppa tey 
størri feløgini sær av við 
økir, sum tað ikki loysir seg 
hjá teimum at fáast við. 
Hetta gevur smærri økjum 
kjansin at sleppa uppí.

Útlitini fyri smærri olju- 
feløg eru sostatt bjørt. Tað 
er at hava tað neyðuga vit- 
anina at nýta hesar møgu- 
leikar.

Atlants Kolvetni varð 
stovnað í 1998. Tað var 
fyrsta felag í Føroyum, sum 
reisti kapital við almennari 
partabrævasølu onnur

skipað av fíggingarstovn- 
unum í Føroyum -  við sera 
góðari undirtøku. Fyrstu 
ferð í mars 1998 var 
grundarlagið fyri at selja 
hesi partabrøv einans vónin 
um at olja fór at vera funnin 
undir Føroyum. Aðru ferð. í 
oktober 1999, var grundar- 
lagið tann sera góða avtalan 
Atlants Kolvetni fekk við 
samtakið Faroes Partner 
ship. Síðani hevur Atlants 
Kolvetni ikki selt parta- 
brøv, hóast tað helst hevði 
verið skilagott at gjørt tað 
stutt eftir Maijun fundin í 
november 2001.

Hinvegin er endamálið

við partafeløgum at skipa 
verður soleiðis fyri, at 
partaeigarar fáa eitt gott og 
javnt avkast av peninginum 
sum settur er í felagið. Tað 
hevur verið greitt fyri 
nevndini í Atlants Kolvetni 
alla tíðina, at tað kundi 
koma at ganga long tíð, 
áðrenn inntøkur fóru at 
koma undan Føroyum. 
Útreiðslumar fóm eisini at 
vera smáar, tann trygdin 
var í avtaluni við Faroes 
Partnership. Beinanvegin 
varð tí hugsað um at víðka 
aktivini hjá felagnum, so 
har bæði vóru leitingar- 
loyvi og framleiðsluloyvi-

Felagið útvegaði sær 
fyrst part í tveimum loyv- 
um enskum megin markið í 
sama samtakið, Faroes 
Partnership. Hesi vóru av 
sama slag sum undir Føroy- 
um, men við goðari trygd 
móti váða. Eisini her kann 
vera leingi áðrenn oljan 
rennir.

Gjøgnum sambandið við 
hini feløgini í samtakinum 
og í arbeiðinum at fáa 
góðkenning á bretskum øki 
frá bretskum, vann Atlants 
Kolvetni sær nógvar 
royndir. Leiðsla og nevnd 
hava gjørt umfatandi kann- 
ingar av møguleikunum í

Norðsjónum og havt sam- 
band við ráðgevar og ser- 
frøðingar í Bretlandi og 
bygt upp tað net av sam- 
bondum, sum var neyðugt 
fyri at koma víðar. í hesum 
neti er eisini sambandið við 
íløgubankar. Tað ber til at 
siga at við støði í møgu- 
leikunum í Føroyum hevur 
Atlants Kolvetni vunnið 
sær teir møguleikar í 
bretskum sjógvi, sum nú 
liggja fyri framman. Hetta 
eru møguleikar sum eru 
komnir um leitingarstig til 
framleiðslustig og sum tí 
innan leíngi fara at geva 
felagnum oljuinntøkur.

Hesi loyvi er keypt til ein 
marknaðarprís og tí er ikki 
møguligi búskaparligi 
vinningurin ikki hin sami, 
sum í føroyska loyvinum, tá 
oljan fer at renna har. 
Atlants Kolvetni fær tó eitt 
búskaparligt støði, sum 
eigur at kunna geva parta- 
eigarunum eitt avkast 
meðan bíða verður eftir 
størra vinninginum undir 
Føroyum. Samstundis er 
grundarlagið fyri áhaldandi 
menning lagt fyri einum 
føroyskum oljufelag, sum 
føroyskar fyritøkur og ein- 
staklingar hava fíggjað.

Menningin í Atlants 
Kolvetni er dømi um eina 
langtíðarætlan, har ikki 
verður roknað við vinningi 
beinanveg, men við stórum 
møguleikum seinni Við 
seinastu keypunum á ensk- 
um øki er grundarlagi lagt 
fyri áhaldandi at menna 
felagið, so tað kann liggja 
fram við at nýta teir møgu- 
leikar, sum eru hjá smáum 
oljufeløgum hesi árini, 
møguleikar sum kanska 
ikki eri tøkir um nøkur ár.

Tey øki, sum Atlants 
Kolvetni y virtók 21 
november 2003 eru dømi 
um, at tol skal til.

Perth Funduríl992 
Framleiðsla næstu árini

Chestnut Fundur í 1986 
Royndarffamleiðsla hevur 
verið

Ettrick Fundur í 1981 
Flutningsmøguleikar eru 
nú, so tað verður útbygt

Tað er ikki ov tíðliga at 
siga, at Føroyar eru vorðin 
óljutjóð við hesum og 
seinnu keypum hjá Atlants 
Kolvetni, hóast vit enn 
bíða eftir at olja fer at renna 
undanFøroyum - tánýggj- 
ur seismikkur er kannaður 
og seinastu brunnarnir eru 
boraðir.

Menningin hjá Atlants 
Kolvemi vísir týdningin av 
at finna samstarvsfelagar 
og verða partur av sam- 
tøkum uttan fyri Føroyar, 
tá nýggjar vinnur skulu 
mennast í Føroyum.
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Fiskivinnugram,
Egil Olsen, fiskivinnu- 
frøðingur, skrivar

í samband við útgávu av 
serblað um fiski og olju- 
vinnuna, hevur Sosialurin 
heitt á meg at skrivað eina 
grein um fiskivinnu- 
gransking í Føroyum.

I greinini fari et bera 
fram míni sjónarmið, um, 
hvussu eg haldi, at fiski- 
vinnugranskingin í Føroy- 
um frægast kann skipast, 
eftir teimum menniskjans- 
ligu og fíggjarligu karmum, 
sum eru í føroyska sam- 
felagnum.

Hvat er gransking?
I hagfrøðiligum høpi, nýta 
OECD-londini hesar leið- 
reglur fyri at skilmarka 
(definera) hvat gransking 
er:

"Gransking kann skil- 
markast sum skipað skap- 
andi arbeiði, fyri at økja 
um ta vísindaligu og tekn- 
isku vitanina og brúka 
hesa vitan til at vísa á 
verkliga nýtslu ",

Skilt verður vanliga 
ímillum tvey sløg av 
gransking:

• Grundgransking
• Nýtslugransking

Grundgransking eru upp- 
runa kanningar sum hava til 
endamáls at fáa fram 
nýggja vísindaliga vitan og 
fatan. Hon er ikki beinleið- 
is rættað ímóti verkligum 
málum ella nýtslu.

Nýtslugransking eru 
uppruna kanningar, har 
đenturin verður lagdur at 
útvega nýggja vitan og 
fatan. Hon er beinleiðis 
rættað móti verkligum mál- 
um ella nýtslu, og vinnan 
hevur ein virknan leiklut í 
granskingini.

Er neyðugt við fiski- 
vinnugransking í 
Føroyum?
Eg haldi avgjørt at tað er 
neyðugt við fiskivinnu- 
gransking í Føroyum.

Føroyska samfelagið 
verður borið uppi av teim- 
um inntøkum, sum fiski- 
vinnan á sjógvi og landi 
skapar. Meir enn 90% av 
føroyska heildarútflutning- 
inum kemur frá fiski og 
alivinnuni. Sjálvt um talið 
av fólki sum starvast í 
sjálvari vinnuni ikki er so 
stórt, so er tað avleidda 
virksemi av fiski- og ali- 
vinnuni sera stórt.

Vit sóu í kreppuárunum 
hvussu alt samfelagið 
ávirkaðist av tí negativu 
gongdini í fiskivinnuni.

Vit síggja í dag hvussu 
alt samfelagið ávirkast av tí

positivu gongdini í fiski og 
alivinnuni.

Eitt samfelag sum er so 
bundið av fiskivinnuni, má 
hava gransking innan fiski- 
vinnu. Tí:
• vit mugu alla tíðina fáa 

sum mest burturúr okk- 
ara fiskatilfeingi.

• vit mugu alla tíðina 
kenna tørvin hjá okkara 
kundum, soleiðis at vit 
framleiða tær vørurnar, 
sum geva teir bestu prís- 
imar til virki og samfelag

• vit mugu ffamleiða okk- 
ara vømr soleiðis, at tær 
em á einum jøvnum og 
høgum góðskustøði.

• vit mugu ffamleiða okk- 
ara vømr til kappingar- 
førar prísir

• karmar og lógarverk 
mugu vera optimal í mun 
til ta tíð og ta vinnuliga 
umhvørvið ein er partur 
av

Fyrst og ffemst er íløga í 
gransking, ein íløga í okk- 
ara framtíðar kappingarføri 
mótvegis øðrum londum. 
Hetta er ein íløga í okkara 
framtíðar vinnuførleika.

í eini tíð, har ffía kapp- 
ingin ræður, har broyting- 
arnar henda skjótari enn 
nakrantíð, er tað sera 
umráðandi altíð at verða 
kappingarførur mótvegis 
kappingameytunum.

Vit mugu staðfesta at enn 
er tað lítið av fiskivinnu- 
gransking ið fer fram í Før- 
oyum sammett við onnur 
lond, sum t.d. Noreg og ís- 
land. Lítið av hesi gransk- 
ing hevur beinleiðis vinnu- 
ligan týdning.

Nakað av gransking fer 
fram á Fiskirannsóknar- 
stovuni og er tað mest lív - 
og vistfrøðilig gransking.

Hammffamt fer lívfrøði- 
lig gransking ffam, á Biofar 
í Kaldbak. Heilsufrøðiliga 
Starvsstovan hevur eisini 
luttikið í onkmm norður- 
lendskum verkætlanum t.d. 
innan vatn og Listeria.

Granskingadepilin fyri 
Økismenning, hevur eisini 
verið við í altjóða verkætl- 
anum um alivinnu og tikið 
alneyðuga rekrutterings- 
spurningin til viðgerðar. 
Granskingadepilin, skipar í 
komandi mánað fýri ráð- 
stevnu um rekmttering av 
høgt útbúnari arbeiðsmegi 
til fiski og alivinnuna.

Felags fýri tað av fiski- 
vinnugransking sum fer 
fram í Føroyum í dag, er at 
tað enn er lítið av hesi 
gransking, sum beinleiðis 
gevur vinnulig árin.

Tann tøkniliga menning 
av fiskivinnu og alivinnu í 
Føroyum, er fyri tað mesta 
komin eitt úrslit av gransk- 
ing - men útlendskari 
gransking. Føroyingar hava

- Fiskivinnugranskingin eigur partvís at verða fíggjað við 
almennum pengum og partvís frá vinnuni sjálvari. Vinnan 
kundi t.d. latið eitt ávíst gjald av útflutninginum sum varð 
markað til gransking, menning og marknaðarføring, sigur 
Egil Olsen, Fiskivinnufrøðingur

verið rættuliga dugnaligir 
at brúka útlendsk gransk- 
ingarúrslit fýri at menna 
fiski og alivinnuna. Vandin 
við eini slíkari v'kopiering" 
er, at táið hendan er framd, 
hava kappingarneytarnir 
t.d. tikið aðra tøkni í brúk 
ella framleiðslu.

Samstundis er nógv út- 
lendsk vinnugransking 
vard og úrslitini koma ikki 
ffam fyrr enn rúm tíð er 
farin.

Hetta ger, at tað er 
neyðugt hjá føroyingum 
sjálvum at granska. I 
granskingini mugu vit læra 
at avmarkað okkum og seta 
brennidepilin á nøkur ávís 
umráði sum t.d. matfram- 
leiðslu, havfføði, biotøkni, 
kunningartøkni, nýskapan, 
kappingarføri og almennar 
reguleringar.

Tað eru hend nógv fram- 
stig innan vinnuliga fiski- 
vinnugransking í Føroyum, 
serliga tey síðstu tvey árini. 
Síðan FMR setti ein đugna- 
ligan fiskivinnusamskip- 
ara, at taka sær av samskip- 
anini av fiskivinnugransk- 
ingini, umvegis Fiskivinnu- 
royndir, eru hend stór fram- 
stig. Granskingarøkini er 
raðfest fimm ár fram og 
tann vinnuligu parturin av

umsóknunum til Fiski- 
vinnuroyndir er vaksandi.

Samstundis verður ar- 
beitt í løtuni við at fáa 
trinnar granskingardeplar 
at virka, innan ávíkavíst 
evnafrøði og biotøkni, 
veiðu og reiðskapstøkni og 
virkingartøkni. Ein pro- 
grammnevnd mannað við 
fólki við førleika innan tey 
ymisku fakøkini, skal 
stinga útí kortið, hvørjar 
granskingarætlanir, farast 
sum skulu undir tey kom- 
anđi 3-5 árini. Vinnan er 
eisini væl umboðað í pro- 
grammnevndini.

Ætlanin er eisini við 
samstarvi millum gransk- 
ingarkjarninar og skipanina 
við vinnugranskararum, 
sum eru beinleiðis knýttir 
at virkjunum. Eg síggi 
eisini granskingardeplar- 
nar, sum sambindingarlið 
ímillum vinnuna og út- 
lendskar granskingarstovn- 
ar og vinnufyritøkur sum 
arbeiða innan sama fakøki.

Granskingarkjamin inn- 
an evnafrøði og biotøkni 
skal halda til á Heilsu- 
frøðiligu Starvsstovuni og 
hinar báðar kjarninar á 
Fiskirannsóknarstovuni.

Eg haldi at tað er stórt 
spell, at man ikki eisini

setti á stovn, ein gransk- 
ingarđepil innan tilfeingis- 
umsiting og búskap. Hesin 
kjarnin kundi arbeitt við og 
lýst samfelagsbúskaparlig 
og organisatorisk viður- 
skifti t.d. í samband við 
fiskidagaskipanina. Hesin 
granskingardepilin hevði 
nátturliga verið kýttur at 
Granskingardeplinum fýri 
Økismenning, tí depilin 
hevur uppbygt sær førleika 
innan hetta øki.

Er førleiki innan fiski- 
vinnugransking i 
Føroyum?
Føroyska samfelagið hevur 
eitt vælútbúgvið fólk. 
Rættuliga stórur partur av 
fólkinum nema sær hægri 
lestur uttanlands serliga í 
Danmark.

Um hugt verður eftir, 
hvar tey høgt útbúnu fólk- 
ini enda eftir lokið prógv, er 
tað serstakt fyri Føroyar. at 
tey flestu fáa starv í al- 
menna sektorinum, meðan 
bert tey heilt fáu fáa sær 
starv í privatu vinnuni.

Hví hetta er so, er ikki so 
lætt at greiða frá, og tað er 
heldur ikki ætlanin við hesi 
grein.

Vit mugu bara staðfesta 
at tann mesti heilakapasi- 
teturin "Brainware" í sam- 
band við granskingar-før- 
leika í Føroyum, er í al- 
menna sektorinum.

Um mest skal fáast burt- 
ur úr gransking í Føroyum, 
sæð útífrá einum vinnu- 
ligum sjónarmiði, er tað so- 
statt neyðugt við sera góð- 
um samstarvi ímillum al- 
menna sektorin og tað pri- 
vata vinnulívið. Hetta krev- 
ur virðing frá báðum pørt- 
um og tað krevur' ikki 
minst, at møguleiki er fyri 
ikki vanabundnum sam- 
starvsloysnum tvørtur um 
sektorar og (møguliga) eis- 
ini fakmørk.

Um ikki hetta letur seg 
gera, eri eg bangin fýri at 
tann "Brainware", sum vit 
eiga í almenna sektorinum, 
verður til "Drainware", av 
tí at tær fakligu avbjóðing- 
arnar verða ov lítlar, við tí 
vanda at fólk sovna burtur, 
ella stinga í sekkin, og 
finna sær avbjóðingar aðra- 
staðni enn í Føroyum.

Stór verklig vitan er 
ímillum fólk sum dagliga 
starvast í tí føroysku fiski- 
og alivinnuni. Fiskivinnan 
er so stórur partur av tí 
lokala samfelagnum og á- 
virkar so stórar partar av 
gerandisdegnum hjá føroya 
fólki, at sera góður gróðrar- 
botnur er fyri mennandi 
kjaki um viðurskifti, sum 
viðvíkja hesum vinnum.

Granskingar avbjóðingin 
liggur tískil í at samskipa

hesa vitan og at seta hana 
saman við servitan á ym- 
iskum økjum, fýri harvið at 
fáa ítøkilig verklig úrslit 
burtur ú r .

Hvat fyri fiskivinnu- 
gransking skal verða 
og hvussu kann hon 
skipast?
Unđirritaði er av tí áskoð- 
an, at tann fiskivinnu- 
gransking, sum vit skula 
hava í Føroyum, í mest 
møguligan mun skal verða 
gransking sum miðjar eftir 
góðum vinnuligum úrslit- 
um.

Bæði tað flggjarliga og 
menniskaliga tilfeingið er 
avmarkað og tí eigur orkan 
at verða løgd á gransking- 
arøkir sum í mest møgu- 
ligan mun eru til gagns fyri 
tað føroyska samfelagið.

Granskingarverkaætlanir 
eiga at verða gjørdar í tøtt- 
um samstarvi við vínnuna 
og í mest møguligan mun 
úti á teimum virkjum, sum 
eru við í teimum einstøku 
verkaætlaninum. Mínar 
leiðsluroyndir gjøgnum 15 
ár, hava sannført meg um, 
at har granskarar og virki 
arbeiða tætt saman, fæst 
mest burturúr, tí tann 
praktiski førleikin sum 
starvsfólkini hava framm- 
anundan, hjálpa væl til at 
náa góð, verklig úrslit. Við 
at verða úti á virkjunum, 
fáa granskarnir eisini betri 
fatan hvat sum er mest 
átroðkandi og lønandi at 
granska.
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esking í Føroyum

PÍGCJAS M Á tAR ÁfitD

Vit mugu bara staðfesta, at tann mesti heilakapasiteturin í samband við granskingar-førleika í Føroyum, er í almenna 
sektorinum, sigur Egil Olsen

Savnsmynd

Ein spurningur sum 
sjálvandi skal svarast í sam- 
band við fiskivinnugransk- 
ing, er, hvør skal gjalda.

Eg haldi at fiskivinnu- 
granskingin eigur partvís at 
verða fíggjað við almenn- 
um pengum og partvís frá 
vinnuni sjálvari. Vinnan 
kundi t.d. latið eitt ávíst 
gjald av útflutninginum 
sum varð markað til 
gransking, menning og 
marknaðarføring. At vinn- 
an sjálv er við í fíggingini, 
økir eisini um áhugan hjá 
vinnuni at fáa ítøkilig úrslit 
burturúr granskingini.

Hvussu nógv, hvør partur 
skal gjalda, má eisini síggj-

ast í mun til, hvørjar verka- 
ætlanir talan er um og, 
hvussu avmarkanđi tær eru.

Spurningurin er eisini, 
um tann játtan sum Fiski- 
vinnuroyndir árliga fær á 
fíggjarlógini, bert skal 
markast vinnufyritøkum. 
Stuðul til almennar stovnar 
kann latast um verkætlanir 
verða gjørdar saman við 
vinnufyritøkum.

í íslandi er fiskiídnaðar- 
granskingin knýtt at Rann- 
sóknarstofu Idnaðarins 
(RF), sum heldur til í sama 
bygningi sum Havrann- 
sóknarstovan og Fiskimála- 
ráðið. RF er ein óheftur 
granskingarstovnur undir

Fiskimálaráðnum. Hann 
varð stovnsettur við lóg í 
1965 men hevur virkað 
síðan 1934. Fíggjarætlanin 
er umleið 40 mio. kr og 
umleið 70 fólk starvast á 
stovninum.

Tað almenna fíggjar

umleið ein triðing av RF, 
norðurlendskir- og ES 
grunnar fíggja ein triðing 
og tann síðsti triðingin 
fíggjar vinnan fyri gransk- 
ingaruppgávur og tænastu- 
veitingum til vinnuna.

Virksemi á RF er skipaði 
fimm deildum:
1. Granskingardeildin. sum 

tekur sær av gransking 
innan matvørur, góðsku, 
framleiðslur, kunningar- 
tøkni og marknaði

2. Kanningardeildin. sum 
bjóðar tænastur til vinn- 
una og granskingarum- 
hvørvið. Kanningar- 
deildin hevur kanning- 
arstovur á 5 støðum í Is- 
landi

3. Ráðgevandi deildin. sum 
bjóðar ráðgeving til 
vinnuna innanlands og 
uttanlands. Ráðgevingin 
umfatar t.d. rávørustýr- 
ing, góðskueftirlit,

/  Føroyumer lítið av 
fiskivinnugransking, 
sammett við onnur lond, 
sum t.d. Noreg ogísland.
Lítið av hesi gransking hevur 
beinleiðis vinnuligan týdning 

Savnsmynd

HACCP, vørumenning 
og framleiðsluplanlegg- 
ing

4. Kunningardeildin hevur 
ábyrgd av at almanna- 
kunngera granskingarúr- 
slit og annað vinnu- við- 
komandi tilfar frá stovn- 
inum. Harumframt skip- 
ar deildin fyri skeiðum 
til veiðu og framleiðslu- 
liðið og annan matvøru- 
ídnaðin

5. Fvrisitingardeildin tekur 
sær av dagliga rakstrin- 
um av stovninum

RF arbeiðir tætt saman við 
Lærda Háskúla Islands í 
Reykjavík og Lærda Há- 
skulan á Akureyri um 
gransking og undirvísing 
innan matvøruvísind og 
fiskivinnuvísind.

Bygnaðarliga skipanin í 
RF, kundi verið ein góð 
fyrimynd fyri, hvussu mat- 
vørugranskingin í Føroyum 
kann skipast í framtíðini. 
Vinnan í Islandi, tekur sera 
væl undir við tí arbeiði sum 
gongur útífrá RF, og nógvar 
vinnuligar verkaætlanir eru 
skaptar í tøttum samstarvi 
millum RF og vinnufyri- 
tøkur.

Tær drívandi kreftinar 
innan menningina av bio- 
tøkniskari vinnu í Íslandi, 
eru granskarar frá Lærda 
Háskúla Íslands, saman við 
vinnuligum kreftum. Hetta

vísir, hvussu týdningar- 
mikið tað er at byggja brýr 
í millum tað almenna fólka- 
tilfeingið og vinnuna 
sjálva.

Tann sum annars vil fáa 
meir at vita um RF, kann 
vitja heimasíðu teirra. 
www.rf.is

Eg skal at enda koma við 
fýra dømum um áhuga- 
verdar og- eisini átroðkandi 
vinnurættaðar granskingar- 
uppgávur innan fiski- 
vinnuna í Føroyum:

• Hvussu skulu vit bera 
okkum at fyri at ala

. longri til havs? (tøkni, 
búskapur vm.).

• Tilgongd (rekruttering): 
Hvussu tryggja vit okk- 
um støðugt og nýtt 
starvsfólk til fiski- og 
alivinnuna?

• Betri gagnýtsla av fiska- 
tilfeinginum: Hvussu fáa 
vit lønandi virksemi burt- 
ur úr tí rávøru sum í dag 
ikki kemur til lands og, 
hvussu fáa vit hækkað 
virði burturúr hjáfram- 
leiðslum.

• Fiskidagskipanin - sæð 
frá einum vísindaligum 
sjónarmiði,- kunnu onnur 
læra av okkum.

Granskingin er neyðug 
longu ídag.

Granskingin verður upp- 
aftur neyðugari í einum før- 
oyskum sjálvberandi fiski- 
vinnubúskapi.

http://www.rf.is
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-  Seinasta tíðin hevur ikki verið serliga lokkandi hjá teimum, sum bjóða segfram í oljuvinnuni. Men verður oljafunnin, eru vit til reiðar tá, sigur Henrik 
Thomsen á Tvøroyri, nevndarlimur í Norserv, sum framvegis ætlar at bjóða Drelnes fram til oljuhavn

m vøram enn halda seg til reiðar
Norserv á Tvøroyri 
stendur enn tilbúgvið 
at bjóða seg fram 1 
oljuvinnu, men teir 
bíða bara eftir røttu 
løtuni

OUUVINNA__________
Áki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

Tvøramenn hava ikki enn 
mist vónimar um at gera 
seg galdandi í oljuvinnuni.

Tvørturímóti.
-  Vit standa enn til reiðar 

at bjóða okkum fram, tá ið 
rætta høvi býðst.

Tað sigur Henrik Thom- 
sen, føroyski nevndarlim- 
urin í Norserv.

Norserv var við í kapp- 
ingini um at fáa oljuútgerð- 
arhavnina. Teir høvdu gjørt 
eitt stórt arbeiði fyri at 
bjóða Drelnes á Trongis- 
vágsfirði fram til oljuhavn.

Tað vóru tvøramenn, sum 
stovnaðu Norserv saman 
við danska felagnum, Dan- 
bor, sum er í oljuvinnuni 
frammanundan og tí hildu 
teir seg hava góð kort í 
hondini, tá ið oljufeløgini 
skuldu gera av, hvar út- 
gerðarhavnin skuldi vera.

Og teir hildu seg hava 
nakað at hava vónimar í, tí

Danbor er eitt roynt felag í 
oljuvinnuni við stórum 
virksemi í Esbjerg.

Men heilt óvæntað vórðu 
teir sáldaðir frá, longu í 
fyrsta umfari og tað endaði 
við, at oljuútgerðarhavnin 
varð løgd í Runavík.

Lagt afturum
Tað kom rættiliga óvart á 
teir, at teir vórðu sáldaðir 
frá í fyrsta umfari og sostatt 
ikki so frægt sum sluppu 
upp í part at bjóða upp á 
oljuútgerðarhavnina.

-  Vit høvdu eina eftir- 
meting av støðuni, saman 
við Statoil, sum stóð fyri 
arbeiðnum at útvega feløg- 
unum eina hóskandi olju- 
havn.

-  Á tí fundinum legði 
Statoil dent á, at tað var 
ikki okkara fyrireikingum, 
sum tað var galið við. Men 
teir vóru ikki heilt væl 
nøgdir við umstøðumar á 
Drelnesi. Eitt nú hildu teir 
ikki, at dýpdin var í lagi og 
teir hildu heldur ikki, at 
havnalagið var nóg sterkt, 
sigu Henrik Thomsen.

-  Tað kom eitt sindur 
óvart á okkum, tí umstøð- 
urnar á Drelnesi líkjast 
nógv teimum í Esbjerg, har 
Danbor hevur nógv virk- 
semi. Men eftir øllum at

døma, hava feløgini sett 
harðari treytir til eina 
føroyska útgerðarhavn, enn 
tey gera til útgerðarhavnina 
í Esbjerg.

Men Henrik Thomsen 
leggur afturat, at at alt tað 
hevur Norserv lagt aftur- 
um.

-  Nú líta vit frameftir, 
sigur hann.

Bíða effir røttu løtuni
Síðani avgerðin varð tikin 
um at leggja útgerðarhavn- 
ina í Runavík, hevur lítið og 
onki verið at hoyrt til 
Norserv. Og tey eru ikki so 
fá sum hava hildið, at 
felagið er dottið niðurfyri 
og at tvøramenn sostatt 
hava slept øllum ætlanum 
um at koma sær upp í olju- 
vinnuna - serliga nú virk- 
semið í Runavík ikki 
gjørdust tað, eysturoyingar 
høvdu sett nøsina upp eftir.

Men Norserv er alt annað 
enn farið í søguna.

Henrik Thomsen sigur, at 
felagið er framvegis til. 
men av eyðsýndum orsøk- 
um, hevur virksemið ikki 
verið tað stóra hesi seinastu 
árini. Men nevndin er fram- 
vegis virkin og heldur sínar 
regluligu nevndarfundir.

-  Nevndin í felagnum er 
saman av og á at viðgera

støðuna, so vit hava alla 
tíðina fingurin á pulsinum. 
Annars halda vit ffam at 
fyrireika okkum til olju- 
vinnuna og tað gera vit 
millum annað við at vit 
hava regluliga havt fólk á 
ymsum skeiðum.

Teir hava eisini framman 
undan havt fólk á skeiði til 
at føra teir heilt stóru kran- 
arnar, so allur tann parturin 
av fyrireikingunum er í lagi 
hjá felagnum.

Annarst viðgongur hann, 
at tað er ikki so nógv, sum 
Norserv kann gera, uttan at 
fylgja gongdini.

-  Sáttmálin við Runavík 
gongur út á nýggjárinum, 
so tað hevur ikki verið 
nakar møguleiki at koma 
inn ímillum. Men á nýggj- 
árinum er alt opið aftur.

Tó viðgongur Henrik 
Thomsen, at sum støðan 
sær út í løtuni, er tað ikki so 
áhugavert at bjóða seg 
fram, nú virksemið á før- 
oyskum økið er lítið og 
onki og er spjatt yvir so 
langa tíð.

-  Tað sær út til, at tað er 
ein fíggjarligur missur av at 
bjóða seg fram sum olju- 
havn í løtuni. Og tá ið tað 
ikki er serliga lokkandi, er 
sostatt heldur onki endamál 
í at bjóða seg fram í løtuni.

Hann leggur afturat, at

júst støðan í Runavík vísir, 
hvussu óviss oljuvinnan er 
á hesum støðinum, tí hjá 
teimum hevur virksemið 
ikki verið tað, teir høvdu 
væntað.

Tó vil hann ikki siga, at 
teir beinleiðis føla seg 
hepnar at teir ikki fingu 
oljuhavnina, nú teir síggja 
vónbrotið í Runavík.

' -  Vit høvdu fegin viljað 
havt tað virksemið á Drel- 
nesi, sum hevur verið í 
Runavík, hóast tað kanska 
hevði havt kostað okkum 
eitt sindur av pengum, sigur 
hann.

Ein onnur støða
Men verður olja funnin er 
støðan ein heilt onnur.

-  Verður olja funnin, fer 
tað at økja munandi um 
virksemið. Tað førir eisini 
til meiri støðugt virksemið 
og tí er tað nógv lættari at 
gera íløgur tá.

Og tað, sum arbeiðið í 
Norserv nú hevur til enda- 
máls, tað er at varðveita og 
fyrieika felagið til tann 
dagin, olja verður funnin, 
so at felagið er til reiðar tá.

-  Alt tað stóra fyrireik- 
ingararbeiðið er longu gjørt 
í 1998 og 1999, so at vit 
bíða nú, kostar okkum ikki 
nakað serligt.

-  Og, hvat havnaviður- 
skiftunum viðvíkur, skuldu 
vit staðið sterkari, nú ein 
onnur samferðsluhavn 
verður bygd og at Smyril 
sostatt ikki skal brúka Drel- 
nes longur enn til oktober 
næsta ár.

-  So er tann trupulleikin 
burtur, tí nú kann Drelnes 
setast av til at vera oljuhavn 
burturav, sigur Henrik 
Thomsen.

Økið á Drelnesí er 
15.000 fermetrar sum er, so 
umstøðurnar eru góðar, 
leggur hann afturat. men 
skuldi tað verðið neyðugt at 
gjørt tað størri, er uppland 
til tað.

Og hann leggur afturat, at 
hóast Drelnes ikki er 
oljuhavn sum so í løtuni, 
eru teir til reiðar, skuldi 
onkur kortini havt brúk 
onkrum fyri tænastum frá 
teimum, tað kundi verið 
atløguplássi, lossing, 
goymsluplássi o.s.fr.

Umframt Henrik Thom- 
sen, eru tað tveir danir, sum 
standa á odda fyri Norserv. 
Steen Hansen er stjóri og 
Gert Kragelund er nevnd- 
arformaður. Teir umboða 
báðir Danbor.

mailto:aki@sosialurin.fo
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Dygdin, álitið og trygdin eru - sum altíð hjá Toyota - í einum 
flokki fyri seg.
Koyrigleðin, sum tú beinanvegin merkir í einum Avensis, mennir 
seg skjótt til eigaragleði við mongum árum fyri framman.

J jjp  jjlíte ,a | V B

Støkk inn á gólvið og tosa við sølufólk okkara.

Toyota í Føroyum
&  REYN I SERVICE

Tlf. 353040 ■ Fax 353041 
www.reyniservice.fo

I f  £

er meira
enn ein bilur- hann 
er ein TOYOTA

AGA føroy
føroya gassøla

IDNAÐARGASS
Skeri- og sveisiamboð

t  )

Vitframleiða:
Flótilínu ♦ Spunpolyesterlínu ♦ Reyða línu 
Terylene/Danlinelínu ♦ Reina Terylenelínu 

Hvítar, reyðar, grønar bláar og svartarteymar nr.4-20

Línumarfáast úr 3,5 til 9 mm. Longd millum svøvlarnar eftir ynski.

Teymarnir fáast rippaðir ella rippaðir við húkum 
íymiskum støddum.

Vit hava eisini klæðir til fiski- og arbeiðsfólk frá innast til uttast.

vælkomin inn á gólvið
SNØRISVIRKIÐ í Klaksvík 
TEYMAVIRKIÐ í Runavík

P O IA R
Sigmundargøta 26 • FO-100 Tórshavn • Faroe Islands 

Tel 318347 • Fax 318367 • Fartel 212860

http://www.reyniservice.fo
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Battarí- og akkumulatorfyritøkan Pólar:

Góð tænasta er okkara
Yørum erKiO

Tór-Egil Ørvarodd frá Pólar skiftir her til nýggjan Varta akkumulator
Mynd: Jens Kristian Vang

ØRVÁRODD’s
’ft

DAM* nK

Oddvald Ørvarodd, pápi Tór-Egil og Margeir 
Ørvarodd, var skrceddari, og hetta skelti hekk á 
hansara skræddararavirki í Eiriksgøtu

Mynd: Jens Kristian Vang

í einum av fyrrver- 
andi bygningunum 
hjá Reyni Service í 
Rættará húsast í dag 
battarí- og akkumula- 
torfyritøkan Sp/f 
Pólar, sum havnar- 
maðurin Margeir 
Ørvarodd setti á 
stovn í 1994. Fyri- 
tøkan leggur stóran 
dent á kappingarførar 
prísir og góða 
tænastu

rVRfTØKA_____
Magnus Gunnarsson 
ntaggi@sosialurin.fo

í einum hugnaligum hølum 
niðri í Rættará heldur 
battarí- og akkumulator- 
fyritøkan Sp/f Pólar við 
Margeir Ørvarodd til. 
Fyritøkan hevur sermerkt 
seg við at hava øll sløg av 
battaríum og akkumula- 
torum á goymslu.

Margeir er 57 ára gamal, 
og havnarmaður, sonur 
Thomasiu Matras og Odd- 
vald Ørvarodd, tann kenda

skræddaran í Havn.
Margeir hevur annars 

siglt ffá ungum døgum av, 
men eftir 25 ár á sjónum 
legðist hann upp á land í 
1985. Hann hevði tá siglt 
við skipum sum Brandi 
Sigmundarsyni, Kúrberg og 
Ørnini.

Undir hørðu búskapar- 
kreppuni fyrst í 90-unum 
stóð Margeir brádliga uttan 
arbeiði. Men eftir trimim 
arbeiðsleysum vikum 
gjørdi hann bart og yvirtók 
eina akkumulatorfyritøku.

Tveir av synum hansara 
keyptu um somu tið tvey 
samanbygd hús í Rættará. 
Tað eina húsið verður 
leigað út sum íbúðir, meðan 
Sp/f Pólar fór inn í hitt 
húsið, har eykalutagoymsl- 
an hiá Reyni Service fyrr 
helt til.

Tann 7. oktober 1994 lat 
handilin upp, og umframt 
Margeir starvast eisini 
bróðir hansara, Tór-Egil M. 
Ørvarodd, dagliga í handl- 
inum.

Fyri stuttari tíð síðani 
nýumvældu brøðumir báðir 
handilshølini, so at tey í 
dag eru sera hugnalig og

uVARTA

úVARtA

x'/AZTA

Brøðurnir Tór-Egil og Margeir Ørvarodd inni í handlinum, Pólar, í Rcettará
Mynd: Jens Kristian Vang

kundavinarlig. Teir selja 
akkumulatorar til bilar og 
bátar, og fáast hesir í yms- 
um støddum, eins væl og í 
prísum.

Vanligt er, at alt akkumu- 
latorvirksemi er tengt at 
árstíðini. Og besta árstíðin 
at selja er júst nú, tá kavin 
og kuldin eru farin at gera

um seg. Tí ein vánaligur 
akkumulator kann virka 
væl í lýggjum veðri, men 
starttrupulleikarnir koma, 
so skjótt sum veðrið gerst 
kaldari.

Hjá Sp/f Pólar leggja teir 
avbera stóran dent á at veita 
góða tænastu. Um ein bilur 
t.d. hevur starttrupulleikar,

so kanna teir beinanvegin 
el-skipanina fyri at vita, um 
trupulleikin liggur í løði- 
relenum ella generator- 
inum, ella um talan er um 
ein vánaligan akkumulator.

Tað er vanliga Tór-Egil, 
sum kannar brekið og 
skiftir akkumulatorin. Og 
meðan kundin bíðar, verður

hann boðin inn í hugnaligu 
kaffistovuna at bíða og 
práta við hini viðskifta- 
fólkini ella Margeir sjálvan.

- Okkara vørumerki vil 
altíð vera góð tænasta, siga 
teir báðir, Margeir og Tór- 
Egil M. Ørvarodd frá Sp/f 
Pólar.

mailto:ntaggi@sosialurin.fo
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eitt altjóða føroyskt leitifelag

Foroyar fwoya Kolvetni P/F • Sryggjutsakki 22 • P.O. Box 1098 • fO-110 Tórshavn - faroe tsianđs 
Tel: +298 320 450 • Fax: +298 320 451

Brettamfc Faroe Peíraiaim p)c • 24 Carđeo Ptace • Aberdeen • AB101ÚQ 
Tei: +44 1224 652 810 (svvitetiboarđ) • Fax: +441224 643 243

e-mail: faroeiietroleisn@faroe-petroleum.com • www.faroe-petroleum.com Faroe Petroleum

Nkcoíoó MacbiavelB (1513)

Á góðum fakligum grundarlagi og við nýmótans 
vælumtóktum framferðarhættum kunnu vit menna, tillaga og 

gjøgnumføra skráir fyri okkara kundar innan effektíva 
leiðslu, við fokus á góðsku og kunđatørv. I samstarvi millum 

virkir ella persónar eru okkara royndir góð barlast.

Síðani vit byrjaðu okkara virksemi í 1997, hava vit 
m.a. loyst uppgávur innan hesi økir:

Menning av TÚrkisleiðslu (stratetiskari leiðslu) 

Búskaparligar greiningar 

Góðskumenning (ISØ, HAGGP, HTU, v.fl.) 

Rekruttering (setan av starvsfólkum fyri virkir) 

Marknaðarføring (strategi og greiningar) 
Ráðgeving fyri íverksetarar (virkisætlanir v.m.) 

Uppgávur fyri almennar stovnar (samskipan v.m.) 

Generel projektleiðsla av størri projektum

Virkisráðgevlng Ltd.
Consulting Firm

Postboks 26 * FQ-600 Saitangará • Føroyar 
TeL■+298 449591 • Fax +298 449592 • Fartel. +298 219591 

konsult@konsult.fo • www.konsult.fo

Aeg^er
Lloyd's Register er ein óheft "risk management" 

fyritøka, ið arbeiðir fyri at betra kvalitets-, 

trygdar-, umhvørvis- og handilsliga úrslitið hjá 

kundanum um allan heimin. Okkar arbeiðsumráði 

umfatar shipping, ídnað á landi og somuleiðis 

olju og gass

Lloyd's Register Faroe Islands
FO-490 Strendur 
Faroe Islands 
Tel +298 44 82 75 
Fax +298 44 79 79 
E-mail: ole.lauritsen@lr.org 
Web: www.lr.org

Building better business

RÓK.
Góðk. El-innleggjari

L
• Allar El-innleggingar
• Nýgerð og umvæling
• El-Tænasta til skip

T M i í

v/Jóhs. Olsen • F0-656 Saltnes 
rok-el@post.olivant.fo 

tel 44 83 84 • fax 44 83 96 
fartel 21 83 84/22 72 46

mailto:faroeiietroleisn@faroe-petroleum.com
http://www.faroe-petroleum.com
mailto:konsult@konsult.fo
http://www.konsult.fo
mailto:ole.lauritsen@lr.org
http://www.lr.org
mailto:rok-el@post.olivant.fo
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Søla, keyp og umbýti av nýggjum og brúktum 
fiskibátum (vio ella uttan fiskiloyvi), ali- og frítíðarbátum 

Vit finna júst tann rætta bátin til tín tørv 
... tí vit eru hollir í bátaráðum!

MINOR 27 WR

LongdxBreiddxDýpd 
Vekt /  Hædd 
Motorur 
Motororka 
Ferð við 140 HK 
Ferð við 240 HK
Sitipláss inni /  Sitipláss úti /  Sovipláss

8,50 x  2,85 x 0,95 m 
2,9 tons /  3,90 m 

Volvo ella Yanmar standard 
200-315 HK 

0-24 míl 
0-26 míl

6 / 1 0 / 4

Báturin varð fyrstu ferð framsýndur í Svøríki í november og 
fekk framúr góð ummæli frá kundunum. Ein av fyrimununum 
við hesum báti er, at gangast kann runt um stýrihúsið, og 
hann er tí sera vælegnaður sum frítíðar- og ítrivsbátur.
Minor 27 WR hevur vanliga skrúvu.

MINOR 6400
Lx B xD  í m 6,40x2,35x0,6 
56-78 HK 
upp til 23 míl

MINOR 7600
L x B x D í m  7,60x2,60x0,75 
100-160 HK 
18-26 míl max.

Lx B xD  í m 7,63x2,52x0,6 
53-120 HK Yanmar 
12-23 míl

LxD  í m 7,70x0,80 m 
72-144 HKYanm ar 
12-20 míl max.

MINOR 770
Lx B xD  í m 7,70x2,60x0.75 
100-160 HK 
20-28 míl max.

MINOR 28
Lx B xD  í m 8,30x2,85x0,90 
160-200 HK 
20-27 míl max.

VIKNES 770 Sjark
L x D í m  7,70x0,80 
72-144 HKYanm ar 
12-20 míl max.

VIKNES 880
Lx B xD  í m 8,90x3,08x0,80 
144-240 HKYanm ar 
21-24 míl

MINOR 29
Lx B xD  í m 9,30x3,00x0,95 
240-315 HK 
24-30 míi max.

MINOR 34 WR
Lx B xD  í m 10,4x3,4x 1,1 
420-840 HK 
28-40 míl max.

Nýggir bátar hava antin 
Yanmar ella Volvo Penta motorar

VIKNES 1030
L x B x D í m  10,42x3,42x0,95 
184-340 HK Yanmar 
20-27 míl

NORTH STAR 24
LxB  í m 7,80x2,70 
120-230 HK 
27-40 míl

KULKURI 31
LxB  9,10x3,10 m 
150 HK 20-22 míl 
200 HK 23-25 míl 
250 HK 28-30 míl

KULKURl 34
LxB  10,35x3,40 m 
200 HK 18-20 míl 
250 HK 22-24 míl 
330 HK 27-29 míl

Gongur tú í bátatonkum, 
so loysír tað seg avgjørt 
at sláa upp á tráðin til 
Bátasøluna ella at vítja 
nýggju heimasíðu okkara 
www.batasolan.com

v /  Sámal J. Joensen
Sundsvegur 11 • FO-IOO Tórshavn
tel 32 16 6 6 / 3 1  48 42
fax 32 17 66 • GSM 21 38 00
info@batasolan.com • www.batasolan.com

http://www.batasolan.com
mailto:info@batasolan.com
http://www.batasolan.com
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Undirskrift:

400,- kr. um ársfjórðingin
- sparið 380,- k r i  mun til leysasøiu

600,- kr. um ársfjórðingin í Danmark 
(500,- kr. fyri 1 ferð um vikuna - 5 bløð)

11

Undirritaði teknar seg sum 
haldara av Sosialinum, og fái 
blaðið 5 ferðir um vikuna.

Navn:

Bústaður:

Postnr.:

Bygd/býur:

Tefeforí'mv:

Ókeypis
Verður sent 

ópostað 
Sosialurin 

rindar 
postgjaldið

Sosialurín
Postsm oga 76 
H O Tó rshavn  .

Haldið Sosialin!
TeL: +298 44 16 00 Fax: +298 44 16 26 

e-mail: elservice@el-service.fo
website: www.el-service.fo

El-Service Ltd. is a total supplier of complete electrical 
packages for the marine industry

□  Consultancy and Advice 
□  Installation and Commissioning 

□  Technical Assistance □  Customised Systems 
□  Worldwide Service □  Remote Service

Among the products from our 
ISO 9001

approved production division are:

□  Main Switchboards □  Distributions □  Electrical Starters 
□  General Alarm Systems □  Engine Telegraphs 

□  Dead Man Alarms □  Fire Alarm Systems 
□  Automatic Control Units

Construction and Production 
of

Electrical Switchboards

#  DANAK
RegjvÆOOI

Ccrtifed firm 
according(ø

DSÆNIS09001
by

D a  Norskc Vcritas, 
Danmark A/S

Landsins størsta úrval av 
elektrodum og sveisitráði

Vit útvega øll amboð 
innan el-sveising

ESAB-um boðið:
Akranesgøta 2 • Postrúm 1088 • FO-110 Tórshavn 

Tel. 31 55 44 • Fax 31 17 06 • gassola@post.olivant.fo

all over the world

Thor is an experienced companv 
that you can rely on for work 
around the Faroe islands and aU 
over the worid.

We supply ships. crevvs and 
services for oil. seismic. caole 
and pipe laying companies. as 
we.:: as for environmentai studies 
anđ training purposes

With our versatile fíeet ano 
resources we are able to proviđe 
for your orecise neeas.

DS/KN 1S(> 9002

Our main services are:
• Chase & Support
• Guard
• Stand-by & Rescue
• Suppiy & Traming
• Vessei Procurement
• Ships' Aoency

P/F THOR
FO-420 Hósvík, Faroe Isiands 

tel 4-298 42 25 03. fax +298 42 23 83 
w vvvv. thor, fo. wvvvv. thor-offshore. com 

thcr@thor.fe. FOiR no. 400015

mailto:elservice@el-service.fo
http://www.el-service.fo
mailto:gassola@post.olivant.fo
mailto:thcr@thor.fe


42 Sosialurin Nr. 229 - 2. desember 2003

Hjalti í Jákupsstovu, 
leiðari á 

Fiskirannsóknarstovuni, 
setti norðurlendsku 

ráðstevnuna um skeljar 
og skeljadýr 

Mynd: Jens Kr. Vang

Áhugaverd ráðstevna 
um skeljar og

RÁðSTEVNA ___
Vilmund Jacobsen 
vilmund@sosialurin.fo

í døgunum, 21.-24. no- 
vember, var umfatandi 
norðurlendsk ráðstevna í 
Føroyum um skeljar og 
skeljadýr. Fyrireikari av

stevnuni var Birgir Enni. 
Hjálparmaðurhansara var í 
fýrsta lagi Ámi Nicolajsen, 
ið starvast á Fiskirannsókn- 
arstovuni.

Birgir hevur fingist nógv 
við skeljar og skeljadýr, og 
mangur -  bæði føroyingur 
og útlendingur -  hevur sitið 
væl til borðs, har hann hev-

ur staðið fyri matgerðini og 
serveringini.

Hetta er triðju ferð, at 
skipað hevur verið fyri 
norðurlendskari ráðstevnu 
av hesum slagi. Fyrsta 
stevnan var í Strømstad í 
Svøríki og onnur í Bergen í 
Noregi í 2002. Á stevnuni í 
Bergen varð samtykt, at

norðurlendska ráðstevnan 
um skeljar og skeljadýr í ár 
skuldi haldast í Føroyum.

Miillers Pakkhús og 
Norðurlandahúsið
Skeljaráðstevnan varð sett í 
Mullers Pakkhúsi ffíggja- 
dagin, 21. november klokk-

an 17. Tað var leiðarin á 
Fiskirannsóknarstovuni, 
Hjalti í Jákupsstovu, sum 
setti stevnuna. Síðan tosaðu 
Ame Nørrevang, fyrrver- 
andi leiðari á Biofar, Jan 
Sørensen, núverandi leiðari 
á Biofar, Knud Simonsen 
og Hjalmar Hátún um eitt 
nú havbotn og havstreymar.

Tá ið kvøldið leið nakað, 
bjóðaðu fyrireikaramir 
fiskasuppu afturvið livandi 
violin- og guitartónleiki.

Jóan Pauli Joensen 
greiddi frá føroyskari mat- 
mentan, og síðan høvdu 
Bogi Hansen og Eilif Gaard 
orðið.

Leygarmorgunin helt 
ráðstevnan ffam í Norður- 
landahúsinum, og tá høvdu 
fleiri av útlendsku gestun- 
um orðið. Tosað varð um 
marknaðarviðurskifti fyri 
skeljadjór og aling. Ein 
stómr partur av morgun- 
stundini snúði seg um 
krabbavinnu í Føroyum,

Bigir Enni var 
stigtakari til 
norðurlendsku 
ráðstevnuna í Føroyum 
um skeljar og skeljadýr. 
Árni Nicolajsen var 
hjálparmaður hansara

Svøríki og Noregi. Eisini 
varð nógv gjørt burtur úr 
aling av kræklingi og øðr- 
um skeljafiski í norður- 
londum.

Seinnapartin leygardagin 
høvdu útlendskir gestir 
eisini orðið, umframt at 
Sofus Poulsen tosaði um 
rækju-og skeljavirkið á 
Oyri, Marni Simonsen um 
útflutning av skelja-og 
krabbadýmm og Bigir Enni 
um skeljar.

Leygarkvøldið var skipað 
fyri veitsludøgurða við 
fiski og skeljadýrum í 
Mullers Pakkhúsi.

Sunnumorgunin varð 
affur lagt til brots, og tá 
tosaði hetlendingur um 
aling av kræklingi og 
Thomas Arabo um norður- 
lendskt samstarv.

Væl av fólki nýttu høvi at 
fylgja áhugaverdu ráð- 
stevnuni um skeljar og 
skeljadýr.Vcel avfólki var savnað í Miillers Pakkhúsi

Mynd: Jens Kr. Vang

mailto:vilmund@sosialurin.fo
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Vit umboða 
teir væl umtóktu 
Hiab krananir

KOBELT
Pneumatic Controls

Maskinverkstaður, 512 Norðragøta 
TLF + 298 442002 FAX + 298 442022

♦c
M

K I w w w . d t l a n t i c . f o

Your Job on the Sea 
- is our Job in the Air

Tel: 3 41 0  10 ■ Fax 34 10 01

Atlantic Airways is the national airline of the Faroe Islands. At present 
we provide a domestic helicopter service but are gearing up to serve the 
coming offshore industry. We are ready when you are. If you would like 
more information, please contact us.

AT IAN T IC  A IRW AYS

ISAore than 30 yeørs  

experience in trcswi m a kin g

P ro d u c tio n  a n d  re p a irs  of:

■ S h r im p  tra w ls  ^  - ^

m G ro u n d  tra w ls  ^ *
T-

‘ ' ^
■ P e la g ic  tra w ls

_ _
m P u rse  s e in e  n e ts  . o i i iJ

■ Fish fa r m in g  c a g e  n e fs  v

W e  hc ive  cill a c c e s s o r ie s  Iri s to ck

VONIN Vónin Ltd.
RO. Box 1 9 
FO -5 30  Fuglafjørður 
Faroe Islands

Phone +298 444 246 
Fax +298 444 579 
info@vonin.com 
www.vonin.com

»

http://www.dtlantic.fo
mailto:info@vonin.com
http://www.vonin.com
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Sviar standa sam an um

Ein liður í svensku verkætlanini er at royna bceði traditionell 
og nýggj veiðiamboð, eins og umstøðurnar umborð á bátunum  
skulu gerast so arbeiðsligar sum gjørligt. Á vesturstrond 
Svøríkis hava tey góðar vónir um, at krabbavinnan fer atfáa  
stóran týdning fyri útróðrarmenninar á leiðini

Hetta er tólið, sum gjøgnumlýsir krabban. í  rútinum uppi í 
vinstra horni scest myndin. Er lítil matur í kjaftum og beinum, 
verður krabbin sleptur útaftur. Tólið er eisini hent í samband 
við sølu av heilum krabba

ES stuðlar eini 
krabbaverkætlan á 
vesturstrond Svøríkis 
við 4 milj. svenskum 
krónum. Royndir 
verða gjørdar bæði 
við traditionellum og 
nýggjum veiðiamboð- 
um, og marknaðar- 
kanningar og 
granskingararbeiði er 
ein partur av 
verkætlanini

RÁÐSTEVWA
Vilmund Jacobsen 
vilmund@sosialurin.fo

Ein áhugaverdur partur av 
norðurlendsku ráðstevnuni 
um skeljar og skeljadjór, 
sum var í Norðurlanda- 
húsinum og Múllers Pakk- 
húsi, 21.-23. november, 
snúði seg um krabbavinnu í 
Svøríki og Noregi. Tað 
vóru tær báðar, Anette 
Ungfors úr Svøríki og 
Astrid Woll úr Noregi, sum 
greiddu frá.

Veiða og gransking
Anette greiddi frá einari 
verkætlan við krabbanum, 
cancer pagurus, sum er 
taskukrabbin -  eisini 
nevndur "vestkystkrabben". 
Tað eru útróðrarmenn, sum 
fiska henda krabban, og

royndir verða gjørdar bæði 
við traditionellum veiði- 
amboðum og nýggjum 
amboðum. Menning av 
veiðireiðskapi og fram- 
leiðslutólum uppi á landi 
eins og marknaðar-kann-

ingar og granskingararbeiði 
er ein partur av ætlanini.

Eini 130 tons av krabba 
verða veidd í sesongini, 
sum er frá juli til november, 
og í Svøríki meta tey, at 
taskukrabbin helst er

størsta potentialið hjá út- 
róðrarmonnum á vestur- 
strondini. Sviar innflyta 
eini 700 tons av krabba, og 
kundi ein partur av hesum í 
staðin verið veiddur av 
svenskum útróðrarmonn-

um, hevði hetta fingið stór- 
an týdning fyri útróðrar- 
vinnuna.

Krabbaveiðan er vanliga 
strævin, tí rúsurnar eru 
lutfalsliga stórar og tungar. 
Eru bátamir ikki riggaðir til

hesa veiði, kann arbeiðið 
umborð ganga útyvir 
menninar íysiskt.

Hetta kenna vit eisini frá 
royndunum, sum gjørdar 
em við krabbaveiði undir 
Føroyum, hóast talan her 
hevur verið um størri skip 
enn vanligar útróðrarbátar.

I Svøríki verður tí eisini 
arbeitt við at betra um um- 
støðurnar hjá útróðrar- 
monnunum, samstundis 
sum dentur verður lagdur á, 
at vinnan ger minst møgu- 
ligan skaða á umhvørvið.

Krabbar, ið eru ov smáir 
ella ov rak, verða sleptir 
aftur í havið til tess at verja 
um stovnin.

I projektinum leggja svi- 
ar eisini stóran dent á 
granskingararbeiði, har 
kynsbúning, gýting, merk- 
ing og ferðing er ein partur 
av kanningararbeiðinum.

Hugt verður at, hvussu 
veksandi vinnulig veiða 
ávirkar stovnin.

Ein annar liður í gransk- 
ingararbeiðinum snýr seg 
um marknaðin, har viður- 
skiftini -  bæði á heima- 
marknaðinum og útlendska 
marknaðinum -  verða 
kannaði og skrásett.

Gjøgnumlýsa krabba
Anette Ungfors vísti eisini 
myndir av einum tóli, sum 
sviar hava útvegað sær. Við 
hesum ber til at lýsa ígjøg-

Føroyskur krabbi við  flogfari 1

- Eg haldi ikki, at hetta scer so ómøguligt út. Útrokningar vtsa, atfcer skipið eini tvey tons av 
lidnari vøru um dagin í vertíðini, katin vinnan saktans vera lønandi, sigur Mourits M. Joensen, 
sum her prátar við Kjartan Kristiansen uttanfyri Norðurlandahúsið.

Mynd: Vilmund Jacohsen

- Tað er harmiligt, at 
royndirnar her heima 
ikki skulu verða betri 
stuðlaðar, tí sambært 
veiðitølunum hjá eitt 
nú krabbabátinum, 
Bergunn, er líkt til, at 
møguleikar eru at 
byggja upp eina 
krabbavinnu 1 Føroy- 
um, sigur Mourits M. 
Joensen á Fiskirann- 
sóknarstovuni

HÁÐSTEVfyA
Vilmund Jacobsen 
vilmund@sosialurin.fo

Mourits M. Joensen, sum 
hevur tikið sær av at savna 
úrslitini í sambandi við 
føroyskar krabbaroyndir og 
krabbaveiði annars, var ein 
teirra, sum var við á norð- 
urlendsku ráðstevnuni um 
skeljar og skeljadýr.

Hann heldur, at tað var 
áhugavert at hoyra, hvat eitt 
nú sviar, norðmenn og 
danir høvdu at siga um 
teirra royndir við krabba- 
veiði.

- Tað er harmiligt, at 
royndimar her heima ikki 
skulu verða betri stuðlaðar, 
tí sambært veiðitølunum 
hjá eitt nú krabbabátinum, 
Bergunn, er líkt til, at 
møguleikar eru at byggja 
upp eina krabbavinnu í 
Føroyum.

í Føroyum vita vit annars 
ógvuliga Iítið um krabba, tí 
royndirnar, sum gjørdar eru 
higartil, eru so avmarkaðar.

Krabbi í gørnum
- Prátið um eina føroyska 
krabbavinnu tók seg upp, tá 
ið gamaveiðan undir Før- 
oyum byrjaði. Bátarnir, 
sum royndu eftir havtasku, 
fingu stórar krabbar í 
gørnini. Tískil vita menn 
eisini um leiðir undir Før- 
oyum, har krabbi er. Mest 
vanligi krabbin í føroyskum 
sjógvi, er gerion affinis ella 
tannkrabbi, sum hann 
verður róptur.

Mourits vísir á, at áðrenn 
Bergunn, fyrrverandi 
Skansatangi, fór á krabba- 
veiði í summar, høvdu eitt 
nú skipini, Nim, Thor og 
Arctic Wulf gjørt avmark-

aðar royndir undir Føroy- 
um.

- Royndirnar hjá Bergunn 
í summar og í heyst vísa, at 
væl av tannkrabba er at fáa 
undir Føroyum. í byrjanini

varð krabbin virkaður í 
Álakeri í Havn, og seinni 
vórðu royndir eisini gjørdar 
at selja hann heilan og 
óvirkaðan.

Hann sigur, at royndir at

enda eisini vórðu gjørdar at 
útflyta livandi krabba við 
flogfari, heilt niður til 
Spaniu, men her var talan 
bert um smáar nøgdir.

- Spaniólar vóru ovfarnir

av, at tað ber til at flyta 
livandi krabba heilt úr 
Føroyum og niður til 
Spaniu. Teir høvdu ongan- 
tíð upplivað, at livandi 
krabbi var komin so langa 
leið.

Sum eg havi skilt, sigur 
Mourits, var nettoprísurin 
fyri livandi krabban í 
Spaniu 52 krónur fyri kilo.

- Eg haldi, at hetta ljóðar 
nógv, tá ið hugsað verður 
um dýra flutningin á longu 
leiðini til marknaðin, sigur 
hann.

Kom fyri seg
Mourits sigur, at tá ið 
Bergunn kom inn við 
krabbunum, sum ætlanin 
var at hava livandi, tóktust 
hesir "linir", men tá ið teir 
høvdu verið stutta tíð í 
kassum við sjógvi, lívgað- 
ust teir uppaftur.

- Tað vísir seg nevniliga, 
at krabbin tolir væl at koma 
upp av havsins dýpi og liva í 
sjógvi uppi á landi. Hann 
etur og trívist væl í kassun- 
um.

Tað er sølumaðurin,

mailto:vilmund@sosialurin.fo
mailto:vilmund@sosialurin.fo
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yerkætlan

Verkætlanin hjá svium leggur stóran dent á granskingar- 
arbeiði, har kynsbúning, gýting, merking og ferðing er ein 
partur av kanningararbeiðinum

num hvønn einstakan 
krabba umborð á bátunum 
og soleiðis staðfesta, um 
nógvur ella lítil matur er í 
kjaftum og beinum. Enda- 
málið við hesum er at 
síggja, um krabbin skal 
takast ella sleppast livandi í 
havið aftur. Somuleiðis 
hevur hetta tól, sum eisini 
kann brúkast í framleiðslu- 
vinnuni á landi, týdning, tá 
ið krabbi verður seldur 
heilur. Er hann feitur, er 
neyvan nakar trupulleiki at 
senda hann heilan á markn- 
aðin, men er hann rak, er 
tað hent við gjøgnumlýs- 
ingini.

Ilt kann vera at meta um, 
hvussu krabbin er -  bara 
við at hyggja at honum. Tað 
er ikki, fyrr enn tú fram- 
leiðir hann og sær, hvat er 
innaní kjaftum og beinum, 
at tú veitst, hvussu hann er 
til dygdar.

Tá ið Anette Ungfors var 
liðug við sína umrøðu, 
spurdi ein norðmaður, um 
tólið, sum lýsir ígjøgnum 
krabban, hevur nakran 
týdning fyri úrtøkuna. 
Hann segði, at í Noregi 
verður krabbi, sum verður 
útfluttur livandi, gjøgnum- 
lýstur, men sum skilst, 
verður hetta ikki gjørt 
umborð á bátunum.

Ilt er ivaleyst at seta tøl á, 
hvønn týdning gjøgnum- 
lýsingin hevur íyri sjálva 
úrtøkuna. Hinvegin er lítil 
meining í at drepa krabba, 
sum kortini einki kjøt er í -  
og at senda ein "tóman" 
krabba út á marknaðin, er 
so slett eingin meining í.

ES hevur veitt svensku 
krabbaverkætlanini 4 milj. 
svenskar krónur í stuðli, 
men hetta metti Anette 
Ungfors ikki at vera nóg- 
mikið.

il Spaniu
Mami Simonsen á Argjum, 
sum hevur gjørt hesar 
royndirnar í Kollafirði.

Um útlitini fýri lønandi 
krabbaveiði undir Føroy- 
um, sigur Mourits:

- Eg haldi ikki, at hetta 
sær so ómøguligt út. Út- 
rokningar siga, at fær 
skipið eini tvey tons av 
lidnari vøru um dagin í 
vertíðini, kann vinnan 
saktans vera lønandi.

Hann vísir á, at Bergunn 
kundi havt fleiri rúsur, enn 
teir hava havt, og harvið 
hevði veiðan eisini verið 
størri.

- Men, sum nevnt, vita 
vit lítið og einki um krabb- 
an undir Føroyum -  annað 
enn, at her er væl av tann- 
krabba. Tað vísir seg, at 
hann-krabbin gongur 
djúpri enn hon-krabbin. Vit 
vita at kalla einki um 
gýting. Nakrir hon-krabbar, 
sum Bergunn fekk á fyrsta 
túrinum í summar, høvdu 
rogn; síðan vóru fáir hon- 
krabbar við rognum, hóast 
nógvir hon-krabbar vóru 
uppi í veiðini.

Livandi til lands
Mourits sigur, at royndirnar 
hjá Bergunn vísa, at tað ber 
væl til at føra krabban 
livandi til lands, bæði við 
avmarkaðari nøgd av ísi 
omaná hvørjum kassa og í 
sjógvi.

- Tó vísir tað seg, at 
krabbi, sum í rúgvu verður 
koyrdur í fiskakassar við 
ísi omaná, á ein ella annan 
hátt gerst strongdur og 
rnissur nógv bein, áðrenn 
hann endar sum liðugtvøra 
á einum virki.

Hann heldur tí, at ein 
háttur, sum kanska hevði 
loyst hesar trupulleikar, 
hevði verið at flutt krabban 
livandi til lands í sjógvi.

- Enn eru vit komnir stutt 
við okkara kanningarar- 
beiði, og tískil eru nógvir 
tættir, vit lítið og einki vita 
um at siga, sigur Mourits 
M. Joensen, sum dagliga 
starvast á Fiskirannsóknar- 
stovuni.

N o rsk ir  ú tróðrarm enn tjena n ógv
á krabbaveiði

Tað var áhugavert at hoyra tær báðar, Anette Ungfors og 
Astrid K. Woll, tosa um krábbavirksemið í Svøríki og 
Noregi. Tað er munur á, hvønn dent sviar og norðmenn 
leggja í eina nýggja vinnu og so tað, vitsíggja her í 
Føroyum, her alt í størri mun verður latið upp til tilvíldina.

Mynd: Vilmund Jacobsen

Stívliga hálvt trið- 
hundrað bátar við 
fleiri enn 300 út- 
róðrarmonnum 
umborð eru á 
krabbaveiði í Noregi 
í vertíðini

RÁBSr&WNA________
Vilmund Jacobsen 
vilmmd@ sosialurin.fo

Astrid K. Woll tosaði á 
ráðstevnuni um skeljar og 
skeljadýr um taskukrabb- 
an í norskum sjógvi.

Hon segði, at hetta er 
ein vinna, sum er í stórari 
menning. Tað hevur ging- 
ið upp og niður við norsk- 
ari krabbavinnu, men sein- 
astu árini hevur henda 
vinna rættiliga ment seg.

Tjena væl
í fjør veiddu norskir út- 
róðrarmenn 4.300 tons av 
taskukrabba. Virðið av 
hesum var einar 35 milj. 
norskar krónur. 268 bátar 
við 310 útróðrarmonnum 
umborð vóru í hesi vinnu í 
sesongini, og eini 75% av 
veiðini fór fram norðan 
fyri 63 stig.

Bátamir, sum royna við 
rúsum, em millum 10 og 
15 metrar langir, og 1-3 
mans eru á hvørjum báti. 
Rúsutalið liggur millum 
100 og 600. Flestu bátar- 
nir, sum fiska krabba í 
vertíðini, ið vanliga er 
styttri sunnanfyri enn 
norðan fyri, royna annars 
við gømum.

Vertíðin er í september 
og oktober, og útróðrar- 
menninir fáa einar 8 
krónur fyri kilo av óvirk- 
aðum krabba. Veiðan er so 
mikið góð, at útróðrar- 
menninir hava eina rætti- 
liga góða inntøku, meðan 
teir fiska krabba.

Astrid segði, at nógv 
verður gjørt til tess, at 
arbeiðsumstøðurnar um- 
borð á bátunum skulu vera 
so góðar sum gjørligt. 
Umborð á best riggaðu 
bátunum verða rúsumar -  
eftir, at tær em tiknar inn - 
fluttar eftir stálbondum, til 
tær verða koyrdar afitur í 
havið.

Á myndum, vit sóu í 
Norðurlandahúsinum, er 
ikki líkt til, at krabbaveið- 
an hjá norskum útróðrar- 
monnum er so strævin, 
sum mangur kundi hugsað 
sær.

Lyfta í felag
Tað er tískil ikki bara í 
Svøríki, sum vit hoyrdu 
Anette Ungfors greiða ffá, 
at góðar kreftir lyfta í 
felag og viðvirka til at 
byggja upp eina krabba- 
vinnu. Soleiðis er eisini í 
Noregi.

Skipaðar royndir verða 
gjørdar við ymiskum sløg- 
um av rúsum, samstundis 
sum ymiskar leiðir verða 
royndar.

- Kunnu krabbaleiðimar 
økjast -  og/ella kann

meira veiðast á áður 
royndum leiðum, eru 
spurningar, sum arbeitt 
verður við.

Astrid K. Woll vísti á, at 
í Noregi er eitt nútímans 
virki, Hitramat og Delika- 
tesse AS, sum eitt nú 
virkar krabban, ið útróð- 
rarmenninir fiska.

- I mun til sviar, sum 
hugsa meira um "livandi" 
marknaðir, gera vit í 
Noregi meira við at virka 
krabban til lidnar vømr, 
segði hon.

D a n ir  knúsa  krabban  í gø rnunum
- Vit hava ikki tradi- 
tiónir at veiða 
krabba í Danmark. 
Hinvegin gera vit 
nógvvið garnaveiði, 
og her er tasku- 
krabbin ein stórur 
trupulleiki, segði 
Karsten Krog, sum 
starvast hjá Dansk 
Fiskeriforening

RÁÐSTEVNA ________
Vilmund Jacobsen 
vilmund@sosialurin.fo

Hjá summum er hann ein 
vinningur -  hjá øðrum ein 
plága. Soleiðis er við 
taskukrabbanum. Men tað 
er ikki bara taskukrabbin, 
sum er ein trupulleiki hjá 
bátum, sum veiða við 
gømum. í Norðumoregi 
grenja garnamenn eisini 
um kongakrabban, og tá ið 
føroyingar byrjaðu at 
veiða havtasku og svart- 
kalva við gømum, fingu 
teir eisini krabba í gørnini.

Danin, Karsten Krog, 
segði á norðurlendsku 
ráðstevnuni um skeljar og 
skeljadýr, at danir higartil 
lítið og einki hava gjørt 
við taskukrabban, sum

útróðrarmenn í Svøríki og 
Noregi fáa væl burtur úr í 
vertíðini.

Ein "plága"
- Vit hava ikki traditiónir 
at veiða taskukrabba í 
Danmark, men hinvegin 
gera vit nógv við garna- 
veiði -  og her er tasku- 
krabbin ein stórur trupul- 
leiki.

Karsten segði, at dansk- 
ir garnamenn hava eina 
maslđnu, sum knúsar 
krabban, meðan hann enn 
er í gømunum.

- Stundum er so nógvur 
krabbi í gømunum, at tað 
er ógjørligt at taka ein og 
ein krabba úr aftur gørn- 
unum í heilum líki. Tí 
noyðast gamamenn ofta at 
knúsa krabban fyri at fáa 
gømini útaftur.

Hann segði, at tað em 
teir, sum taka krabba- 
kjaftar og krabbabein við 
aftur til lands, og Karsten 
visti at siga, at đanskir 
gamamenn soleiðis seldu 
eini 300 tons av krabba- 
klóm í fjør.

- Gamamenn vita ítøki- 
liga, hvar krabbi er, bæði á 
innaru leiðum og í Norð- 
sjónum, segði Karsten.

- Lítil ivi er um, at so skjótt 
menn síggja, atpeningur er 
at tjena,fer áhuginfyri eini 
danskari krabbavinnu at 
økjast, segði danin, Karsten 
Krog.

Mynd: Vilmund Jacobsen

Sovið í tímanum
Hann ivaðist ikki í, at her 
hggja ótroyttir møguleik- 
ar, men helt ikki, at dansk- 
ir myndugleikar gera nógv 
fyri at stimbra uppundir 
nýggjar vinnur.

Og soleiðis hevur eisini 
verið við krabbanum.

Karsten helt, at danir 
her -  við atliti til sviar og 
norðmenn - "hava sovið í 
tímanum", sum hann tók 
til.

- Nú toskurin er so illa 
fyri í Norðsjónum, er tað 
sjálvsagt meira áhugavert 
við altemativum. Sum er, 
hevur einki virki á landi 
tikið ímóti krabba, men nú 
hevur eitt hálenđskt felag 
gjørt íløgur í eitt virki, 
sum eisini ætlar at keypa 
krabba.

Áhugin økist
Karsten segði seg onga 
løtu ivast í, at so skjótt 
menn síggja, at peningur 
er at tjena, fer áhugin fyri 
eini danskari krabbavinnu 
eisini at økjast.

Hann nevndi onkrar 
smávegis royndir, sum 
danir hava gjørt at senda 
krabba livandi á útlendska 
marknaðin.

Sum skiltist á Karsteni 
Krog, er hugsanđi, at danir 
í ffamtíðini fara at gera 
meira burtur úr krabban- 
um, tí lítil ivi er um, at her 
liggja ótroyttir møgu- 
leikar.
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Eysturoyar Heilsøla 
gjørdist

maskinverkstaður
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- Vit vita, hvussu 
umráðandi tað er 
hjá viðskiftafólkum 
okkara at fáa eina 
álítandi, skjóta og 
góða tænastu. Hetta 
er ikki minst 
galdandi, tá ið talan 
er um fram- 
leiðsluvinnuna, 
sigur Frithleif 
Olsen, stjóri á FJM

FiJVl________________
Vilmund Jacobsen 
vilmund@sosialurin.fo

M askinverkstaðurin , 
FJM í Runavík, húsast í 
bygninginum, sum Eyst- 
uroyar Heilsøla áður átti. 
Bygningurin er rúmligur 
við sínum 2450 fermetr- 
um umframt skrivstov- 
um, matarhøll og øðrum 
hølum í ovaru hæddini. 
Pláss er fyri øllum virk- 
seminum hjá felagnum í 
hesum bygninginum, 
sum felagið í dag eigur.

Frithleif Olsen, stjóri á 
FJM, sigur, at tað er nógv 
arbeiðsligari hjá
felagnum, nú alt virksem- 
ið er á einum staði, og 
somuleiðis er tað ein 
stórur fyrimunur, at 
bygningurin liggur við 
havnalagið.

Serkunnleiki
Styrkin hjá maskinverk- 
staðnum, sigur Frithleif, 
er, at felagið hevur út- 
vegað sær serkunnleika 
innan ffamíeiðslu av út- 
gerð til fiski-og alivinn- 
una.

- Hetta hava fleiri 
fískavirkir, flakatrolarar, 
rækjutrolarar, alivinnan 
og onnur fingið ágóðan 
av.

FJM hevur allar teir 
hentleikar, sum krevjast á 
eini nútímans verk- 
smiðju.

- Við hollum royndum 
innan menning og fram- 
leiðslu av eitt nú mat- 
vøruffamleiðslutólum er 
felagið ført fyri at veita

heilđarloysnir -  heilt ffá 
tekniborði til veruleika, 
sigur Frithleif.

Skjót tænasta
Hann sigur, at við land- 
sins størstu goymslu av 
rustfríum stáli, roynir 
felagið altíð at veita 
viðskiftafólki tær vørur 
og tænastur, ið krevjast -  
og hetta verður gjørt á 
skjótasta hátt.

- Vit vita, hvussu um- 
ráðandi tað er hjá við- 
skiftafólkum okkara altíð 
at fáa eina álítandi, skjóta 
og góða tænastu -  ikki 
minst, tá ið talan er um 
framle iðs luv innuna ,  
sigur Fritleif Olsen.

Teir, sum í dag eiga 
maskinverkstaðin, FJM í 
Runavík, eru Frithleif 01- 
sen, Jóhan Hendrik 01- 
sen, Petur Jacob Petersen 
og Ami Carlsen.

- Vit høvdu eina veru- 
liga kreppu fyri góð- v 
um 10 árum síðan, • r  
men í dag skyldar 
vinnan nógv minni 
pening. Skrúva allir 
fyri, eru vit sjálvi við 
til at skapa eina 
nýggjakreppu-og 
tað dugi eg ikki at 
síggja er nakað enda- 
mál í sær sjálvum, 
sigur Frithleif Olsen, 
stjóri á maskin- 
verkstaðnum, FJM í 
Runavík, sum saman 
við íslendska 
felagnum, Skaginn, 
ger stórarbeiði fyri 
Kollafjord Pelagic

HANPVERKSVINNA 
Vilmund Jacobsen 
vilmund@sosialurin.fo

Nógv tað størsta arbeiði, 
sum maskinverkstaðurin, 
FJM í Runavík, ger í løtuni, 
er nýggj og heilautomatisk 
frystitunell og ymiskar 
broytingar og tillagingar í 
móttøkuni og aðrastaðni á 
stóra pelagiska virkinum í 
Kollafirði, KollaQord Pe- 
lagic. FJM ger hetta arbeiði 
samstarvi við íslendska 
felagið, Skaginn á Akra- 
nesi, sum er ein maskin- 
verkstaður, ið hevur ávísar 
royndir á pelagiska økin- 
um. FJM hevur verið í sam- 
starvi við hesa fyritøku 
áður, men talan hevur ikki 
verið um tey stóru arbeið- 
ini.

Skaginn hevur bygt upp 
framkomnar pakkilinjur og 
pakkiútgerð til pelagisk 
virkir, og tá ið hesar linjur 
skulu samlast og setast upp 
í Kollafirði, er tað eisini ein 
fyrimunur fyri teir, at FJM 
er við í verkætlanini.

Betri arbeiðsgongd
- Allar broytingarnar á 
virkinum í Kollafirði hava 
til endamáls at gera ar- 
beiðsgongdina betur og 
meiri rationella. Hetta er 
eitt stórt arbeiði, sum skal 
fáast frá hondini uppá lut- 
falsliga stutta tíð. Tað er 
tískil ein'fyrimunur, at FJM 
og Skaginn samstarva um 
hesa verkætlan, ið er ein 
tann størsta, vit hava lut- 
tikið í, sigur Frithleif 01- 
sen, stjóri á FJM í Runavík.

Hann vísir á, at móttøkan 
og innvigingin á virkinum 
verður eisini broytt, sam- 
stundis sum virkið fær eina 
góðkenda innvigingarskip- 
an.

- Allur fiskurin verður 
vigaður, tá ið hann kemur 
inn á virkið. Brotin og 
skaddur fiskur verður 
skildur og vigaður frá. Síð- 
an verður hann støddar- 
skildur. Fleiri rampur skulu 
gerast, og heilsufrøðilig 
krøv skulu lúkast, sigur 
Frithleif.

Tá ið Sosialurin vitjaði í 
nýggju og rúmligu hølun- 
um hjá FJM í síðstu viku, 
sóu vit stórar samansveis- 
aðar stáldragarar á gólvin- 
um. Nógv fólk var til ar- 
beiðis, og allir arbeiðs- 
menninir vístu seg at hava 
nógmikið til hendumar.

- Jú, her er nógv at gera í 
løtuni, og saman við lær- 
lingunum, eru einir «45 
mans til arbeiðis.

Frithleif sigur, at FJM fór 
undir hetta stóra arbeiði 
fyri 6-7 vikum síðan, og 
gongst sum ætlað, verður 
alt arbeiði, sum gerast skal 
til Kollaijord Pelagic liðugt 
um ársskiftið.

—

Tá ið Sosialurin vitjaði í nýggju og rúmligu høllini hjá FJM í síðstu viku, 
stáldragarar á gólvinum. Nógvfólk var til arbeiðis, og allir arbeiðsmená 
hendurnar.

--------------
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ri, skapa vit kreppuna sjálvi
- Tað er ein fyrimunur, at FJM og íslendska felagið,
Skaginn av Akranesi, samstarva um nýgerðina og 
rationaliseringarnar, sum skulu gerast á Kollafjord Pelagic. 
Hetta er ein tann størsta verkætlanin, vit hava átikið 
okkum, sigur Frithleif Olsen, stjóri á FJM í Runavík.

Mytid: Vilmund Jacobsen

- Samstundis, sum hetta 
arbeiði hevur verið í gongd, 
hava vit gjørt ymiskt til eitt 
nú Fiskamarknaðin Føroya 
og Fiskavirking á Toftum. 
Talan er um nøkur bond til 
Fiskamarknaðin og eina 
sonevnda "turra" avísing til 
Fiskavirking, soleiðis at 
sleppast kann av við ísin 
uttan at brúka vatn.

Rækjuflotin
FJM hevur arbeitt nógv við 
broytingum og rationaliser- 
ingum av skipsdekkum, 
skipsverksmiðjum og virkj- 
um.

Nú rækjuflotin er so illa 
fyri, spurdu vit Frithleif, 
um felagið stendur til at 
missa pening í rækjuflotan- 
um.

- Nei, tað vænti eg ikki, 
vit gera, tí tað er ikki tann 
nógvi peningurin, vit eiga 
úti hjá hesum partinum av 
flotanum. Vit hava havt 
góðar "kundar" í rækjuflot-

anum, sum hava goldið 
væl. Skipini, vit seinast 
hava havt nakað serligt við 
at gera, eru Napoleon og 
Arctic Viking, og tey hava 
altíð goldið væl.

Frithleit sigur, at tá ið 
rækjutrolarin, South Island, 
sum leirvíkingar hava 
keypt, kemur aftur til lands 
um ársskiftið, fer FJM at 
gera okkurt smávegis á 
verksmiðjuni. Sum skilst, 
er skipið í Danmark, har 
maskinan verður umvæld, 
og síðan fer tað til Frak- 
lands til sandblásingar.

- Vit hava áður gjørt 
nýggja verksmiðju umborð 
á South Island, so hesaferð 
verður bert tikið hond um 
okkurt smávegis, sigur 
hann.

Stjórin á FJM sigur, at tá 
ið teir eru lidnir við Kolla- 
fjord Pelagic, liggur einki 
stórarbeiði beint fyri 
framman, men samráðingar 
eru allatíðina í gongd um 
ymisk arbeiði, bæði her 
heima og uttanlands.

sóu vit stórar samansveisaðar 
íir vístu seg at hava nógmikið til 
%

: ► Mynd: Viltnund Jacobsen

Á myndini síggja vit ein part av goymsluni hjá FJM. Verkstaðurin hevur annars landsins størstu goymslu av rustfríum stáli.
Mynd: Vilmund Jacobsen

At skapa kreppu
- Tað eru nógvar smiðjur 
kring landið, sum hava 
munandi minni at gera í 
løtuni.

Frithleif heldur, at ein or- 
søkin til, at fólk eru skept- 
isk, stavar frá úttalilsum hjá 
politikarum, bankastjórum 
og tíðindatænastuni um eitt 
nú alivinnuna og rækju- 
vinnuna.

- Tað ber saktans til at 
"skapa" eina ávísa kreppu, 
um tað er hetta, sum fólk 
vilja.

Hann vísir á, at hóast 
kreppa er í alivinnuni og 
rækjuvinnuni, gongur betur 
aðrastaðni, og tí skilir hann 
ikki, hví úttalilsini um sam- 
felagsgongdina sum heild 
skulu vera so negativ.

- Vit høvdu eina veruliga 
kreppu fyri góðum 10 árum 
síðan, men í dag er ein stór- 
ur partur av vinnutólunum 
niðurgoldin -  ella í øllum 
førum skyldar vinnan sum 
heild munandi minni pen- 
ing. Men skrúva allir fyri, 
skapa vit kreppuna sjálvi, 
og tað dugi eg ikki at síggja 
er nakað endamál í sær 
sjálvum, sigur Frithleif 
Olsen at enda.
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Flutnings- 
stuðul 

brúkast til 
tað hann 

var
ætlaður til
FLUTNiNGS-
S T U Ð U L___________
Aki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

Ætlanin er nú at broyta 
lógina um flutnings- 
stuðul.

Jacob Vestergaard, 
landsstýrismaður í 
fiskivinnumálum, sig- 
ur, at hereftir skai 
flutningsstuðulin bara 
brúkast til tað, sum 
hann var ætlaður til- 
nevniliga at stuðla 
virkjum kring landið i 
at keypa fisk.

Flutningstuðul in  
hevur verið 3,5 milli- 
ónir um árið, men í ár 
lækkaði hann niður í 
2,5 milliónir. Og tað er 
ætlanin, at hann skal 
vera 2,5 milliónir aftur 
næsta ár.

Men hóast talan er 
um eina lítla upphædd, 
hevur hann verið nógv 
umstríddur. Tey eru 
mong, sum halđa, at 
hann skal takast av, tí 
hann avlagar kapping- 
ina og tí at vinnulívið 
eigur ikki at fáa studn- 
ing.

Hinvegin halda onn- 
ur at hann er kapping- 
aravlagandi, tí tað er 
nógv dýrari hjá vikjum 
í útjaðaranum at keypa 
fisk, tí tað kostar so 
nógv' at flyta hann 
ímillum uppboðssølu 
til virkini í útjaðaran- 
um.

Men Jacob Vester- 
gaard ger greitt, at ætl- 
anin er ikki at taka 
hann av og at lands- 
stýrið hevur aftur í ár 
sett 2,5 milliónir av til 
endamálið.

F l u tn i n g s s tu ð u l  
verður latin virkjum t 
il at keypa fisk, har 
firðir og sund skilja.

Men higartil hevur 
tað verið so, at hann 
hevur virkað báðar veg- 
ir, tvs, at virki í mið- 
staðarøkinum hava eis- 
ini fingið stuðul, tá ið 
tey hava keypt fisk, har 
firðir og sund skilja.

Men nú skal lógin 
broytast, so at hann 
iýkur upprunaliga 
endamálinum. So her- 
eftir verða tað bara 
virki í útjaðaranum, 
sum fáa stuðul til at 
keypa fisk, har firðir 
og sund skilja.

Spumingurin er nú, 
hvussu verður við 
virkjum í Vágum, nú 
undirsjóvartunnilin er 
komin?

Inntøkutrygdin hjá 
fiskimonnum skerjast

-  Tað er hugvekjandi, at tað vera hrúktar 10 milliónir um árið 
til minstaforvinning til útróðrarmenn í eini tíð, har útróðurin 
er serliga góður, heldur Jacoh Vestergard, sum her er og hyggur 
eftir seyði í seyðhúsinum á Økrum

-  Ætlanin er at skerja 
summar partar av 
inntøkutrygdini hjá 
Fiskimonnum kom- 
andi ár, sigur Jacob 
Vestergaard, lands- 
stýrismaður

iN N T Ø K U T R Y G P ___
Aki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

Næsta ár er ætlanin at 
skerja inntøkutrygdina hjá 
fiskimonnum nokk so fitt.

Tað sigur Jacob Vester- 
gaard, landsstýrismaður í 
fiskivinnumálum.

Sostatt váttar hann ta 
niðurstøðuna, sum vinnu- 
nevndin hjá Løgtinginum 
er komin til, nú hon 
gjøgnumgongur uppskotið 
til fíggjarlógina fýri í ár.

í ár em 20 milliónir settar 
av til inntøkutrygd hjá 
fiskimonnum. Men tann 
játtanin heldur ikki, so 
neyðugt verður við eini 
eykajáttan upp á 8 milliónir 
afturat, so at samlaða játt-

anin í ár kemur upp á 28 
milliónir.

Men næsta ár er ætlanin 
at skerja játtanina og eftir 
ætlanini hjá samgonguni, 
verða bara 16 milliónir 
skulu setast av til inn- 
tøkutrygdina næsta ár, ella 
12 milliónie minni, enn 
brúktar verða í ár.

í viðmerkingum sínum til 
fíggjarlógina, sigur vinnu- 
nevndin, at Landsstýrið 
hevur boðað ffá, at hetta 
skal takast innaftur við 
lógarbroytingum.

-  Hetta fer at føra við sær 
munandi skeijingar í inn- 
tøkunum hjá hesum vinnu- 
bólki, staðfestir vinnu- 
nevndin.

Skjótari úr skipanini
Og landsstýrismaðurin í 
fiskivinnumálum ásannar 
nú, at skerjingar skulu 
gerast.

Akkurát, hvussu hetta 
skal gerast, veit hann kort- 
ini ikki rættiliga enn, men 
arbeitt verður við tí.

Tó sigur hann, at ein 
rættiliga stór útreiðsla í

sambandi við inntøku- 
trygdina, er játtanin til 
minstaforvinning til útróð- 
rarmenn.

í vár varð ein roynd gjørd 
at minka um útreiðslurnar 
til minstaforvinning til 
útróðrarmenn, men tað fall.

Tað er ein orsøk til, at 
játtanin ikki heldur.

Men nú er aftur ætlanin 
at broyta lógina, so at 
minstiforvinningurin fyri 
so vítt hækkar, men at út- 
róðrarmenn hinvegin skulu 
detta skjótari úr aftur skip- 
anini, tá ið teir ikki rógva 
út.

Uppskot um hetta er gjørt 
og verður lagt fyri løgtingið 
ein av fyrst komandi døg- 
unum.

Jacob Vestergaard heldur, 
at tað er løgið at hugsa sær, 
at útreiðslurnar til minsta- 
forvinning hava verið einar 
10 milliónir um árið í eini 
tíð, har útróðurin hevur 
verið serliga góður.

Annars verður eisini hugt 
eftir bæði minstulønini og 
dagstudninginum, men um 
nakrar broytingar verða 
gjørdar á tí økinum, veit 
landstýrismanninum ikki.

Hinvegin vísir hann á, at 
tað eru rættiliga fáir fiski- 
menn, sum sigla fyri 
minstuløn.

Allur ivi skal 
beinast burtur

Fiskivinnulóggávan er ógvuliga fløkt og tað hevur elvt til nógv stríð og nógvar ósemjur. Tí hevði 
tað verið ógvuliga hent atfingið alla lógina endavendað, sigur Jacoh Vestergaard, 
landsstýrismaður

1 løtuni eru løgfrøð- 
ingar í ferð við at 
gjøgnumganga alla 
fiskivinnulóggávuna 
fyri at beina allar ivar 
burtur

FLØKT LÓG___________
Aki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

Fáir landsstýrismenn hava 
havt tað so trupult av sínum 
lógarverki, sum lands- 
stýrismaðurin í fiskivinnu- 
málum.

Ferð eftir ferð hevur ivi 
tikið seg upp um, hvussu 
hetta og hitt í lógini skal 
skiljast, tulkast og prakti- 
serast- og tað hevur meiri 
enn einaferð ført til, at 
politiska støðan hevur verið 
spentari enn gott er.

Harumframt hevur tað 
eisini ført við sær at tað 
hevur tikið órímiliga 
drúgva tíð at avgreiða yms- 
ar umsóknir og fyrispum- 
ingar

-  At lógin manga staðni 
er so ógreið ger manna- 
gongdirnar ov stirvnar, 
umframt at umsitingin 
verður óneyuga dýr, tí

Fiskimálaráðið má ofta 
keypa sær rágeving úti í 
býnum tá ið ivamál stinga 
seg upp, sigur Jacob Vester- 
gaard.

Og hetta hevur hann nú 
tikið til eftirtektar.

Tí hevur hann sett eina 
nevnd at gjøgnumganga 
alla fiskivinnulóggávuna, 
sum hon er.

Hevði verið eitt kvetti
Hetta arbeiðið er sprottið 
burturúr einum lógarupp- 
skoti hjá Henrik Old, løg- 
tingsmanni, sum skeyt upp 
at gjøgnumganga fiski- 
vinnulóggávuna.

í meðan tingið viðgjørdi 
uppskotið varð tað broytt 
og tað endaði við, at ein 
lógarteknisk gjøgnum- 
gongd av fiskivinnulóg- 
gávuni skuldi gerast.

Og tað hevur Jacob Vest- 
ergaard sett í verk og í 
løtuni sita tveir privatir løg- 
fføðingar og gjøgnum- 
ganga alla lógina.

-  Tað er onki yvir at dylja 
at vit hava eina ógvuliga 
fløkta lóggávu so tað hevði 
verið eitt kvetti at fingið 
eina djúptøkna gjøgnum- 
gongd av øllum lógarverk-

inum, sigur landsstýris- 
maðurin.

Hann sigur, at endamálið 
við hesum arbeiðnum er at 
finna øll tey støðini í 
ymsum fiskivinnulógum, 
sum eru í stríð við hvøija 
aðra fyri at lúka slíkt burtur 
og fyri at fáa tað púra greitt, 
hvussu tey ymsu brotini 
skulu skiljast og at savna 
tað saman, har ein grein í 
logini vísir til eina aðra, 
sum aftur vísir til eina aðra 
o.s.fr.

Eydnast hetta, skuldi tað 
gjørt lógina munandi lætt-

ari at skilt og at arbeitt við 
yvirhøvur.

Landsstýrismaðurin sig- 
ur, at av tí at talan skal vera 
um eina gjøgnumgongd, 
slepst ikki undan at taka 
nøkur prinsipiell ivamál 
upp til politiska viðgerð.

So er spurningurin, 
hvussu langt tey koma við 
tí.

-  Av tí at talan er um 
okkara høvuðsvinnu, hevði 
hann viljað, at tað bar til at 
fáa ein stóran part av løg- 
tinginum, at tikið undir við, 
hvussu fiskivinnulógin skal

skipast og umsitast. Og tað 
fer hann at royna, hóast 
royndirnar við breiðum 
semjum higartil ikki hava 
verið nakað serligar.

Og hann vónar, at tað fer 
at bera til at leggja eina 
dagførđa lóggávu fyri ting- 
ið í hesi tingsetuni, sum 
altso endar á Oalvsøku.

-  Eydnast tað, kann tað 
gera stóran mun í royndun- 
um at reinsa tað politisku 
luftina, sigur Jacob Vester- 
gaard.

mailto:aki@sosialurin.fo
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Vil seta í lóg at alt á einum fiski 
skal takast við til lands

B K «

JacobVestergaard hevur onnur áhugamál ennfisk. Hansara stóra frítíðarítriv er seyður og hetta kvølđið, vit hittu hatin, var 
hann komin suður atgera brund kláran. Og her er hann so við honum, sum skalføra cettina víðari. Brundurin fekk 1. virðisløn 
á seyðasýning, so dugur skuldi verið í honum.

-  Tað er ikki rætt at 
blaka livur og inn- 
vølir fyri borð, sigur 
Jacob Vestergaard, 
landsstýrismaður í 
fiskivinnumálum

HJÁVINNA____________
Aki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

-  Tað eigur at verða sett í 
lógina, at alt a einum fiski 
skal takast við til lands og 
at onki skal tveitast fyri- 
borð, hvørki livur ella aðrir 
innvølir.

Tað heldur Jacob Vester- 
gaarđ, landsstýrismaður í 
fiskivinnumálum.

Hann er fiillvísur í, at 
skal tað eydnast okkum at 
virðisøkja tann fiskin 
meiri, sum vit fiska, skal 
nýhugsan til.

-  Tað er greitt-'át okkara 
fiskatilfeingi er avmarkað í 
nøgd og vit fáa ikki økt 
inntøkumar til samfelagið 
við at fiska meir. Tað er 
heldur ikki sannlíkt, at 
fiskaprísirnir á vanligum 
vørum fara stórvegis upp 
og vit kunnu heldur ikki 
vænta, at vit fara at fáa 
meiri fyri tær vanligu fiska- 
vørurnar. __

-  Sostatt er tað eisini 
sannlíkt, at møguleikamir í 
vanligu fiskivinnuni em at 
kalla úttømdir.

-  Tey framstig, vit skulu 
gera, kunnu vit sostatt at 
kalla bara gera við at fáa so 
góða rávørur sum gjørligt 
til lands og at fáa so nógv 
burturúr hesi rávøruni, sum 
tilber.

Meiri burturúr 
hjáviimum
Jacob Vestergaard sigur, at 
skulu vit tískil gera okkum 
vónir um at fáa munandi 
meiri fyri okkara útflutning 

"av fiski, verður tað neyðugt 
at hugsa óvanligar tankar.

Og ein sjálvsagdur 
møguleiki kundi verið at 
fingið meiri burturúr tí 
partinum á fiskinum, sum í 
dag at kallaslett ikki verður 
gagnnýttur nakað serligt, 
eitt nú livur, innvølir, ryggir 
og slógv annars.

Hann vísir á, at tað em 
tankar frammi í Føroyum 
um at fara undir virki, sum 
skal gagnnýta tær hjáfram- 
leiðslur ið kunnu fáast 
burturúr tí partinum av 
fiskinum, sum vit annars 
onki fáa burturúr.

Hann sipar til ætlanina 
hjá Faroe Marine Biotech at 
fara undir slíka framleiðslu.

Og hetta heldur lands- 
stýrismaðurin í fiskivinnu- 
málum, er rætta leiðin at 
ganga.

Men skal ein slík vinna 
hava livilíkindi, er tað eisini

neyðugt at hon fær rávøm.
Og skal hon hava rávøru, 

er tað sostatt eisini neyð- 
ugt, at fiskimenn taka livur 
og innvølir við sær til havs, 
heldur enn at tveita tað fyri 
borð og at virkini eru sinn- 
að at savna ryggir, høvd og 
slógv annars.

Hann heldur, at skal tað 
eydnast, er neyðugt við eini 
hugburðsbroyting hjá okk- 
ara fiskimonnum, so at teir 
eisini fara at hugsa um livur 
og innvølir sum eina rá- 
vøm, sum pengar eru í. Tað 
sama er fýri so vítt eisini 
galdandi fyri virkini á 
landi.

Ein annar møguleiki 
kann vera at føra fiskin 
ókruvđan til lands, í hvussu 
so er ein part av honum, eitt 
nú útróðrarfisk, men 
kanska annan fisk eisini.

Ásetast við lóg
Men Landsstýrismaðurin í 
fiskivinnumálum heldur 
avgjørt eisini, at sum frá- 
líður er tað rætt, at fáa tað 
við í sjálva lógina, at alt 
skal førast til lands.

Hann sigur, at tað verður 
neyvan enn, at tað verður 
gjørt, men sum fálíður eig- 
ur tað at verða gjørt.

Hann leggur kortini 
afturat, at tað ber illa at 
krevja, at livur og innvølir 
verða tikin til lands, er ikki

onkur, sum er sinnaður at 
keypa tað og at betala prís 
fyri tað.

-  Men tá ið keyparin er, 
eigur tað eisini at fáast til 
høldar og tá er tað rættasta 
eisini at seta tað beinleiðis 
í lógina, sigur hann.

Landsstýrismaðurin í 
fiskivinnumálum sigur, at 
tá ið ein skip avreiðir, er tað 
skjótt at rokna út, hvussu 
stór vekt av innvølum eigur 
at fylgja við til lands eftir tí, 
sum skipið hevur fiskað, tí 
talan er um ein ávisan part 
av vektini á hvørjum fiski.

í íslandi hava tey ta skip- 
an, at har verða skip revsað, 
sum ikki taka innvølir við 
til lands

So vítt, sum landsstýris- 
maðurin veit, skulu tey 
skip, sum tveita innvølir 
fyri borð, betala avgjald, 
sum tey, ið taka alt til lands, 
sleppa undan.

-  Men um tað er ein 
gongd leið í Føroyum, veit 
eg ikki, sigur Jacob Vester- 
gaard.

Hann heldur, at tað skal 
gerast so lagaligt sum gjør- 
ligt. Kunsturin verður at 
gera tað so áhugavert hjá 
fiskimonnum at taka alt til 
høldar, tí at tað loysir seg.

Hann sigur eisini. at hetta 
er neyvan nakað, sum letur 
seg gera í einum, men í 
longdini eigur tað avgjørt at 
vera okkara endamál, at alt

skal til lands og tað heldur 
landsstýrismaðurin, eigur 
at standa í lógini.

Politiskur vilji
Yvirhøvur tykist tað sum 
um, at politiskur vilji er til 
at seta rættiliga gongd á 
arbeiðið at fáa meiri burtur 
úr tí partinum av fiskinum, 
sum lítið og onki verður 
gagnnýttur, sum er.

Nú uppskotið til figgjar- 
lóg er til viðgerðar, heldur 
vinnunevndin at tað hava 
skund at seta eitt arbeiði í 
gongd fyri at skapa neyð 
ugu karmamar og fortreyt- 
imar soleiðis, at vinnan í 
størst møguligan mun kann 
troyta inntøku- og menn- 
ingarmøguleikarnar við 
størri hjáffamleiðslu.

Jacob Vestergaard sigur, 
at hetta er serliga áhuga- 
vert, nú tað tykist sum um 
at kappingarførið hjá før- 
oysku fiskavirkjunum er 
versnað og at tað fer at 
versna enn meiri komandu 
árini.

-  Nú er støðan tann, at 
tað loysir seg hjá fiski- 
vinnuni í Noregi, at føra 
fisk heilt til Kina, fáa hann 
virkaðan har fyri síðani at 
senda hann aftur til Evropa.

-  I Føroyum hava vit 
nógv vælútbúgvið fólk og 
alla vitanina vit hava, eiga 
vit at gagnnýta, so at vit fáa

meiri burturúr fiskatil- 
feinginum, sum vit hava og 
sum ikki verður gagnnýtt í 
løtuni. Og eg haldi ikki, at 
tað er rætt at tveita ein heilt 
fittan part av okkara fiska- 
tilfeingi aftur í havið.

Kortini heldur landsstýr- 
ismaðurin í fiskivinnumál- 
um, at tað er avmarkað, 
hvat tað almenna kann gera 
fyri at skumpa undir ný- 
hugsan á hesum øki.

-  Tað almenna kann lata 
stuðul nýggjar vinnur, men 
játtanin er avmarkað, so 
talan er í øllum førum ikki 
um tað stóra.

í hesum sambandi kann 
skoytast uppí, at av hvøij- 
um fiski, vit fiska, eru 
heilar 2/3 burturkast, tí 
groft sagt brúka vit bara 
fløkini. Men alt, sum eitur 
slógv, tað eru høvdini, 
ryggimir og allur innvølir- 
nir, verða at kalla onki 
brúkt.

Egil Olsen, sum er stjóri í 
Faroe Marina Biotech, hev- 
ur áður upplýst fyri Sosial- 
inum, at verður hesin part- 
urin av fiskinum, sum nú er 
burturkast, eisini gagnnýtt- 
ur til fulnar, kunnu vit økja 
okkara útflutningsvirðið í 
fiskivinnuni einar 500 
milliónir krónur um árið.
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Tað er Com-Data, ið 
saman við reiðara og 

skipara á línuskipinum, 
Grunningi, hegnisliga 

hevur ment WML- 
skipanina, sum er vorðin 
nógv eftirspurd seinastu 
tíðina. - í  fyrsta lagi er 
ætlanin at marknaðar- 
føra nýggju skipanina í 

Føroyum, íslandi og 
Skotlandi, sigur William 

West, sum hevur verið 
fremstur í menningini av 

skipanini

WML-skipanin 
hjá Com-Data 
eitt frambrot

JJmhorð verður fiskurin kruvdur sum skjótast, skildur í støddir og koyrdur í lastina a ltfyri eitt

Royndirnar við 
WML-skipanini um- 
borð á línuskipinum, 
Grunningi, eru sera 
góðar og reiðarin, 
Kári Hansen, heldur, 
at teir hava rokkið tí 
máli, sum reiðaríið og 
teldufyritøkan settu 
sær fýri at náa.
- Vektirnar og teldu- 
skipanin vísa seg at 
virka sera væl, og 
okkara keyparar eru 
sera væl nøgdir við 
fiskin, sum stendur í 
lastini, til hann er 
seldur. Eingin fiskur 
verður nortin, fyrr 
enn hann er klárur at 
skera til flak -  her

heima ella uttan- 
lands, sigur reiðarin

FRAMBROT_________
Vilmund Jacobsen 
viImund@sosialurin.fo

WML (Weight, Manage- 
ment & Labeling System) 
er ein skipan, sum teldu- 
fyritøkan, Com-Data, hevur 
ment í samráð við reiðaran 
og skiparan á línuskipinum, 
Grunningi.

- Størsti trupulleikin hjá 
seljara av feskum fiski, er, 
at tú ikki neyvt kanst siga 
keyparum, hvussu nógvan 
fisk, tú hevur, hvussu 
støddin er -  og at enda, 
hvussu dygdin á fiskinum 
er. Henda trupulleika kenni 
eg, bæði sum reiðari á 
Grunningi, men eisini sum 
útílytari av feskum fiski.

Soleiðis greiðir Kári 
Hansen, reiðari, frá.

Hann sigur, at hugskotið 
um at náa hesum máli, er 
komið so við og við.

- Tankin hevur alla tíðina 
verið at kunna landa fiskin 
skildan og vigaðan, soleiðis 
at hann kann bjóðast út í 
Føroyum og verða seldur 
ymsum keyparum, bæði 
her heima og uttanlands.

Reiðarin sigur, at teir 
byijaðu at gera lastina á 
Grunningi upp av nýggjum 
sum kassalast -  við glas- 
trevjaplasti og rustfríum 
stáli. Síðan settu teir køling 
í lastina og fingu sær ís- 
maskinu, sum ger ískrapa 
ella liquid-ice, sum ísurin 
eisini verður róptur. Hesin 
fer nógv betri við fiskinum 
enn vanligi turrísurin.

- Vit sóu, at dygdin á 
fiskinum broyttist mun- 
andi, sigur Kári.

Men so kom spuming- 
urin...

- Hví skulu vit ikki kunna 
gera fiskakassarnar heilt 
lidnar umborð - skilja fisk- 
in í støddir, viga kassamar 
og hava eina telduskipan til 
at halda skil á øllum upp- 
lýsingunum?

Com-Data loysnin
Og nú er tað, at telduíyri- 
tøkan, Com-Data, kemur 
inn í myndina.

- Eg kannaði, hvat var á 
marknaðinum av slíkum 
skipanum, men fann einki, 
ið kundi alt tað, eg ynskti.

Hugsaði, at hetta mátti 
verið ein áhugaverd upp- 
gáva hjá eini føroyskari 
teldufyritøku.

Kári vendi skjótt eygun- 
um móti Com-Data, sum 
hevur verið slóðbrótari, tá 
ið ræður um ymiskar loysn- 
ir til fiskivinnuna.

- Eg vendi mær tískil 
fyrst til teirra -  og teir 
dugdu væl at síggja møgu- 
leikarnar við eini slíkari 
skipan.

Næsta stigið var at seta 
upp, hvørji nágreiniligu 
krøvini til skipanina skuldu 
verða -  og við í hesum 
arbeiði var eisini skiparin á 
Grunningi.

- Tað er henda skipan, 
nevnd WML-skipanin, sum 
Com-Data síðan gjørdi til 
veruleika, sigur Kári.

Hann fegnast um fyri- 
myndarliga arbeiði, sum 
teldufyritøkan gjørdi til 
tess at loysa hesi viðurskifti 
eftir teirra ynski.

- Vektimar og telduskip- 
anin vísa seg at virka sera 
væl. Tá ið Grunningur nú 
kemur inn, er fiskurin 
klárur at selja. Neyðugt er 
ikki at stoyta fiskin millum 
kør og síðan skilja hann í 
støddir. Higartil er tað 
mesta av fiskinum farið til

Skotlands sum óviðgjørt, 
og okkara keyparar em sera 
væl nøgdir við dygdina. 
Teir spyija ofta, nær meira 
fiskur kemur av hesum 
slagnum.

Kári sigur, at vanligt er, 
at fiskurin fyrst verður boð- 
in út í Føroyum, soleiðis at 
møguleiki er hjá føroyskum 
virkjum, ið vilja hava bestu 
dygdina, at keypa -  um 
prísurin er nóg góður. 
Oftast keypir hann fiskin 
sjálvur og flytir hann niður 
á skotska marknaðin.

- Endamálið var at kunna 
bjóða út eina vøm, ið hevur 
so breiðan áhuga hjá keyp- 
amm sum gjørligt. Hetta 
mál meti eg, vit hava rokkið 
við WML-skipanini, sum 
Com-Data so hegnisliga 
hevur ment, sigur reiðarin.

Gevur bonus
Mannagongdin, ið nýtt 
verður umborð á Grunn- 
ingi, heldur Kári Hansen, er 
tætt við tað besta, sum 
gerast kann fyri at fáa so 
nógv sum gjørligt fyri 
fiskin.

Broytingin hevur eisini 
gagnað manningini, sum 
annars siglir eftir vanligum 
sáttmála. Ger skipið eina

góða sølu, fær manningin 
ískoyti fyri gott arbeiði.

Línuskipið, Grunningur, 
er 80 tons. 12 mans em við 
skipinum, og vanliga em 
teir úti eini 3-4 samdøgur.

- Umborð verður fiskurin 
kruv-dur sum skjótast, 
skildur í støddir og koyrdur 
í lastina alt fyri eitt. 
Kassarnir verða vigaðir 
umborð, so greitt er, hvussu 
nógv -  og hvørji fiskasløg 
-  eru í hvørjum kassa. 
Telduskipanin vísir eisini 
nágreiniliga fiskiskapin teir 
ymisku dagamar.

Reiðarin sigur, at ansað 
verður sera væl eftir, at 
fiskurin stendur so kalt sum 
gjørligt. Tí verður hann ikki 
tikin upp úr lastini, fýrr enn 
hann er seldur.

- Fiskurin, sum Gmnn- 
ingur kemur við, verður 
sostatt ikki nortin, fyrr enn 
hann er klárur at skera til 
flak, sigur Kári Hansen.

Hesum hevur Com-Data í 
neyvum samstarvi við reið- 
aran og skiparan á Gmnn- 
ingi syrgt fyri.

Tað er William West, ið 
starvast hjá Com-Data í 
Klaksvík, sum hevur verið 
fremstur í menningini av 
WML-skipanini.

Fakta um WML-skipanina

Við WML-skipanini kanst tú landa fiskin skildan 
og vigaðan -  og kláran til keyparan. Tað slepst 
undan at skilja og viga fiskin aftur. Tú kennir 
stødd, vekt og fiskaslag í hvøijum kassa og kanst 
selja fiskin, meðan hann enn er í lastini. Skipanin 
borgar fyri betri góðsku, hægri prísi, lægri 
landingarútreiðslum og minni handfaring.

Skip og manning fáa meira burtur úr.
I

í WML-skipanini er eitt nú:
• vekt
• vektávísing
• telduávísing
• merkiseóiaprintari 

\l • matrixprintari
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-  Vit mugu torað at siga, at tað er neyðugt atgera serligar pensjónsskipanir fyri ávísar 
samfelagsbólkar, sigur Henrik Old, løgtingsmaður ogformaður í vinnunevndini hjá 
løgtinginum

Fiskimenn 
mugu fáa eina 
serliga skipan

-  Fiskimenn klára 
ikki at halda á, til teir 
røkka vanligan eftir- 
lønaraldur. Tí mugu 
vit finna eina serliga 
eftirlønarskipan til 
fiskimenn, heldur 
Henrik Old

EFT1RLØN____________
Aki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

Fiskimenn eiga at fáa eina 
serliga eftirlønarskipan, 
sum gevur teimum aðrar 
sømdir enn fólki annars.

Tað heldur Henrik Old, 
løgtingsmaður og formaður 
í vinnunevnd løgtingsins.

Eins og allir aðrir flokkar 
hevur javnaðarflokkurin 
eisini viðgjørt álvarsmálið 
um, hvussu okkara eftir- 
lønarviðurskifti skulu skip- 
ast ffamyvir.

Og tað er í sambandi, at 
Henrik Old tekur tað óvan- 
liga stig at mæla til, at ein 
serlig eftirlønarskip verður 
gjørd fyri fiskimenn.

Slita ikki hálvan aldur
Henrik Old sigur, at nógvir 
fiskimenn fara longu til 
skips 14-15 ára gamlir.

-  Tað er so hart lív at vera 
fiskimaður, at hesir halda

ikki til teir røkka vanligan 
pensjónsaldur, sum er 67 
ár.

Hann sigur, at nú er 
skipslívið blivið soleiðis, at 
fiskimenn arbeiða at kalla 
ffá tí teir fara umborð, til 
teir eru aftur í landi.

-  Longu tá ið fiskimenn 
eru komnir um miðjan 
aldur, tvs, at teir eru í bestu 
árum, eru nógvir av teim- 
um uppslitnir.

Henrik Old sigur, at tað 
gevur at bíta, hvøija ferð 
hesir menn fara avstað, tí 
øll, sum hava við fiskiflot- 
an at gera, vita, at pínustill- 
andi heilivágur er fast in- 
ventar í viðførinum hjá 
teimum, sum fiska, antin 
tað so er við stórum skip- 
um, ella um talan er um út- 
róðrarmenn.

Formaðurin í vinnu- 
nevndini hjá Løgtinginum 
sigur, at higartil hevur 
ongin torað at lufta tankan 
um, at tað er neyðugt at 
gera serligar eftirlønarskip- 
anir fyri ávísar samfelags- 
bólkar.

Men tað hevur hann so 
gjørt nú!

-  Tað er neyðugt, at 
politikarar tora at viðgera 
spumingin um at gera ser- 
ligar skipanir fyri teir 
starvsbólkar, sum hava so 
strævið arbeiðslív, at teir 
klára ikki at hanga tí, til teir

røkka vanligan pensjóns- 
aldur, eitt nú fiskimenn.

Uppslitnir
Andreas Petersen, sum um- 
ffamt at vera løgtingsmað- 
ur, eisini er kommunu- 
lækni, tekur undir við 
Henrik Old.

-  Tað er so óvanligt at 
fiskimenn røkka vanligum 
pensjónsaldri, at teir sum 
sigla so leingi, koma í 
bløðini.

Hann sigur, at í hvussu so 
dekkarar hava tað so hart, 
at teir eru uppslitnir nógv 
fyrr enn so, eru teir farnir 
til skips longu á ungum 
aldri og teir eiga sjálvsagt 
at fáa rætt til eftirløn nakað 
fyrr enn vanligt.

Hann sigur, at sjálvsagt 
ber tað til at gera serligar 
skipanir fyri fiskimenn, so 
at teir fáa pensjón eftir, 
hvussu leingi teir hava 
verið mynstraðir, fyri at 
nevna eitt dømi um, hvussu 
tað kann gerast.

VAGAR AIRPORT
At the Airport, the following 

offices and services are present:

h Civil Aviation Administration 
h Airlines serving Vagar Airport

- Atiantic Airways
- Maersk Air
- Air iceiand 

h  Handling agencies
- Atlantic Airways
- Flogfelag Føroya 

h  Immigration t Police 
h  Regionai Customs and Tax Administration 
n Cafeteria 
h  Souvenir Shop 
HTourist- and information desk 
h  Bank (Føroya Banki) 
n Car rental: AVtS and HERTZ

Statens Luftfartsvæsen
Vagar Airport www.slv.dk/vagar
FO-380 Sørvágur 
Tel. (+298) 35 44 00 • Fax (+298) 35 44 01 • e-mail: ekvg@slv.dk

mailto:aki@sosialurin.fo
http://www.slv.dk/vagar
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Vilja vísa hvussu sambandið 
er ímillum teori og veruleika

-  Enđamálið er ikki at verja eina skipan framum eina aðra. Endamálið er at skjalprógva, hvussu veruligi fiskiskapurin ogfíggjarliga úrslitið hjá 
fiskiflotanum hevur verið í nógvum londum og at samanbera tølini við tcer teoriir, sum serfrøðingar hava settfram, sigur Óli Samró

Skulu 
hava 
felags 

støði at 
standa á
Næsta summar 
verðaøll lonđ í 

Evropa, sum hava 
fiskivinnu í 

Evropa, við á 
ráðstevnu í Havn

R ÁÐ STEVN A 
Aki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

Nú skulu øll lond í 
Evropa, sum hava 
fiskivinnu, hava felags 
støði at standa á 

Tað er eitt endamál 
við eini ráðstevnu, 
sum verður í Havn 
næsta summar.

Tað er Óli Samró, 
sum er vertur fyri hesi 
ráðstevnuni, ið verður 
hildin beint fyri ráð- 
stevnuni um samsvarið 
ímillum teori og veru- 
leika í fiskivinnuni, 
sum vit greiða frá í 
hinari greinini her á 
síðuni.

Sostatt verða ikki 
færri enn 21 Iond við á 
ráðstevnuni, sum er í 
døgunum frá 1. til 3. 
juni. Og so tekur ráð- 
stevnan um teori og 
veruleika við 4. juni og 
tá verða umboðini fyri 
hesi 21 londini eisini 
umboðað.

Óli Samró sigur, at á 
hesi ráðstevnuni fer 
ein arbeiðsbólkur við 
umboðum úr 21 
fiskivinnutjóðum í 
Evropa at finna eitt 
felags støði at standa á, 
so at tað í framtíðini 
skal bera til at sam-an- 
bera fiskivinnuna í 
teimum ymsu londun- 
um.

-  Eitt nú verður ar- 
beitt við at gera felags 
búskaparlig lyklatøl og 
onnur lyklatøl, eitt nú 
fyri motorstøddir, 
tonsatal o.s.fr., fyri øll 
hesi londini so at tað 
ber til at samanbera 
úrslitið hjá fiskivinn- 
uni í ymsum londum 
og tað verður hetta, 
sum arbeiðsbólkurin 
fer at viðgera á ráð- 
stevnu í Havn næsta 
summar, sigur Óli 
Samró.

í summar verður ein 
stór ráðstevna í 
Føroyum, har altjóða 
serfrøðingar fara at 
viðgera spurningin 
um, hvussu teori hjá 
serfrøðingum sam- 
svarar við veruleikan 
í fiskivinnuni

ALTJÓØA
RÁÐSTEVNA_________
Aki Bertholdsen 
aki@sosialurin.fo

Hvussu er samsvarið ímill- 
um teori og veruleikan í 
fiskivinnuni.

Tað er ein spurningur, 
sum eitt úrval av altjóða 
seríføðingurin fer at royna 
at svara á eini ráðstevnu, 
sum verður í Havn í summ- 
ar.

Vit hoyra aftur og aftur, 
at tað tey, sum arbeiða í 
fiskivinnuni eru í stórari 
andsøgn til teir serfrøð- 
ingar, sum skulu mæla okk- 
ara myndugleikum til, 
hvussu nógv tað er ráðiligt 
at fiska.

Og á ráðstevnuni er júst 
ætlanin at skjalprógva, 
hvussu sambandið er 
ímillum teori og veruleika.

í hesum sambandi hevur 
Óli Samró tikið stig til at 
savna eitt úrval av serfføð- 
ingum á eini ráðstevnu í 
Havn í summar at viðgera 
hesi viðurskifti.

Ráðstevnan verður í Út- 
varpshøllini fríggjadagin

4. juni og tað verður Fiski- 
málaráðið og Óli Samró, 
sum eru vertir fyri ráð- 
stevnuna og tað verður 
Jacob Vestergaard, lands- 
stýrismaður í fiskivinnu- 
málum, sum fer at seta 
hana.

Orðstýrari verður Árni 
Olafsson.

Tey, sum vera við á ráð- 
stevnuni, verða eitt úrval av 
altjóða serfrøðingum í 
fiskivinnuni, bæði fiski- 
frøðingar, granskarar og 
eisini fiskimenn.

Tað er ikki heilt greitt, 
hvørjir allir luttakararnir 
verða, men nakrir av teim- 
um eru:

Røgnvaldur Hannesson, 
professari úr Noregi, Jesper 
Raakjaer Nielsen, profess- 
ari úr Danmark, Pavel 
Salz, "Project manager 
European Ássessment on 
Fisheries" úr Niðurlondum, 
Hjalti í Jákupsstovu, stjóri 
á Fiskirannsóknarstovuni, 
Menakhem Ben-Yami, 
fiskimaður og "intematio- 
nal fisheries development 
and management adviser" 
úr Israel. Guðbrandur 
Sigurðsson, stjóri í Brim í 
íslandi, Torben Foss í 
"PriceWaterhouse Coop- 
ers" í Noregi og Óli Samró 
í FAREC, sum allir fara at 
leggja fram.

Men tað verða vera eisini 
fleiri aðrir seríføðingar við 
á ráðstevnuni, sum vendir 
sær til fiskivinnuna, íleggj- 
arar, fíggingarstovnar, 
politikarar, myndugleikar,

ráðgevarar og granskarar úr 
øllum heiminum.

Samanbera teori og 
yeruleika
Óli Samró sigur, at saman 
við fleiri altjóða búskapar- 
fføðingum, hevurhannnúí 
eina tíð arbeitt við at savna 
saman hagtøl úr nógvum 
ymsum londum um fiski- 
skap og fiskivinnu síðani 
1996, til dagin í dag.

Tað er úrslitið av hesum 
kanningum, sum verður 
lagt fram á ráðstevnuni 
næsta summar.

-  Fiskiskapurin og fíggj- 
arliga úrslitið hjá fiski- 
flotanum skal so saman- 
berast við tær teoriir, sum 
fiskifføðingamir hava sett 
fram.

-  Endamálið við verk- 
ætlanini er at skjalprógva 
við turrum tølum, hvussu 
fíggjarliga úrslitið hjá 
fiskiflotanum er undir 
ymsum fiskivinnuskipan- 
um og sostatt eisini, hvussu 
tær ymsu skipanimar royn- 
ast í verki afturímóti teim- 
um teorium, sum serfføð- 
ingar hava um fiskiskap og 
fiskivinnubúskap.

Hann sigur, at øðmmegin 
hava vit fiskiíføðingar og 
fiskivinnufrøðingar, sum 
hava nakrar teoriir um, 
hvussu samanhangurin er í 
fiskivinnuni og, hvussu 
samanhangurin er ímillum 
metingar um fiskastovnar 
og búskapin í fiskivinnuni.

-  Hinumegin hava vit so

hagtølini fyri, hvussu fiski- 
skapurin er og hvussu 
fíggjarliga úrslitið hjá 
fiskiflotanum er.

-  Vit fara at vísa, hvat tær 
teoretisku metingarnar 
hava sagt hesi seinastu 
árini, men so leggja vit eis- 
ini tøl á borðið fyri, hvussu 
fiskiskapurin og fíggjarliga 
úrslitið hjá fiskiflotanum í 
veruleikanum hevur verið í 
sama tíðarskeiði.

-  Vísir tað seg so, at frá- 
vik eru, er ætlanin at út- 
greina, hví hesi ffávik em 
og, hví samsvar ikki er 
ímillum teori og vemleika.

Tøl úr nógvum 
londum
Hesi seinastu árini hevur 
Óli Samróð gjørt nógv 
burturúr at samanbera 
fíggjarliga úrslitið hjá 
ymsum skipabólkum í 
fiskiflotanum í íslandi, 
Noregi og í Føroyum.

Hetta er fyrstu ferð, at 
slíkar kanningar em gjørd- 
ar og hetta verður ein partur 
av grundarlagnum undir 
ráðstevnuni, sum verður í 
summar.

-  Við hesum kanningum, 
hava vit, fyri fyrstu ferð, 
fingu eina greiða og álít- 
andi mynd av, hvussu yms- 
ar skipanir, sum skulu stýra 
fiskiskapinum, virka í 
vemleikanum.

Men í sambandi við ráð- 
stevnuna, er tað eisini 
ætlanin at fáa tøl fyri heilt 
onnur lond eisini, eitt nú

Skotland, Ný Sæland og 
Niðurlond fyri at nevna 
nøkur dømi.

-  Á pappírunum eigur 
føroyska fiskidagaskipanin 
ikki at virka, tí eftir henni 
hava skipini avmarkað 
dagatal at fiska í og tí fiska 
tey bara, tá ið tíðin er tann 
besta, tá ið fiskurin er 
feitastur og prísurin er best.

-  Sostatt verður bara 
rómin skúmaður omanav.

-  I teoriini eiga kvotu- 
skipanir at virka betri, tí tá 
verður skipið alla tíðina 
útnyttað so væl sum gjør- 
ligt. Skipini vita alla tíðina, 
hvussu nógv, tey hava loyvi 
at fiska og tí leggja tey alla 
tíðina fiskiskapin til rættis, 
so at skipið verður rikið so 
effektivt, sum gjørligt.

Óli Samró leggur tó dent 
á, at hetta er ikki ein 
ráðstevna, sum hevur til 
endamáls at veija eina skip- 
an ffamum aðra.

-  Hetta er ikki ein ráð- 
stevna, sum hevur til enda- 
máls at veija okkara egnu 
fiskidagaskipan, framum 
aðrar skipanir. Hetta er ein 
ráðstevna, sum skal viðgera 
hesi viðurskifti púra óheft, 
á einum høgum, fakligum. 
Endamálið er at skjal- 
prógva tað vemliga úrslitið 
av fiskidagaskipanini og 
tað veruliga úrslitið av 
ymsum kvotuskipanum og 
at seta tað upp ímóti 
teimum teorium, sum ser- 
frøðingar hava um fiski- 
skap og fiskivinnubúskap, 
sigur Óli Samró.
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FAROE Law provides a wide range of legal assistance to business enterprises 
with an emphasis on the commercial objectives of the client.
Our areas of practice include:

► Banking an financing law
► Corporate and Company law
► Construction law
► Employment law
► Intemational contracts
► IPO
► Litigation and arbitration

► Mergers ancquisitions
► Oil and Gas law
► Projects and project development
► Property transactions
► Shipbuilding anđ financing
► Tax law
► Turnkey
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employs a staff of 70 persons, 24 of whom are lawyers, who practice in the 
Faroe Islands, Denmark, Sweden, Russia, the Baltic States and Greenland

F a r o e
L A W

Tróndargøta 19 • P.O.Box 1218 • FO-110 Tórshavn • Tel +298 359900 • Fax +298 359901 
faroe-iavv@faroe-lavv.fo • www.faroe-law.fo

Copenhagen Svendborg Russia Greenland
Bredgade 49 Det Gule Pakhus D ania Law Int. ApS N una A dvokater
Postbox 9007 H avnepladsen 3 M. D m itrovka 8-2 P.O. Box 59
1260 K øbenhavn K 5700 Svendborg 103006 M oskva 3900 N uuk /G od tháb
Tel +45 33 17 99 00 Tel +45 62 21 20 10 T e l+7 095 299 43 05 Tel +299 32 13 70
Fax +45 3317 99 01 Fax +45 62 21 75 50 Fax +7 095 299 02 66 Fax +299 32 41 17
info@ dania-law.dk info@ dania-law.dk avista@df.ru email@nuna-law.gl

aquatherm

Umhvørvisvinarlig plastrør át sveisa.
Skjótt og lætt at arbeiða við.
Sera vælegnað til vatnleiðing,sanitet, 
hitaverk.trýstluft o.m.a.

Umboð í Føroyum er:

Stiðjagøta 2 ‘ Tórshavn *Tel 311071 * Fax 310460

Sí eisini www.demich.fo

Fram til jóla bjóða vit víðskiftafólki okkara at hava 
jólaborðhaldíð hjá okkum.

Eisiní ber tíl at fáa mat koyrdan út.

Vel eitt nú míllum hesar rættir:

Marinerað sild 
Karry sild
Roastbeef v/piparrót 
Egg & rækjur 
Fiskasalat 
Rullupylsa 
Reskasteik 
Sylta
Rógv ftskafløk 
Bógvar frikadellir 
Bógvír búffar v / steiktum eggi

kr. 175 ,- pr. persón

Við rís á la mande

kr. 210,- pr. persón

Tel 423456 ella 269135

15

Skips-og bátamotorar

Generatoranlegg

MEKANIK©
p/f OUVAR RASSVIUSSEN

Fjcruvcgur Postboks72 F0-G20 Runavfk 
Tff.: +293 447425 F«l:+298 448021 E-maH: mkMltøim

CJC Filtur

Mobiikranar

U m v æ lln g  o g  u m b yg g ln g  a v  ak lp u m  o g  b á tu m . 
U m v æ lln g  o g  ú tck lftln g a v  m o to ru m , g e a r u m , o g  
øllum  m c k a n lo k u m  lutum .
AK v a n llg t sm lđ ju  o g  p lá tu a rb e lð l  ú r  atú ll o g  
alu m ln iu m .
S o r a m b o ð  tll slfp ln g a v  v en tllu m  o g  v e n tlls e tru m .  
U m vssllng o g  re ln s ln g  a v  tu rb o lø ð a ru m .

M K aublshl 2 0 -  1 6 0 0  K w . 

M .A .N . 8 0  - S S 6  K w .

E ln au m b o ð  u p p á  C J C  fflttur f F ø ro y u m .

Kunnu n ý ta s t  tll d le s e lo lju , om yrjio lju , g e a ro l ju ,  
h yd rau llk kolju  o g  tra n s fo rm o to ro lju .

U m b oð:

T v o lr m o b llk ra n a r .

Kunnu lyffta u pp  tll á v lk a v ls t  4 5  o g  6 0  to n s .

M ltoublshi
O r e n a a
M .A.N .
B e r g e n  D le se l
Bukh
V o n m e r

mailto:faroe-iavv@faroe-lavv.fo
http://www.faroe-law.fo
mailto:info@dania-law.dk
mailto:info@dania-law.dk
mailto:avista@df.ru
mailto:email@nuna-law.gl
http://www.demich.fo
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Rest well at the Hotel Tórshavn the Hotel beside 
the Harbour -  30 m. from the centre of town

I
t
I
I
t
I

Pleasant, relaxing rooms 
welcome the guests. The 
Hotel offers 26 double 
rooms, 12 singles and 3 
Suites, each room 
furnished with a TV, 
telephone, pants press and 
its own private bathroom. 
The rooms are also 
equipped to provide access 
to Intemet and are well 
protected with a modem 
fire detection and response 
system. Daily breakfast is 
available in the cosy 
restaurant on the first floor 
ffom 07:00 to 10:00

Each weekday the Hotel 
restaurant offers a "chef s

special" to delight your 
plate in the daytime (11:30 
- 14:00). The kitchen also 
serves a variety of á la

Carte selections in the 
evenings. The restaurant 
seats 66 and may be 
reserved in conjunction

with meetings held in the 
Hotel's conference rooms. 
The Hotel offers three 
beautifully appointed

conference rooms, well 
suited for groups both 
large and small. Whether 
you have a group of 10, 30

or 60 people, the Hotel is 
able to cater to your 
group's every need. Each 
conference room is 
equipped with overhead 
projectors, white board, 
flip chart, TV/video and 
PC-projector.

The Hotel hosts a very 
pleasant and popular 
Pizza-Cafe on the ground 
floor with seating for 45 
people. The cafe features a 
large selection of pizza as 
well as pasta, kebab and 
other speciality dishes. The 
cafe also serves delicious 
desserts to accompany 
after dinner coffee or tea.

i\

Rest well a t ...

Tórsgøta 4 •  P.O. Box 97 •  F0-110 Tórshavn •  Tel +298 350 000 •  Fax +298 350 001 •  hotel@hotel.fo •  www.hotel.fo

A tradition for excellence

f '

Whatever your 
cleansing task - 
ashore or onboarc 
- Kemilux has 
the complete

answer
• ••••

KEMILUX is a Faroese 
company with a tradition 
for excellence. We offer 
you a complete range of 
quality detergents/clean- 
sing agents for an indust- 
rial or marine environment.

Supplementing our alíround 
cíeansing agents S-1 Extra 
you have our rustremover 
and degreasing agent, both 

í  of which are unsurpassed.

■ ■/" ■ "L* %
i  m n

*

p a r t a f  e  1 á g 1 ð

K E M IL U X industri
P/F KEMIUJX inđustri 
FO-110 Tórshavn « Faroe Islartds 
Telephone (+298)850830 
Telefax (+298)350831

Í

t

mailto:hotel@hotel.fo
http://www.hotel.fo
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Volvo Penta:

Fleiri nýggir báta- 
motorar í 2004
Nakrir ay teimum 
mest kendu og best 
umtóktu báta- 
motorunum, Volvo 
Penta, hava nógvar 
ymiskar nýggjar 
motorar á skránni 
fýri 2004. Allir 
motorarnir lúka tey 
strangastu 
umhvørviskrøvini 
fýri 2006

BÁTAR _____
Magnus Gunnarsson 
maggi@sosialurin.fo

Volvo Penta leggja hart út 
við fleiri nýggjum motor- 
um í 2004. Ongantíð íyrr 
eru so nógvir og so íram- 
komnir motorar komnir á 
markaðin samstundis.

Ein orsøk til at teir koma 
við so nógvum nýggjum 
motorum er, at sølan av 
Volvo Penta bátamotorum í 
USA, sum er teirra mest 
týðandi marknaður, vaks 
við 40 prosentum í fjør. 
Eisini er áhugin fyri fram-

komnum og umhvørvis- 
vinarligum turbodiesel 
bátamotorum alsamt vaks- 
andi.

Motoramir talan er um 
eru: D2, D3, D4 og D6, 
sum allir hava nógvar 
hestakreftir. Eisini eru D5 
og D7 komnir, hesir eru til 
tunga drift, teir koyra við 
1900-2300 snúningum. Teir 
fáast í ymiskum støddum 
frá 95-265 hk. Tann størsta 
nýggjheitin í 2004 skránni 
er uttan iva D6-motorurin 
við 310 hk. Hesin 6. syl. 
5,5 litur motorurin hevur 
alt sum ein nútímans báta- 
motorur skal hava, hann 
larmar lítið, og lítil og 
eingin oljuluktur ella royk- 
ur kemur fra útstoytinum. 
Eisini hevur hann nógva 
innbygda elektroniska 
tøkni.

EVC-motorstýrings-
skipanin
D3 er eisini ein heilt nýggj 
motorkonstruktión við 5. 
syl. og gjørdir úr alumin- 
ium, teir fáast við 130 og 
160 hk. Hesir motoramir

við beinleiðis common-rail 
innspræning em teir somu 
sum í Volvo persónbilun- 
um.

Líka so spennandi sum 
motoramir er nýggja elek- 
troniska EVC-motorstýr- 
ingsskipanin, sum letur upp 
fyri nógvum nýggjum 
møguleikum, sum t.d. ger 
tað sera lætt at seta eyka- 
útgerð sum GPS, kortplott- 
arar og radarar. I nærmastu 
ffamtíð fer at bera til at seta 
eitt alarm-system til EVC- 
skipanina, sum m.a. slær til 
um báturin verður stolin.

Volvo Penta hava rættu- 
liga stóran part av føroyska 
marknaðinum. Frá P/f 
Bátatænastuni í Havn verð- 
ur sagt, at teir longu nú 
hava fingið onkran av 
nýggju motorunum, og 
fleiri em bílagdir.

www.geysirpetroleum.is

NORTH ATLANTIC FISH FAIR
INTERNATIÓNAL FISHING &  AQUA CULTURE EXHIBITION

See you in Runavík in 2005

0
VINNUHUSIÐDfouse ofUnrfusiry 
v' * * * £ 4

Sponsored by:

Faroc Ship

§  S h e ll
T R Y G G I N G A R F E L A O I O

FØR®YAR
@FØRDYABANKI

mailto:maggi@sosialurin.fo
http://www.geysirpetroleum.is
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Statoil
- serkunnleiki í Norðuratlantshavi
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