
 
Tíðindi úr Føroyum tann 3. jan. 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Danjal av Rana 03.01.2016 (14:30)  
Minni vindur týsdagin 
Eitt brúgvalag kemur inn yvir Føroyar av suðri. Síðani streymar kaldari luft við kava- ella 
vátaslettingsælum inn yvir Føroyar av eystri og seinni landnyrðingi og norðri.  
  
Í dag verður strúkur í vindi upp í skrið av landsynningi og eystri, 13 til 18 m/s, sum makar nakað út á 
náttina. Tað verður yvirhøvur skýggjað, men regn av og á. Hitin um 5 stig.  
  
Mánadagin verður strúkur í vindi upp í skrið av eystri, 13 til 18 m/s sum makar niður í andøvsgul upp í 
ein strúk, 8 til 13 m/s. Yvirhøvur skýggjað og ælaveður, seinni turt og kanska sólglottar. Hitin um 4 
stig. Um kvøldið makar hann vindin og út á náttina verður lot til andøvsgul av eystri og landnyrðingi, 2 
til 7 m/s. Samdrigið og fyri tað mesta turt, men kalt, úr tveimum kuldastigum upp í fýra hitastig.  
  
Týsdagin verður lot til andøvsgul av landnyrðingi og landsynningi, 2 til 7 m/s. Samdrigið og yvirhøvur 
turt. Hitin millum 2 og 5 stig, um náttina millum trý kuldastig og fýra hitastig.  
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul av eystri, 2 til 7 m/s, men út á dagin øtlar hann vindin av 
landsynningi upp í stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s. Hitin fer upp í millum 4 og 8 stig. 
Sum frá líður skýggjað og vátaslettingur ella regn. Um kvøldið og náttina skýggjað og regn ella 
møguliga vátaslettingur, hvassur vindur upp í skrið av eystri og landsynningi, 15 til 20 m/s. Hitin 
millum 2 og 5 stig.  
  
Hósdagin verður hvassur vindur upp í skrið av eystri, 15 til 20 m/s, sum makar niður í stívt andøvsgul 
upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s. Yvirhøvur skýggjað og ælaveður, sum frá líður vátaslettingur og kavi. 
Hitin um dagin millum 2 og 5 stig, um náttina niður mót frostmarkinum.  
  
Fríggjadagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av landnyrðingi, 10 til 15 m/s, sum snarar í ein 
norðan og makar niður í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s Samdrigið og vátaslettings- ella kavaæl og 
hitin millum tvey kuldastig og trý hitastig.  
In.fo 
 

 
3.770 flóttar druknaðu í Miðjarðarhavinum í 2015 
Ein nýggj uppgerð, sum the International Organization for Migration (IOM), hevur gjørt, vísir, at 3.770 
flóttarfólk og tilflytarar í 2015 druknaðu undir royndum at sleppa inn í ES umvegis Miðjarðarhavið. 
Apríl 2015 var mánaðurin við teimum flestu deyðu – tá druknaðu 1.250 fólk í Miðjarðarhavinum. Av 
teimum fórust 800, tá eitt ovfylt skip koppaði út fyri libysku strondini. Bert 28 persónar komu frá 
vanlukkuni á lívi. 
 
Talið á druknaðum í 2015 fer uppum eina líknandi uppgerð fyri 2014. Tá druknaðu 3.017 fólk undir 
royndum at koma sær tvørturum Miðjarðarhavið fyri at sleppa inn í ES. 
 
Donsk handilsskip bjargaðu í 2015 túsundtals bátaflóttum í Miðjarðarhavinum.  
 
Kelda: IOM 
Antares.fo 
 

 
ES væntar enn eit trupult ár 
 2015 var eitt kreppuár fyri Evropa. Meira enn ein miljón migrantar og flóttar komu til Evropa. Í París 
vóru tvær stórar yvirgangsatsóknir. Grikkaland fór nærum á húsagang. Viðurskiftini við Russland 
versnaðu upp aftur meira. 
Útlitini fyri 2016 boða ikki frá stórvegis broytingum. 
- Vit ganga truplum tíðum á møti, sigur hollendski forsætisráðharrin Mark Rutte. 
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- Nógv flóttarfólk koma til Evropa, sum eisini er hótt av víðgongdum politiskum hugburðum og 
yvirgangi. Ovast á breddanum hava vit torgreiddu og viðkvomu støðuna á eysturmarkinum, sigur 
Rutte við NTB. 
Ábyrgd 
Næsta hálvárið røkir Holland formansskapin í ES og skal royna at tinga seg fram til tiltøk, ið kunnu 
loðsa samveldið gjøgnum enn eitt krevjandi ár. 
Ætlanin er millum annað at tvífalda talið á fundum millum løg- og innanríkismálaráðharrarnar í ES. 
Fyrst og fremst er ætlanin at endurvinna eftirlitið við teimum ytru mørkunum í Schengen. Og teir 
skulu samráðast um eitt umstrítt uppskot um eitt felags markna- og strandarvaktarhald. 
Samstundis skulu tiltøkini, sum ES longu er samt um, setast í verk. Skipanin við skrásetingardeplum 
virkar hvørki í Grikkalandi ella Italia. Harvið steðgaði eisini býtið av 160.000 asýlumsøkjarum. 
Skelvir 
- Ongin ivi er um, at tilflytarakreppan skelvir ES meira í grót og grund enn okkum dámar at síggja, 
sigur norski forsætisráðharrin Erna Solberg. 
Kreppan hevur elvt til eitt sera skeivt býti av byrðunum. Í vestri kenst tað, sum fleiri ES-lond í eystri 
nokta at síggja hetta sum eina felags evropeiska avbjóðing. 
- At finna eitt samhaldsfesti, ið býtir byrðurnar, er tað týdningarmesta, sigur Erna Solberg um árið, vit 
nú eru farin inn í, og heldur, at Norra «tekur størri byrðu á seg samanborið við eitt miðal ES-land». 
ES í vanda? 
Formaðurin í ES-tinginum Martin Schulz heldur, at dagsins ES er í vanda og stúrir fyri meiri populismu 
og tjóðskaparkenslu í framtíðini. 
- Royndirnar siga okkum tó, at hvørja ferð tosað verður um skrædl, verða loysnir kortini funnar, sigur 
Erna Solberg. 
- Men hetta er trupult. Størsta avbjóðingin er, at eydnast ikki at fáa bilbugt við hesum, fer tað at geva 
meiri vind í seglini hjá teimum flokkum, sum ikki bara eru ímóti tilflyting, men eisini ímóti ES, sigur 
hon. 
Brexit 
Einum øðrum stórum høvuðbrýggi í ES í 2016 stendur Bretland fyri. Í ársins fyrstu mánaðum skulu 
bretar royna at fáa onnur ES-lond at taka undir við at lata makt aftur til London. 
- Hart arbeiði, kallar David Cameron forsætisráðharri royndina at seta grundleggjandi prinsipp til viks 
til tess at avmarka rættin hjá ES-borgarum til bretskar vælferðargóðar. 
Bretar miða eftir eini avtalu í februar, og síðani verður ein fólkaatkvøða um teir skulu verða verandi í 
ES ella ikki. Fólkaatkvøðan fær ES-leiðararnar til at bíta negl, tí veljararkanningarnar vísa, at tað 
stendur á jøvnum millum ja- og nei-síðurnar. 
Úrslitið 
Og í bakgrundini liggur trupli búskapurin hjá Evropa. Vøksturin er framvegis ikki tryggjaður í 
evruøkinum, prísgongdin er ótrygg, og avbjóðingarnar í Grikkalandi halda fram. 
- Tørvurin á evropeiskum samstarvi um at finna loysnir er sjónligur. Evropa hevur ikki brúk fyri 
skjótum loysnum, og tilgongdin er ikki altíð einføld. Men Evropa hevur víst, vit megna at fáa úrslit, tá 
tað er neyðugt, sigur Mark Rutte og lovar pragmatikk næstu seks mánaðirnar. 
- Holland skal vera pragmatiskt, tí júst nú hevur Evropa ikki brúk fyri visjónum. Tá ið avtornar, er tað 
úrslitið, ið telur. 
Kelda: NTB 
Antares.fo 
 

 
2015 royndist væl hjá fiskimonnum 
Farna árið royndist sum heild væl hjá fiskimonnum við føroyskum skipum. 
Í øllum skipabólkum var hýran hægri í fjør enn í 2014. Fiskimenn tjentu fleiri pengar fyri hvønn 
arbeiðsdag til skips. 
Tað vísa nýggjastu hagtølini hjá Fiskimannafelagnum. 
Eins og fleiri undanfarin ár eru bestu kjansirnir við nótaskipunum. Í fjør var miðalhýran umborð á 
einum nótaskipi 8197 krónur um dagin. 
Nótaskipini fiskaðu í meðal 194 dagar í fjør - og tí var manningarparturin stívliga 1,6 millión krónur. 
Nótaskipini hava tó vanliga fleiri manningar, ið býta túrarnar og harvið hýruna millum sín. Eisini í 
2014 var manningaparturin við einum nótaskipi stívliga 1,6 millión. 
Men tá fiskaðu skipini í meðal 222 dagar, og tí var meðalhýran fyri hvønn dagin lægri, hon var 
knappar 7200 krónur. Tí ber til at siga, at dagslønin við einum nótaskipi hækkaði 14 prosent í fjør, upp 
í knappar 8200 krónur. 
Næst-bestir í fjør vóru ídnaðartrolararnir. Har var miðalhýran 7044 krónur fyri hvønn fiskidag. Tað eru 
heili 46 prosent meira enn í 2014. 



Ídnaðartrolararnir fiskaðu í meðal 158 dagar í fjør, og manningarparturin við einum ídnaðartrolara 
var tí 945.000 krónur. 
Eisini flakatrolararnir høvdu eitt gott ár í fjør. Miðalhýran var 5183 krónur um dagin, og eru tað 28 
prosent meira enn í 2014. 
Men hjá hesum skipabólki vóru dagarnir til fiskiskap tó í meðal 36 færri í fjør enn árið fyri, og tí 
gjørdist miðal manningarparturin áleið tann sami bæði árini - 977.000 í fjør móti 946.000 í fyrraárð. 
Eisini her eru vanliga fleiri manningar knýttar at skipunum. 
Eisini manningarnar við rækjutrolarunum høvdu eitt betri ár í fjør enn í fyrraárið. Miðalhýran fyri 
hvønn dag til skips var í fjør 3800 krónur, tað eru 11 prosent meira enn árið fyri. 
Rækjutrolararnir vóru í meðal 227 dagar í vinnu í fjør, og manningarparturin var tí 857.000 krónur. Av 
tí at dagarnir vóru heldur færri í fjør enn árið fyri, er manningaparturin bæði árini áleið tann sami. 
Bæði teir stóru og teir smáu ísfiskatrolararnir høvdu eitt betri ár í fjør enn árið fyri. Dagslønin var 
ávíkavist 2140 krónur og 1843 krónur við hesum skipum, og tað eru ávíkavist seks prosent og 13 
prosent meira enn árið fyri. 
Bæði á stóru og smáu ísfiskatrolarunum kom miðal manningaparturin tí uppum 400.000 krónur í fjør.  
Sambært hagtølunum hjá Fiskimannafelagnum eru lægstu miðal-hýrurnar framvegis umborð á 
garnaskipunum og ísfiskalínuskipunum - her vóru manningarpartarnir ávíkavist 347.000 og 307.000 
krónur. 
Fiskimannafelagið hevur eisini sett upp lutfallið millum eina dagløn umborð á ymsu skipabólkunum, 
sammett við eina dagløn fyri átta tímar arbeiði á landi. 
Tímalønin á landi var í fjør knappar 135 krónur, frítíðarløn íroknað. Tað gevur 1079 krónur um dagin. 
Eftir hesum leisti fáa fiskimenn við ísfiskatrolarum áleið dupult so nógv fyri hvønn arbeiðsdag 
umborð, sammett við arbeiðsfólk á landi. 
Teir við rækjutrolarum fáa útvið fýra ferðir so nógv, teir við flakatrolarum fimm ferðir so nógv, teir við 
ídnaðartrolarum sjey ferðir so nógv og teir við nótaskipum átta ferðir so nógv í løn, sammett við 
arbeiðaran á landi. 
Fiskimannafelagið vísir á, at munurin er at rokna sum tann viðbót, sum fiskimenn fáa fyri teirra 
arbeiðstíð útyvir átta tímar, fyri at arbeiða allar dagar í vikuni og so framvegis.  
Kelda: kvf.fo 
Antares.fo 
 

 
FTZ: Kyndil vann tepran sigur á Neistanum 
03-01-2016 
 Í FTZ-deildini tók Neistin í dag ímóti hinum havnaliðnum - Kyndli.  
Liðini fylgdust væl í fyrru helvt av fyrra hálvleiki, tá ið 14 minuttir vóru leiktir var støðan 5-5, men 
Kyndil dróg so frá restina av fyrra hálvleiki, máltalvan vísti 9-15 til Kyndil, tá ið farið var til hálvleiks og 
dysturin sá út til at vera avgjørdur. 
Kyndil helt á við góða spælinum fyrst í seinna hálvleiki, teir startaðu hálvleikin, har teir sleptu í fyrra 
hálvleiki og tá ið klokkan vísti at 47 minuttir vóru leiktir, var støðan 14-23 til Kyldil. 
Men nú stoppaði Kyldil upp, teir fingu einki mál afturat í dystinum - t.v.s. teir fingu einki mál teir 
seinastu 13 minuttirnar av dystinum, harafturímóti fekk Neistin 8 mál og kom uppá 22-23 í 57. 
minutti, men einki mál kom teir seinastu tveir minuttirnar, so endaliga støðan gjørdist 22-23 til 
Kyndil, sum nú hevur eins nógv stig og KÍF, sum teir deila 3. plássið við, men Kyndil hevur leikt eit dyst 
meira. 
Neistin: Bjørn M. Mohr, Nichulas Satchwell, John í Innistovu 2, Andras Joensen 1, Roj Bers Hansen 9, 
Sjúrður Thomassen1, Juguslav Djumic 2, Hjalti í Jákupsstovu, Beinur Davidsen 2, Torkil Hentze, Terji 
Mørk 1 og Teis Horn Rasmussen 4. 
Kyndil: Jan Pauli Toft Johannesen, Hans Arni B. Thomsen, Josef Abrahamsen 2, Høgni Klein Olsen 2, 
David Edvardsen, Tórður S. Guttesen, Torvald Abrahamsen 2, Finnur Hansson 3, Ludvík Sunason 3, 
Bjarni Sørensen 6, Bartal Klein Olsen, Hjalti Mohr Jacobsen 2, Hørður Fannar Sigtórsson 2, Frank B. 
Askildsen 1 og Dávur Clementsen. 
Støður: 
5. min. 2-2 
10. min. 3-4 
15. min. 5-6 
20. min. 5-9 
25. min. 7-11 
30. min. 9-15 
35. min. 12-16 
40. min. 12-18 
45. min. 13-21 



50. min. 16-23 
55. min. 20-23 
60. min. 22-23 
Dómarar: Thomas Juul Thomsen og Gerst Hansen 
Áskoðarar: 400 
Jn.fo 
 

 
FTZ: VÍF vann 34-25 á Team Klaksvík 
03-01-2016 - 18:45 - Jóanis Nielsen 
Eftir at hava verið andaðir í nakkan av klaksvíksingum í 45 minuttir vunnu vestmenningar ein 
trivaligan sigur á Team Klaksvík í Høllini í Vestmanna seinnapartin í dag, úrslitið gjørdist 34-25 eftir at 
støðan í hálvleikinum var 18-15 til VÍF. VÍF heldur kósina móti finaluplássinum, sigurin í dag var eitt 
stig á leiðini. 
VÍF: Sámal Joensen, Rúni Joensen, Sjúrður Olsen 1. Jóhann í Sjúrðarstovu, Hanus Christoppersen 7, 
Julian Olsen 7, Áki Egilsnes 5, Andreas Erikson 1, Jón Muller, Niklas Simonsen, Magnus Matras, Agnar 
Joensen 1, Heini Hanusarson, Filip Jojic 7, Niklas Selvig 3 og Danny Brandt 2. 
Til dystin vóru bert 50 áskoðarar - Vestmanna er hondbóltsbygd burturav, so tað undrar okkum, at 
ikki fleiri áskoðarar vóru - VÍF liggur jú á 2. plássi í FTZ-kappingini. 
Team Klaksvík: Rasmus S. Magnusson, Kristoffer Kothaus, Hanus Norðberg 5, Dánjal Kjærbo 4, Beinir 
Johannesen, Niels Viggo Niclasen 1, Bogdan Florea 8, Vilhelm Vilhelmsen, Andrias Ellingsgaard, Sámal 
á T. Olsen 4 og Jens Pauli Mohr 3. 
Støður: 
5. min. 5-3 
10. min. 7-6 
15. min. 10-7 
20. min. 13-11 
25. min. 17-14 
30. min. 18-15 
35. min. 21-17 
40. min. 24-20 
45. min. 26-21 
50. min. 28-24 
55. min. 31-24 
60. min. 34-25 
Dómarar: Gunnar Djurhuus og Jákup Símun Simonsen. 
Áskoðarar: 50 

Støðan 

Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 

1 H71 14 375 298 77 25 

2 VÍF 14 383 366 17 18 

3 KÍF 13 319 293 26 15 

4 Kyndil 14 368 345 23 15 

5 StÍF 14 365 358 7 13 

6 Neistin 14 325 341 -16 10 

7 Team Klaksvík 13 298 432 -134 0 
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Føroysku feløgini endaðu í toppinum og í botninum á keypsskálanum 
01.01.2016 - 15:33 
Bakkafrost liggur í toppinum yvir fyritøkurnar á Oslo Børs sum kasta mest av sær til 
partabrævaeigararnar. Í hinum endanum finna vit hina føroysku fyritøkuna sum er skrásett á 
keypsskálanum í Oslo, Atlantic Petroleum.  
Sum nevnt í grein í gjár, so var Bakkafrost best av alifyritøkunum á keypsskálanum í Oslo. Tá hugt 
verur eftir hvussu nógv Bakkafrost-partabrævi hevur kasta av sær í 2015, so er vinningurin 62,52 
prosent (YTD). Tað er meir enn tvífalt so gott sum nummar tvey, SalMar, sum hevði ein vinning uppá 
32,14 prosent.  



Meðan Bakkafrost liggur heilt í toppinum yvir fyritøkur sum íleggjarar hava stórt álit á, so er munandi 
tyngri hjá Atlantic Petroleum.  
Í yvirlitinum hjá Oslo Børs sæst at trý partabrøv hava havt eitt søguliga ringt ár, og liggja í botninum. 
Allar tríggjar eru knýttar til oljuvinnuna.  
Hesar eru Sevan Drilling, Seadrill og Atlantic Petroleum. Seadrill-partabrævið lækkaði 64 prosent í 
2015  
Sevan Drilling minkaði í virði við 83,74 prosentum. Og heilt niðast liggur Atlantic Petroleum sum 
minkaði við 88 prosentum í virði.  
Oljan.fo 
 

 
Írar ilskast inn á naskar ES-trolarar 
02.01.2016 - 08:55 
Írski útróðrarmenn hava í nógv ár roynt at gera vart við sína misnøgd í samband við hvørji loysvir sum 
ES í Brussel gevur fiskiførum. ES-reglugerðirnar loyva ES-fiskiførum at fiska heilt inn til 13 fjórðingar úr 
landi, næstan hvar tað skal vera í ES-sjógvi.  
Norska Kystmagasinet skrivar at enn einaferð mótmæla írskir fiskimenn at útlendskir, serliga 
hollendskir, trolarar oyðileggja grunnarnar og møguleikarnar hjá írum at hava egna fiskivinnu í 
framtiðini.  
Tað eru serliga trolarar undir hollendskum flaggi, ella sum hollendsk reiðarí eiga, sum hava verið at 
sæð vestanfyri Írland.  
Í løtuni liggur millum annað Margiris vestanfyri Írland og fiskar, meðan aðrir trolarar sum Annelies 
Ilena, Maartje Theodora og Jan Maria hava verið á leiðini um jólini. Felags fyri hesar trolararnar er at 
tað er Parlevliet & van der Plas sum eigur trolararnar. Hetta er sama reiðarí sum hevur havt virksemi í 
Føroyum í fleiri ár.  
Kystmagasinet endurgevur Sunday Mirror, ið hevur tosa við írskar fiskimenn, sum vilja vera við at 
hóast hesir trolararnir alment fiska rossamakrel, so má nógvur makrelur vera í tá teir toga. 
Fiskimennirnir siga at teir ikki vita hvar makrelurin endar, um hann verður koyrdur útaftur, ella um 
hann verður frystur. Óansæð, hvørki er loyvt, tí trolararnir hava ikki makrelloyvi á leiðini.  
Írska vaktartænastan sigur at tey ikki kenna til at trolararnir fiska annað enn rossamakrel.  
31.000 hava skriva undir eina áheitan um at fáa steðga virkseminum hjá trolarunum. Írska stjórnin 
kann ikki av sínum eintingum broyta nakrar lógir á økinum. Einasti møguleiki stjórnin hevur er at 
heita á ES um at broyta reglugerðina fyri hvussu nær landi trolararnir kunnu fiska.  
Fiskur.fo 
 

 
Marknaðurin fyri føroyskan laks veksur uttanfyri Evropa 
02.01.2016 - 11:55 
Marknaðurin hevur sum heild verið góður, tó sæst á tølunum, at kappingin í Russlandi er nakað 
harðari og sostatt er prísurin lækkaður, samstundis sum hann er hækkaður aðrasteðni. Komandi ár 
verður vænta at Russland aftur verður opið fyri øllum, og sostatt kann væntast at fyrimunurin hjá 
føroyskum alarum á hesum marknaði hvørvur.  
Føroyskur laksur var í nógv ár ein vøru sum at kalla bara bleiv seld til marknaðir í Evropa. Seinnu árini 
er hetta nógv broytt, serliga eftir at bæði Kina og Russland hava stongd marknaliðini fyri norskum 
laksi. Samstundis hevði norskur laksur so høgan toll á USA-marknaðinum at føroyingar, skotar og 
kilenar hava havt møguleika at byggja sær hendan marknaðin. 
Útflutningshagtølini hjá Bakkafrost vísa at mongdin tey selja til  Evropa minkar alsamt. Fyrstu níggju 
mánaðirnar av 2014 fóru 46 prosent av Bakkafrost-laksinum til ES-lond. Hetta var í 2015 lækkað til 34 
prosent. Marknaðirnir í USA og Asia lækkaðu úr 22 prosentum til ávikavist 18 og 14 prosent. Størst 
vøkstur er útflutningurin til Eystur-Evropa, og tá serliga Russland. Hesin útflutningurin hjá Bakkafrost 
fór úr tíggju prosentum til 34 prosent frá 2014 til 2015. Tað merkir at Eystur-Evropa nú er líka 
týdningarmikil, og kanska størri enn ES-marknaðurin.  
 
Broytingarnar í útflutninginum til Kina, Russland og USA 
Føroyski laksaútflutningurin til Kina fyrstu tíggju mánaðirnar í 2015, frá januar til oktober, minkaði í 
mongd, samanborið við útflutningin sama tíðarskeið í 2014. Hetta vísa tøl frá Hagstovuni.  
Frá januar til og við oktober í ár blivu 6800 tons av laski útflutt, til ein meðal kiloprís á 37,18 krónur. 
Sama tíðarskeið 2014 blivu 8800 tons av laksi útflutt til Kina fyri ein meðalprís uppá 32,45 krónur fyri 
kilo. Besti mánaðin var august í ár, tá prísurin var í meðal góðar 42 krónur fyri kilo.  



Í tíðarskeiðnum frá januar til oktober í 2015 útfluttu føroyskir alarar 18600 tons av laksi til Russlands. 
Hetta er meir enn ein tvífalding frá sama tíðarskeiði í 2014, tá útflutningurin var 8600 tons, ella neyvt 
10.000 tons lægri enn í 2015.  
Meðalprísurin í ár hevur verið 40,6 krónur fyri kilo. Besta prísin fingu alararnir í januar, tá russar 
rindaðu í meðal 51,1 krónur fyri kilo teir innfluttu úr Føroyum. Í 2014 var meðalaprísurin 45,7 krónur 
fyri kilo. Bestu mánaðirnir vóru august og september, tá russar rindaðu ávikavist 55,1 og 50,7 krónur 
fyri kilo.  
Frá januar til oktober í 2015 sendu føroyskir alarar knøpp 10.000 tons av laski til USA, samanborið við 
12800 tons sama tíðarskeið í 2014. Í 2014 rindaðu amerikanarar í meðal 44,18 krónur fyri kilo av 
føroyskum laksi, meðan meðalprísurin frá januar til oktober í ár hevur verið 47,18 krónur.  
 
Vøkstur uttanfyri Evropa  
Regin Jacobsen, forstjóri á Bakkafrosti, sigur í samrøðu við Fiskur.fo, at marknaðurin sum heild var 
góður í 2015. Kappingin broytist alla tíðina, og seljararnir noyðast at finna nýggjar møguleikar so 
hvørt.  
- Sum heild er føroyskur laksur væl umtóktur á marknaðinum, hetta skyldast ikki minst at føroyskur 
laksur hevur ein serstakan smakk, at føroyskur laksur hevur nógv hægst innihald av marinum 
rávørum í fóðrinum, góðari heilsustøðu í føroysku alivinnuni, munagóðari marknaðarføringav 
føroyskum laksi sum ikki minst skildast at føroyska alivinnan er mest konsoloderaða vinnan í 
alivinnuhøpi í heiminum, og sostatt hevur megnað at samskipa seg betur enn aðrastaðni, sigur Regin 
Jacobsen.  
Marknaðurin í Evropa er tann sum er vaksin mest í 2015, hetta er mest týðandi laksamarknaðurin, 
men føroyskir alarar vaksa meir uttanfyri Evropa.  
- Føroyskur laksur hevur havt stórst framgongd á øðrum marknaðum, men hetta skyldast eina mest 
at vit hava havt størri fokus á at vaksa uttanfyri Evropa, sigur stjórin á Bakkafrosti.  
 
Følsk skjøl forstýra í Kina  
Sum vit skrivaðu um jólini, so hava føroyskir alarar farna árið lagt til merkis at teir hava møtt laksi á 
kinverska marknaðinum sum skal eitast at vera føroyskur, men sum vísir seg at vera seldur við 
følskum skjølum.  
- Nógvar hóttanir eru, og fyri føroyskan laks er ein nýggj hóttan komin á kinesiska marknaðinum í 
2015. Hetta er falskur uppruni. Samlaða mongdin av laksi, sum verður smugla inn í Kina við følskum 
føroyskum pappírum er størri enn samlaða mongdin av veruligum føroyskum laksi, sigur Regin 
Jacobsen..  
Almennu tølini siga, at fyrstu átta mánaðirnar vóru 11.017 tons eru innflutt úr Føroyum til Kina. 
Veruliga sølan av laksi úr Føroyum til Kina í hesum tíðarskeiði var 4.113 tons. Tað vil siga at 6.904 tons 
vóru innflutt til Kina við følskum føroyskum pappírum.  
- Hesin laksur verður vanliga umpakkaður í til dømis Hong Kong og ummerktur við til dømis 
Bakkafrost-uppruna og etikettum - og seldur inn til Kina. Fyri Bakkafrost merkir hetta at vit kappast 
við egi vørumerki fyri bíligari prís - og verri góðsku, sigur Regin Jacobsen.  
Fiskur.fo 
 

 
SÍ mennirnir í finaluni eftir tryggan sigur 
02.01.2016 - 16:33 
Eftir tryggan 3-0 sigur í hálvfinaluni móti Fleyr í Høllini á Hálsi, hevur mansliðið hjá SÍ í flogbólti í dag 
tryggja sær plássið í steypafinaluni 20. februar.  
Tað var ongantíð ivi um hvat lið fór at vinna, eftir at liðini í fyrsta settið fylgdust upp á umleið 10-10 - 
eftir hetta var liðið úr Sørvági klárt tað betra.  
Settini endaðu 25-19, 25-16 og 25-15.  
Portal.fo 
 

 
ÍF tryggjaði sær pláss í steypafinaluni 
02.01.2016 - 19:07 
Tað gjørdist ÍF sum vann stríðið um Eysturoynna í mansflogbólti, eftir at teir í dag vunnu 3-0 í 
halvfinaluni í steypakappingini í flogbólti. Dysturin var í Høllini á Hálsi í Havn.  
Men tað var ikki uttan stríð. Nýggja liðið í EIK-liguni stríddist sum úlvur í skóg um hvønn bólt, og javni 
settmunurin próvar eisini hetta. Men í seinasta enda vóru tað nógvu royndirnar hjá ÍF í slíkum 
dystum, sum avgjørdu settini og endaliga úrslitið.  



Settini endaðu 25-21, 25-23 og 25-21. 
 
Sostatt spæla ÍF og SÍ finaluna hjá monnum aftur í ár. SÍ vann hina finaluna móti Fleyr fyrr í dag trygt 
3-0. Steypafinalurnar hjá bæði kvinnum og monnum verða leiktar á Høllini á Hálsi 20. februar. 
Portal.fo 
 

 
Neyðrakett gjørdi skaða á sethús og bil 
01.01.2016 - 13:01 
Løgreglan hevði nokk at gera í gamlaárskvøld. Millum annað gjørdu tvær neyðrakettir skaða.  
Onnur kom í klædningin á einum sethúsum á Glyvrum. Hon festi tó ikki í. Ein onnur neyðrakett breyt 
bakrútin á einum bili í Havn, men sum skilst stóð ikki nakar serligur skaði av hendingini.  
Tað er ikki loyvt at brúka neyðrakettir sum fýrverk.  
Portal.fo 
 

 
Dokumentarur um flogvanlukkuna á Stord 
01.01.2016 - 17:06 
4. januar klokkan 20 verður dokumentarur á National Geographic Channel um tá flogfarið hjá Atlantic 
Airways fór av breytini í Stord.  
Hendingin fór fram 10. oktober 2006 og ein føroysk flogterna doyði umframt fýra ferðafólk. Seks 
komu illa til skaða.  
Sendirøðin eitur á donskum “Undersøgelse af flystyrt” og verður víst í 170 londum hetta kvøldið.  
Portal.fo 
 

 
Nógvur svartkjaftur at fáa sunnanfyri 
02.01.2016 - 21:41 
Svartkjaftaskipini hava havt góðan fiskiskap, síðan tey byrjaðu eftir jól.  
Tróndur í Gøtu siglir nú eisini inn, teir verða á Fuglafirði í kvøld við 2.800 tonsum í lastini, sum teir 
skulu landa til Havsbrún.  
Tróndur sleppir ikki framat at landa fyrrenn týsdagin. Jn.fo visti í dag at Fagraberg landaði og síðani 
átti Tummas T. tørn, síðan Finnur Fríði og so Tróndur í Gøtu.  
Portal.fo 
 

 
Vánaligt haruár: Vænta at hava skotið 3000 harur 
03.01.2016 - 10:07 
Bert ein triðingur av tí, sum var skotið í 2014, var skotið í 2015.  
Í tølum merkir tað, at bert 2328 harur vóru skotnar 2015, meðan 9.318 vóru skotnar í 2014.  
Sambært lívfrøðinginum Eyðfinni Magnussen, sum fylgir væl við haruskjótingini, er veðrið 
høvuðsorsøkin til, at so fáar harur eru skotnar í 2015.  
- Veðrið í vetur hevur verið sera vánaligt, og munandi færri hava verið og skotið haru í mun til 
undanfarin ár. Eisini var tað nógvur kavi í februar, og tí kann roknast við, at færri ungar eru komnir 
undan í fjør í mun til undanfarin ár.  
Allir túrarnir eru enn ikki skrásettir og roknast kann við at samlaða talið fyri 2015 kemur upp á 3000 
harur.  
Portal.fo 
 

 
IA vil minka um blokkin 
03.01.2016 - 19:33 
Tað er ikki nøkur viðtøka, at Grønland skal vera bundið av donskum blokkstuðli. Tað sigur forkvinnan í 
grønlendska flokkinum Inuit Ataqatigiit, Sara Olsvig, í síni nýggjársútsøgn. 
Tí ynskir IA, at støddin á blokkinum verður minkað í ár. Eisini hóast eingi útlit eru til, at Grønland kann 
fáa stórar inntøkur frá øðrum síðum, eitt nú námsætlanum.  
- Vit ynskja eitt kjak í tinginum um vit skulu minka blokkstuðulin úr Danmark stigvíst, uttan at bíða 
eftir møguligum inntøkum frá ráevnum. Til dømis kundu vit sett okkum sum mál, at við minka blokkin 
við 10 milliónum krónum um árið, so vit tryggja okkum ítøkilig mál. Vit skulu taka størri ábyrgd og vit í 
Inuit Ataqatigiit vilja fegin standa á odda fyri hesum, sigur Sara Olsvig.  



Inuit Ataqatigiit er við sínum 11 tingsessum størsti andstøðuflokkur í Grønlandi á somu stødd sum 
stjórnarberandi flokkurin Siumut. 
Portal.fo 
 

 
Hilmar Jan Hansen 02.01.2016 (18:03)  
Norðurlond steðga streyminum 
Tað hevur vakt ans, at Svøríki hevur tikið avgerð um, at innflytarar og flóttafólk ikki skulu hava so frítt 
at koma inn í landið, sum tey hava havt tað. Orsøkin er eyðsæð, at landið meira ella minni hevur mist 
tamarhaldið á støðuni. 
Nú verður kravt av øllum, sum skulu ferðast til Svøríkis, at tey hava neyðug samleikaprógv, so ivi ikki 
kann verða sáddur um, um tey hava innferðarloyvi ella ikki. Í hesum sambandi hevur svenska politiið 
sent boð eftir fleiri fráfarnum politistum, ið koma aftur til arbeiðis, nú so nógvir politistar eru 
upptiknir suðuri við markið. 
Myndugleikarnir í Finnlandi hava eisini gjørt av, at ferðafólk, sum koma umborð á Finnlandsfergurnar 
í Travemünde í Týsklandi, skulu vísa gildugt visum, tí upp í 25 innflytarar ella friðskjólssøkjandi hava 
verið við hvønn túrin úr Týsklandi í síðstuni. 
Danmark fylgir við 
Samstundis hevur danski forsætisráðharrin, Lars Løkke Rasmussen, í nýggjársrøðu síni gjørt greitt, at 
tað kann gerast neyðugt at hava marknaeftirlit við týska markið, nú Svøríki hevur hert eftirlitið við 
markið ímóti Danmark. 
Áður hevur danska stjórnin verið atfinningarsom mótvegis svenska eftirlitinum við markið, men nú 
sær út til, at Danmark fylgir eftir. - Vit vilja ikki síggja innflytarar og friðskjólssøkjandi á okkara 
motorvegum aftur, segði Lars Løkke Rasmussen. 
Norra hevur eisini gjørt av at herða sín innflytarapolitikk, og tað verður millum annað gjørt við tí fyri 
eyga, at hann skal minna meira um tað danska modellið, ið tiltalar norsku stjórnina. 
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 03.01.2016 (07:35)  
Viðgera hjúnabandslógina fyrsta arbeiðsdagin 
Trivnaðarnevnd løgtingsins fer týsdagin undir at viðgera uppskot til ríkislógartilmali um at seta í gildi 
fyri Føroyar partar av broytingum í hjúnabandslógini og rættarvirknaðarlógini.  
  
Tað eru tær fýra løgtingskvinnurnar Sonja J. Jógvansdóttir, uttanflokkatingkvinna, Bjørt Samuelsen úr 
Tjóðveldi, Hanna Jensen úr Framsókn og Kristianna Winther Poulsen úr Javnaðarflokkinum, sum hava 
lagt uppskotið fram.  
  
Av tí at talan er um danskt málsøki verður mælt ríkismyndugleikunum til at seta kongliga fyriskipan í 
gildi fyri Føroyar, sum er soljóðandi:  
  
Anordning om delvis ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om 
ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.  
  
Talan er um eitt heldur fløkt mál, og tí hevur tað havt drúgva viðgerð í løgtingsumsitingini. Men nú er 
so greitt, at málið kann viðgerast og samtykkjast. Men tað er ikki nóg mikið. Tá talan er um kongiligi 
fyriskipan, so skal tað eisini í donsku politisku skipanina, annaðhvørt sum fólkatingslóg ella sum 
kunngerð frá ráðharra.  
  
Higartil hevur ikki meiriluti verið á tingi fyri at loyva samkyndum at giftast. Men fyri fyrstu ferð tykist 
møguleikin at vera fyri tí.  
  
Í trivnaðarnevndini, sum skal viðgera málið, áðrenn tað kemur til aðru og endaligu viðgerð í løgtingini 
eru:  
  
Katrin Kallsberg, forkvinna  
Óluva Klettskarð  
Djóni Nolsøe Joensen  
Sonja Jógvansdóttir  
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, næstforkvinna  
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Jenis av Rana  
Kaj Leo Holm Johannesen  
  
Verður uppskotið samtykt og avgreitt í donsku politisku skipanini, so kunnu fólk av sama kyni giftast 
1. juli í ár.  
In.fo 
 

 
Hilmar Jan Hansen 03.01.2016 (19:35)  
Sterkur norskur oljugrunnur 
Hóast oljuprísurin fellur og arbeiðsloysið veksur í oljuvinnuni, tykist norski oljugrunnurin standa 
stinnur, tí hann er størri enn væntað. 
Í triðja ársfjórðingi í fjør misti oljugrunnurin 212 milliardir krónur, men allíkavæl stendur almenni 
norski pensjónsgrunnurin sera sterkur. 
Tann 30. september í 2015 varð hann uppgjørdur til 5.446 milliardir krónur, sum  er nakað meira, enn 
forsagnirnar hjá Norges Bank vístu eitt ár fram í tíðina. 
Norski miðbankin væntaði, at oljugrunnurin ikki fór at røkka núverandi støddini fyrr enn við ársbyrjan 
í 2017, skrivar avísin Bergens Tidende. 
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 03.01.2016 (21:25)  
Frakland og Danmark eru favorittar 
Dagarnar 15. til 31. januar verður EM-endaspælið í manshondbólti avgreitt i Póllandi.  
  
Sæð við norðurlendskum brillum er talan um eina kapping vit kunnu gleða okkum til, tí bæði Ìsland, 
Svøríki, Danmark og Noreg eru millum tey 16 liðini, ið hava vunnið seg í EM-endaspælið.  
  
Veddingarfyritøkurnar geva tó bara Danmark ein góðan møguleika at vinna EM í manshondbólti. Bert 
eitt lið verður met at verða størri favorittur enn Danmark, og er tað ikki so óvæntað Frakland, sum 
hevur verið ein dominerandi faktor í altjóða manshondbólti í hesari øldini.  
  
Fremstu veddingarfyritøkurnar í Evropa geva millum 3,00 og 3,25 í odds fyri, at Frakland vinnur EM í 
manshondbólti. Oddsini uppá, at Danmark vinnur EM í manshondbólti liggja millum 3,60 og 3,75. 
Spania er triðstørsti favoritturin. Oddsini uppá Spania liggja millum 7,00 og 9,00.  
  
Veddingarfyritøkurnar eru sera misjavnar á máli um møguleikarnar hjá Svøríki at vinna EM í 
manshondbólti. Lægsta oddsið liggur á 11, og hægsta oddsið liggur heilt uppi á 50. Oddsini uppá, at 
Ìsland vinnur EM í manshondbólti spenna eisini víða. Tey liggja millum 26 og 100.  
In.fo 
 

 
2015 royndist væl hjá fiskimonnunum  
Í øllum skipabólkum var hýran hægri enn í 2014, vísa hagtøl hjá Fiskimannafelagnum 
Farna árið royndist sum heild væl hjá fiskimonnum við føroyskum skipum. 
Í øllum skipabólkum var hýran hægri í fjør enn í 2014. Fiskimenn tjentu fleiri pengar fyri hvønn 
arbeiðsdag til skips. 
Tað vísa nýggjastu hagtølini hjá Fiskimannafelagnum. 
Eins og fleiri undanfarin ár eru bestu kjansirnir við nótaskipunum. Í fjør var miðalhýran umborð á 
einum nótaskipi 8197 krónur um dagin. 
Nótaskipini fiskaðu í meðal 194 dagar í fjør - og tí var manningarparturin stívliga 1,6 millión krónur. 
Nótaskipini hava tó vanliga fleiri manningar, ið býta túrarnar og harvið hýruna millum sín. Eisini í 
2014 var manningaparturin við einum nótaskipi stívliga 1,6 millión. 
Men tá fiskaðu skipini í meðal 222 dagar, og tí var meðalhýran fyri hvønn dagin lægri, hon var 
knappar 7200 krónur. Tí ber til at siga, at dagslønin við einum nótaskipi hækkaði 14 prosent í fjør, upp 
í knappar 8200 krónur. 
Næst-bestir í fjør vóru ídnaðartrolararnir. Har var miðalhýran 7044 krónur fyri hvønn fiskidag. Tað eru 
heili 46 prosent meira enn í 2014. 
Ídnaðartrolararnir fiskaðu í meðal 158 dagar í fjør, og manningarparturin við einum ídnaðartrolara 
var tí 945.000 krónur. 
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Eisini flakatrolararnir høvdu eitt gott ár í fjør. Miðalhýran var 5183 krónur um dagin, og eru tað 28 
prosent meira enn í 2014. 
Men hjá hesum skipabólki vóru dagarnir til fiskiskap tó í meðal 36 færri í fjør enn árið fyri, og tí 
gjørdist miðal manningarparturin áleið tann sami bæði árini - 977.000 í fjør móti 946.000 í fyrraárð. 
Eisini her eru vanliga fleiri manningar knýttar at skipunum. 
Eisini manningarnar við rækjutrolarunum høvdu eitt betri ár í fjør enn í fyrraárið. Miðalhýran fyri 
hvønn dag til skips var í fjør 3800 krónur, tað eru 11 prosent meira enn árið fyri. 
Rækjutrolararnir vóru í meðal 227 dagar í vinnu í fjør, og manningarparturin var tí 857.000 krónur. Av 
tí at dagarnir vóru heldur færri í fjør enn árið fyri, er manningaparturin bæði árini áleið tann sami. 
Bæði teir stóru og teir smáu ísfiskatrolararnir høvdu eitt betri ár í fjør enn árið fyri. Dagslønin var 
ávíkavist 2140 krónur og 1843 krónur við hesum skipum, og tað eru ávíkavist seks prosent og 13 
prosent meira enn árið fyri. 
Bæði á stóru og smáu ísfiskatrolarunum kom miðal manningaparturin tí uppum 400.000 krónur í fjør.  
Sambært hagtølunum hjá Fiskimannafelagnum eru lægstu miðal-hýrurnar framvegis umborð á 
garnaskipunum og ísfiskalínuskipunum - her vóru manningarpartarnir ávíkavist 347.000 og 307.000 
krónur. 
Fiskimannafelagið hevur eisini sett upp lutfallið millum eina dagløn umborð á ymsu skipabólkunum, 
sammett við eina dagløn fyri átta tímar arbeiði á landi. 
Tímalønin á landi var í fjør knappar 135 krónur, frítíðarløn íroknað. Tað gevur 1079 krónur um dagin. 
Eftir hesum leisti fáa fiskimenn við ísfiskatrolarum áleið dupult so nógv fyri hvønn arbeiðsdag 
umborð, sammett við arbeiðsfólk á landi. 
Teir við rækjutrolarum fáa útvið fýra ferðir so nógv, teir við flakatrolarum fimm ferðir so nógv, teir við 
ídnaðartrolarum sjey ferðir so nógv og teir við nótaskipum átta ferðir so nógv í løn, sammett við 
arbeiðaran á landi. 
Fiskimannafelagið vísir á, at munurin er at rokna sum tann viðbót, sum fiskimenn fáa fyri teirra 
arbeiðstíð útyvir átta tímar, fyri at arbeiða allar dagar í vikuni og so framvegis. 
Kvf.fo 
 

 
Andlát 
Johan Edvard Evensen, ættaður úr Havn, búsitandi í Lynge, Keypmannahavn, andaðist týsdagin 29. 
desember, 80 ára gamal. 
 

 


