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Løgmaður í Orknoyggjum ynskir samstarv við Føroyar
Vit eru sinnað til at taka upp samstarv við føroyingar á fleiri økjum, og ivist eg
ikki í, at eitt samstarv kann koma at gagna báðum oyggjasamfeløgunum.
Hetta sigur løgmaður í Orknoyggjum, Steven Heddle í sambandi við, at Kári P.
Højgaard, landsstýrismaður hevur vitjað í oyggjunum. Steven Heddle sigur seg
síggja stórar møguleikar fyri samvinnu á eitt nú orkuøkinum, har orknoyingar
eru komnir væl áleiðis við sjóvarfallsorku. Tað hevur verið ein frægd at hava
vitjan úr Føroyum. Vit hava oftani tosað við føroyingar um samstarv, men
hetta er fyrstu ferð, at vit hava vitjan av einum ráðharra úr Føroyum á hesum
so týðandi økinum. Eg haldi her er nógv at samstarva um, eitt nú kunnu vit
fáa stóra nyttu av Shefa kaðalinum hjá Føroya Tele til at menna okkara
samfelag. Við hesum sipar hægsti politiski maðurin í Orkoyggjum til
samstarvið, sum hetta lítla oyggjasamfelagið hevur tikið upp við Føroya Tele,
eftir at Shefakaðalin er komin í land í oyggjunum. Hann sær fyri sær, at hetta
fjarskiftissambandið kann koma at gagna menningini í Orknoyggjunum og fer
nú at taka stig til at víðka um samstarvið. Kári P. Højgaard sigur við útvarpið í
Kirkwall, at tað hevur stóran týdning fyri Føroyar at kunna læra av
royndunum hjá orknoyingum. Okkara samfeløg líkjast í mangar mátar. Eg eri
sera ovfarin av, at tit sjálvir framleiða so nógv av tí tit brúka. Øll vita, at tíðin
við olju ikki er óendalig, og tí hava vit brúk fyri at finna aðrar útvegir fyri orku.
Og her síggi eg royndirnar hjá orknoyingum við sjóvarfallsorku sum nakað, ið
vit í Føroyum kunnu læra av. Kári P. Højgaard greiddi á fundum við umboð úr
Orknoyggjunum frá orkustøðu Føroya og eisini frá støðu Føroya í danska
ríkinum. Við á ferðini í Orknoyggjunum vóru eisini stjórin fyri Landsverk,
Ewald Kjølbro, føroyski sendiharrin í London, Jóannes V. Hansen og Johan
Mortensen, ráðgevi.

