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Danjal av Rana 04.04.2016 (10:25)  
So nærkast vit frostmarkinum aftur 
Komandi vikuna fáa vit sum frá líður aftur køligari veður av norðanætt.  
  
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s, skýggjað og regn av og á og hitin millum 5 og 
8 stig. Í kvøld og nátt makar hann vindin í lot til andøvsgul, 2 til 7 m/s, av eystri, sum snarar í ein 
landnyrðing. Yvirhøvur skýggjað og regn av og á og hitin um 5 stig.  
  
Týsdagin verður lot til andøvsgul av ymsum ættum, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur skýggjað og ælaveður og 
hitin um 7 stig. Um náttina lot til andøvsgul av landnyrðingi, 3 til 8 m/s. Skýggjað og ælaveður 
nógvastaðni og hitin niður í 4 stig.  
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul av eystri og landnyrðingi, 2 til 7 m/s, sum snarar í ein norðan og 
útnyrðing. Yvirhøvur skýggjað og eitt sindur av regni ella ælaveðri, og hitin um 7 stg. Um náttina øtlar 
hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av norðri og landnyrðingi, 8 til 13 m/s, og hitin fellur niður í 4 
stig.  
  
Hósdagin verður andøvsgul upp í ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s, sum um náttina makar niður í lot til 
andøvsgul, 2 til 7 m/s. Sólglottar, men eisini ælaveður, partvís vátaslettingur. Hitin um dagin um 5 
stig, um náttina millum frostmarkið og 2 hitastig.  
  
Fríggjadagin verður lot til andøvsgul av landnyrðingi, 2 til 7 m/s. Sólglottar, men eisini ælaveður og 
partvís vátaslettingur og kavi. Hitin um dagin um 5 stig, um náttina millum frostmarkið og 2 hitastig.  
  
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Sól og ælaveður, parvís við 
vátaslettingi ella kava. Hitin um dagin um 5 stig, um náttina niður móti frostmarkinum. 
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Fleiri norsk frálandsfeløg á veg á húsagang 
24 av teimum tilsamans 42 oljutænastufyritøkunum, ið eru skrásettar á keypsskálanum í Oslo, eru 
falnar við meira enn 90 prosentum í kursvirði. Greinarar vænta fleiri húsagangir á hesum økinum í 
næstum, skrivar norskur miðil. 
 
Tað sær svart út hjá norsku frálandsvinnuni í hesum døgum, og nú stendur vinnan fyri enn einum 
døprum spádómi. 
 
Av teimum tilsamans 42 oljutænastufyritøkunum, ið eru skrásettar í Oslo, hava ikki færri enn 24 
fyritøkur sæð kursvirðið falla við meira enn 90 prosentum, meðan kreppan hevur herjað, skrivar 
norska Finansavisen sambært offshore.no. 
 
Fleiri greinarar peika á lága oljuprísin og stóra yvirkapasitetin sum teir heilt stóru syndararnar, og 
henda gongdin kann bera í sær fleiri húsagangir millum oljutænastufyritøkurnar. Men greinararnir 
síggja eisini møguleikar: 
 
"Nógvar fyritøkur skulu endurskipast, og nakrar fara á húsagang. Men samstundis er tað eisini her, at 
partabrævavinnarin í næsta fimmáraskeiði skal finnast," sigur kapitalumsitarin Hans Thrane Nielsen í 
Storebrand Kapitalforvaltning við Finansavisen. 
 
So seint sum í síðstu viku var Norges Rederiforening frammi við eini kanning, ið vísir, at talið á løgdum 
norskum frálandsskipum fer at hækka í 2016. 
 
Reiðararnir vænta sjálvir, at tilsamans 111 skip og 23 boripallar eru tiknir úr Norðsjónum innan 1. juli í 
ár. Tey hart kroystu frálandsreiðaríini royna av øllum alvi at halda lív í virkseminum í eini vinnu, har 
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lági oljuprísurin hevur fingið olju- og gassfeløg at skrúva niður fyri íløgum og skera manningartalið inn 
at beini. 
 
Afturgongdin kemur týðuliga fram í tølunum fyri 2015, tá lagdi norski flotin av skipum og boripallum 
fór úr 0 til 100 skip. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Danska gassframleiðslan á Tyra-feltinum í vanda  
A.P. Møller - Mærsk og partnarar í DUC skulu hava stóra pengapungin fram, um framleiðslan av gassi 
úr stóra Tyra-feltinum skal halda fram. 
 
Ivasamt er, um teir vilja tað, og tí hevur Maersk Oil gjørt greitt, at framleiðslan steðgar í 2018, um tað 
ikki eydnast at fáa eina "fíggjarliga burðardygga ætlan" í lag innan árslok í ár. 
- Tyra hevur verið í rakstri í mong ár. So av trygdarávum verða vit noydd at taka verandi útgerð har úti 
niður. Vit royna saman við partnarum okkara at finna útav, hvørjir møguleikar eru, sigur stjórin í 
Maersk Oil Danmark, Martin Rune Pedersen. 
Vinnulívsmiðilin Finans hevur áður skrivað, at ein varðveiting av framleiðsluni fer at krevja íløgur fyri 
30 mia. kr. Eitt tal, sum Martin Rune Pedersen kallar "høgt sett", uttan at hann vil greina hetta nærri. 
- Nógvar miljardir skulu gerast í íløgum. Men alt veldst um, hvørja niðurstøðu vit koma fram til, sigur 
Martin Rune Pedersen. 
Hann vil ikki fara niður í smálutir um, hvat ið gerast skal fyri at varðveita framleiðsluna. Samrøður eru 
í løtuni við partnararnar á feltinum um hetta og eisini við danska statin. 
Ein møguleiki er at steðga framleiðsluni á Tyra-feltinum, sum er tað nógv størsta danska gassfeltið og 
stendur fyri tveimum triðingum av framleiðsluni. Samstundis er Tyra tað staðið, har gass úr øðrum 
feltum verður sent til at verða flutt víðari til Danmarkar. 
- Nøkur flutningssambond eru til Hollands, sum vit hyggja at, so vit kunnu halda fram við 
framleiðsluni úr nøkrum av teimum sunnaru feltunum, sigur Martin Rune Pedersen. 
Tyra kann tó framvegis bjargast. 
- Vit skulu hava grundarlagið upp á pláss, so vit kenna búskaparligu rammutreytirnar fyri 
framleiðsluni av olju í Norðsjónum, so vit kunnu taka eina avgerð.  
- Í hesum sambandi noyðast vit eisini at umhugsa møguleikan at steðga framleiðsluni, sigur Martin 
Rune Pedersen.  
Kelda. jp.dk 
Antares.fo 
 

 
Stjórnin til reiðar við eini hjálpandi hond 
Danska stjórnin arbeiðir fyri, at framleiðslan av gassi kann halda fram í Norðsjónum. Tað sigur Lars 
Christian Lilleholt, orku-, veitingar- og veðurlagsmálaráðharri. 
 
Boðini um hetta koma eftir, at A.P. Møller-Mærsk í gjár upplýsti, at tað umhugsaði at lata stóra 
gassfeltið Tyra aftur, um ikki ber til at fáa eina fíggjarliga burðardygga ætlan fyri framtíðina í lag í ár. 
 
Tyrafeltið er rakt av tvinnanda avbjóðingum: tørvi á stórum íløgum, samstundis sum oljuprísurin er 
lágur. 
 
"Vit eru í sera góðum dialogi við alla olju- og gassvinnuna um, hvussu vit tryggja best møguligu 
rammukorini fyri framleiðslu í Norðsjónum. Stjórnin er áhugað í, at rammukorini eru so góð sum 
gjørligt, so vit tryggja, at oljan og gassið kemur upp, og at inntøkur koma í statskassan," sigur Lars 
Christian Lilleholt. 
 
Hann vil tó ikki greina nærri, hvørji viðurskifti skulu broytast til tess at bøta um rammutreytirnar. 
 
"Vit eru í dialogi við vinnuna beint nú. Tað er alt ov tíðliga at seta neyv orð ella tøl á tað, sum skal til," 
sigur ráðharrin. 
 
Vinnan hevur fleiri ferðir borið upp á mál, at neyðugt er við skattalættum, skal henni vera lív lagað. 
 

http://finans.dk/live/erhverv/ECE8556449/maerskchef-alt-er-i-spil-i-nordsoeen-lige-nu/?ctxref=ext


Kelda: Ritzau 
Antares.fo 
 

 
Fimm leikarar longu eitt kort frá leikbanni 
03.04.2016 - 22:31 
KÍ, HB, NSÍ, Skála og AB hava øll ein leikara, sum bara manglar eitt gult kort til at fáa ein dyst leikbann. 
Skipanin í ár er broytt soleiðis, at nú skulu fýra gul kort fyri at fáa leikbann. Men hetta sær ikki út til at 
hava havt serliga stóra ávirkan á leikararnar. Tí longu eftir fýra umfør liggja fimm leikarar á markinum 
til at fáa fyrsta leikbannið. Teir eru Ahmed Mujdragic (KÍ), Tróndur Jensen (HB), Jens Joensen (NSÍ), 
Ólavur Mikkelsen (Skála) og Patrik Johannesen (AB). 
Nordlysid.fo 
 

 
Leita eftir manni í Vági 
04.04.2016 - 08:42 
Politiið hevur sent út eina eftirlýsing eftir 67 ára gamal Rólanti Nónsfjall, ið er búsitandi á Eiðisgarði, 
vesturin á Eiðinum í Vági. 
Rólant er seinast sæddur umleið kl. 15:30 í gjár, og var hann tá til gongu vestur eftir Eiðisvegnum. 
Helst var hann í einum myrkum jakka, myrkum buksum og ljósum inniskóm.  
Rólant er millum 165 og 170 cm. høgur, er nakað prúður og hevur stuttklipt brúnt hár. Vanliga hevur 
hann eina ball í munnklovanum.  
Um nakar heldur seg hava sæð Rólant, verður viðkomandi biðin um at siga frá á politistøðini í Havn, 
telefon 351448.  
Leitað hevur verið frá umleið klokkan 14 í gjár til á midnátt, og leitingin varð tikin uppaftur í morgun 
klokkan 6 
 Nordlysid.fo 
 

 
Undirskotið á fíggjarlógini 2015 var 76,9 mió. kr. 
04.04.2016 - 09:36 
Undan løgtingsvalinum varð dúgliga mett um hvussu støðan varð hjá landsbúskapinum. Stjórin í 
Gjaldstovuni metti at landskassin í august mánaða hevði eitt yvirskot, og nú roknskapurin er liðugur 
er greitt at útsøgnin var á góðari leið.   
Tað hevur verið gitt dúgliga um støðuna hjá Landskassanum 2015 og beint undan valinum metti 
fyrrverandi landsbankamaður at undirskotið fór at verða 230 mió. kr..  
Í morgun frætta vit frá Gjaldsstovuni at endaliga úrslitið gjørdist eitt hall uppá 76,9 mió. kr.. 
Løgtingsvalið varð 2. september 2015 og nýggja samgongan keypti fleiri bygningar við eykajáttan 
beint undan jólum frá Banknordik og Eik og teir eru útreiðsluførdir (26 mió. kr. til løgtingið) (21,3 
Almenn umsiting). Harafturat framskundaði nýggja løgtingið játtan á 40 mió. kr. til Viðareiðistunnilin. 
Vóru nevndu broytingar ikki gjørdar av nývalda løgtinginum eftir at nýggj samgonga tók við hevði 
yvirskot verið longu á fíggjarlógini 2015. 
Sambært gjaldstovuni í morgun er roknskapurin nú afturlatin og úrslitið endaligt. 
Nordlysid.fo 
 

 
Játtanarkarmar 2017: Barnafrádrátturin hækkar 2.700 kr. fyri børn undir skúlaaldur 
Skrivað hevur Fíggjarmálaráðið 04.04.2016 - 11:28 
Næsta ár hækkar barnafrádrátturin fyri børn millum 0 og 6 ár við 2.700 kr. Úr 6.500 upp í 9.200 kr. 
árliga. Samgongan hevur sett sær sum mál at gera tað fíggjarliga lættari fyri smábarnafamiljur. Tí eru 
12 mió. kr. settar av í játtanarkarminum fyri 2017 til endamálið. 
Við hækkingini verður samlaði miðal barnafrádrátturin fyri børn yngri enn 7 ár 15.550 kr. árliga, fyri 
hvørt barnið. Hetta er grundað á, at miðalbarnafrádrátturin hjá kommununum er 6.350 kr. í 2016, og 
afturat hesum kemur barnafrádrátturin hjá landinum í 2017 á 9.200 kr. árliga.  
“Vit hava sett okkum fyri at fremja fleiri átøk, sum tryggja varandi fólkavøkstur og vaksandi trivnað í 
Føroyum. Smábarnafamiljurnar eru millum tey, ið ofta eru fíggjarliga sperd. Við hesum hækkaða 
barnafrádráttinum lætta vit um gerandisdagin hjá barnafamiljunum í Føroyum. Vit hava longu longt 
barsilstíðarskeiðið við 6 vikum, hava sett í verk ískoyti til barnafamiljur í trongum fíggjarligum korum, 
og hava veitt lág- og miðaløntum ein skattalætta á 137 mió. kr. í 2016. Nú taka vit enn eitt stig við 
økta barnafrádráttinum, sigur Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum.  



Í 2014 fingu foreldur barnafrádrátt í skattinum fyri samanlagt 13.400 børn (0-17 ár). Av hesum var 
frádrátturin í landsskattinum samanlagt 84 mió. kr. og barnafrádrátturin í kommunuskattinum 81 
mió. kr. Umleið 4.500 børn eru millum 0 og 6 ár. Sambært Manntalsgrunninum hjá Hagstovuni vóru 
tað 3.200 húski, sum høvdu børn yngri enn 5 ár í 2011.  
Nordlysid.fo 
 

 
Alt á eina fjøl  
Hóast royndar uppboðssøla av veiðirættindum ikki er partur av samgonguskjalinum, so er hetta ikki 
einans vorið eitt samgongumál, men ein týðandi kabinett spurningur. Mikudagin verður triðja viðgerð 
av uppskotinum hjá landsstýrismanninum í fiskivinnumálum og sum støðan er í løtuni fer løgtingið at 
fella uppskotið.  
Tað sum samgongan hevur bundið seg til er: ….. Ein grundleggjandi nýskipan av fiskivinnuni verður 
millum høvuðsmálini hjá samgonguni. Ein breitt samansettur arbeiðsbólkur við fakligum førleikum og 
vinnuligum royndum verður alt fyri eitt settur at gera tilmæli til politisku skipanina um nýskipan í 
fiskivinnuni frá 1. januar 2018. Meginreglan er, at vinnan skal virka eftir marknaðartreytum…..  
Kristin Michelsen hevur fleiri ferðir víst á at semja er ikki í samgonguni um at seta uppboðssølu í verk 
og tí er hon heldur ikki nevnd í júst samtyktu fíggjarkørmunum.  
Heldur ikki fekst semja um uppboðssøluna í samgonguni, tá fíggjarlógin skuldi samtykkjast og tí varð 
tilfeingisgjald lagt á svartkjaftin ístaðin fyri tær inntøkurnar, sum skuldu koma umvegis 
uppboðssøluna.  
Alt fyri einki  
Baði búskaparfrøðingar og tey sum ynskja uppboðssølu av fiskirættindum hava víst á at ætlaða 
uppboðsølan, sum landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum vil hava løgtingið at samtykja, er nyttulig til 
lítið.  
Lógin er soleiðis sett saman at einans verandi aktørar í Barentshavinum hava møguleika at bjóða.  
Undir aðru viðger gjørdi Kristin Michelsen, greitt at um løgmaður ikki heitti á landsstýrismannin at 
taka uppskotið aftur og bíðja til nýskipannarnevndin varð liðug við arbeiði, so fór hann ikki at trýsta á 
ja-knøttin til triðju viðgerð.  
Bill Justinussen, sum undir aðru viðgerð bjóðaði samgonguni at taka upp samráðingar við Miðflokkin 
um samstarv, atkvøddi eins og Kristian Michelsen, saman við samgonguni. Men hann legði dent á at 
tað gav onga meining um bert verandi aktørar sluppu at bjóða á royndaruppboðsøluni og tí er ikki 
vantandi at hann fer at atkvøða fyri uppskotinum, verða ikki grundleggjandi broytingar framdar 
uppskotinum.  
Sostatt er støðan í løtuni at uppskotið verður felt av løgtinginum, og tá málið er gjørt til eitt 
samgongumál stendur um lív hjá samgonguni.  
Málið er nú so politiskt at nú er bara spurningurin hvør vil missa andlit.  
Javnaðarflokkurin hevur tingbólkafund í morgin.  
Nordlysid.fo 
 

 
Hald lagt á 2,6 kg av hashi 
04.04.2016 - 18:33 
Seinastu 10 dagarnar, hevur Tollvaldið saman við politinum lagt hald á 2,6 kg av hashi, ið hevur eitt 
søluvirðið á svarta marknaðinum í Føroyum uppá tilsamans í minsta lagi 650.000 kr.  
Leygardagin tann 26. marts 2016 kl. 20:35 (páskaaftan) bleiv ein 60 ára gamal maður handtikin á 
flogvøllinum í Vágum, tá hann royndi at smugla 2 kg av hashi, sum hann goymdi í viðførinum.  
Maðurin bleiv varðhaldsfongslaður 27. marts (1. páskadag) til 20. apríl, meðan nærri kanningar fara 
framm í málinum.  
Í morgun kl. 05:35 bleiv ein 33 ára gamal maður handtikin umborð á Norrønu, har hann royndi at 
smugla 600 gram av hashi, sum hann goymdi í viðførinum.  
Kl. 10:30 bleiv so ein 22 ára gamal maður handtikin í miðbýnum í Havn, tí hann var eigarin av 
hashinum.  
Báðir menninir viðgingu seg sekar og vóru tíðliga seinnapartin í Føroya Rætti dømdir 2 mánaðar 
treytaleysa fongsulsrevsing hvør.  
Jón Klein Olsen  
Nordlysid.fo 
 

 
Panama skjølini: Íslendski forsætisráðharrin í politiskum ódnarveðri 
04.04.2016 - 08:54 



Íslendski forsætisráðharrin, Sigmundur Gunnlaugsson, er komin í politiskt óveður, eftir at tað er 
vorðið greitt, at eitt felag, ið hann hevur átt saman við konu síni, Onnu Sigurlaug Pálsdóttir, er 
umfatað í stóra lekanum frá Mossack Fonseca.  
Skjølini vísa, at tey bæði keyptu felagið Wintris í 2007, men at forsætisráðharrin boðaði ikki frá, at 
hann átti í felagnum.  
Sigmundur Gunnlaugsson seldi sín part, ið var 50% av felagnum, til konuna í 2009, fyri ein dollara.  
Skjølini vísa, at felagið varð nýtt til at gera íløgur við peningi, ið Anna Sigurlaug Pálsdóttir hevði arvað.  
Stórar íløgur vórðu gjørdar í tríggjar íslendskar bankar, ið fóru á húsagang í 2008, og er Wintris 
skrásett sum stórur kreditorur, ið hevði nógv upp á spæl í húsaganginum.  
Tá Sigmundur Gunnlaugsson gjørdist forsætisráðharri í 2013, hevur hann síðani verið partur av 
samráðingum um bankarnar, ið soleiðis hava havt beinleiðis ávirkan á ognirnar hjá Wintris.  
Millum annað setti hann seg upp ímóti, at peningur skuldi latast útlendskum kreditorum, ið sostatt 
fór at hava ávirkan á virðið á partabrøvunum hjá Wintris.  
Gunnlaugsson vil vera við, at hann gjørdi tað, ið var best fyri íslendska fólkið, og at hann hevur ikki 
gjørt nakað, ið var galið.  
Samstundis ger talsmaður teirra greitt, at hjúnini hava allarhelst mist nógvan pening, ið tey ikki fáa 
aftur.  
Væntað verður, at møguligani verður útskrivað val í næstum, fyri soleiðis at avgera framtíðina hjá 
Sigmundi Gunnlaugsson.  
Portal.fo 
 

 
Flogvøllurin í Brússel latin upp aftur 
04.04.2016 - 10:36 
Zaventem flogvøllurin í Brússel er nú latin upp aftur, og vóru tríggjar fráferðir í gjár, 12 dagar eftir at 
flogvøllurin varð raktur av einum yvirgangsálopi.  
Trygdin varð sett í hásæti, og eingin, ið ikki hevði ferðaseðil, sleppur nær námind flogvøllinum.  
Ferðafólkini vórðu eisini biðin um at møta heili tríggjar tímar áðrenn fráferð, og tað bar einans til at 
koma til flogvøllin við bili ella hýruvogni. Flogvøllurin er enn stongdur fyri tokum og bussum.  
Trygdarviðurskiftini eru herd nógv, tí løgreglan hótti við at fara í verkfall, um ikki nýggjar 
trygdarskipanir og reglugerðir vórðu settar í verk. Millum annað skulu ferðafólkini kannast áðrenn tey 
sleppa inn á sjálvan flogvøllin.  
Tað var flogfelagið Brussel Airlines, ið hevði fráferðirnar í gjár, og flogið varð til Portugal, Italia og 
Grikkalands.  
Portal.fo 
 

 
Kortleggja arvaeginleikarnar hjá sild 
04.04.2016 - 14:50 
Arvaeginleikarnir hjá sildini skulu nú kortleggjast, og fyrsta sildin er nú sekventerað.  
Tað skrivar føroyska fyritøkan Amplexa Genetics, ið er partur av HerGen verkætlanini, ið nú er farin 
av bakkastokki. 
Tað eru Amplexa Genetics, Fróðskaparsetur Føroya, Havstovan, Heilsufrøðiliga Starvsstovan, 
Granskingarsetrið iNOVA og EMBL-EBI í Onglandi, ið samstarva um verkætlanina HerGen, ið hevur til 
endamáls at kortleggja arvaeginleikarnar hjá sild, og finna arvaliga munin á fýra ymiskum 
sildastovnum.  
Verkætlanin er skipað sum ein vinnu-PhD hjá Amplexa Genetics A/S, og fer fram á Granskarasetrinum 
iNOVA við Sunnvør Klettskarð í Kongsstovu sum PhD lesandi.  
- Vit vænta, at verkætlanin fer at hava stóran týdning fyri framtíðar stovnsrøkt av sildastovninum, 
sum Føroyar veiða av. Umframt at kortleggja genetisku samansetingina í sildini, so uppbyggja vit ein 
genetiskan førleika til at nýta DNA markørar til at staðfesta stovnar. Um verkætlanin gongur sum 
ætla, so kunnu vit siga, um tað eru ein ella fleiri stovnar, og úr hvørjum stovni ein ávísur fiskur stavar. 
Harvið byggja vit eisini eitt tól til sporføri, sigur Hans Atli Dahl, stjóri í Amplexa Genetics.  
Amplexa Genetics er ein føroysk klinisk-arvafrøðisfyritøka við sæti í Odense. Bæði Framtaksgrunnur 
Føroya og Norðoya Íløgufelag/Føroyagrunnurin eru stórir partaeigarar í Amplexa Genetics, og er 
HerGen verkætlanin byrjanin upp á føroyskt virksemi hjá teimum.  
-Vit eru sera fegin um, at vit fingu neyðugu peningaupphæddina til at gera hesa verkætlanina, og at 
føroyska vinnan umframt almennir føroyskir grunnar valdu at stuðla verkætlanini. Tað er eisini ein 
viðurkenning, at danski Innovationsfonden valdi at stuðla verkætlanini, sum eina vinnu-Ph.d.-
verkætlan, sigur Hans Atli Dahl.  
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Lemmatrolari samtrolar 
04.04.2016 - 19:39 
- Vit hava roynt eystanfyri, men fiskiskapurin hevur verið smáligur. Bestu hálini vóru tey seinastu, 
sigur Tórhallur Gaardbo, skipari á Rankanum.  
Á middegi í dag komu Rankin og Rókur á Runavík. Teir hava samtrolað og fingið 350 kør av hampuliga 
stórum upsa, sum verður landaður til Faroe Origin í Runavík.  
Fyri tíðina samtrola Rankin og Rókur. Rókur plagar annars at samtrola við Lerki. 
Lerkur hevur seinastu vikurnar ligið í Klaksvík, har ymiskt er gjørt við motorin. 
Lerkur er um at vera klárur aftur til fiskiskap og skal samtrola við Rók, tá teir fara avstað, vantandi í 
annaðkvøld.  
Tórhallur sigur annars, at Rankin er ein lemmatrolari, sum vanliga fiskar við lemmum. 
Um onkur av samtrolarunum hjá Faroe Origin hevur trupulleikar ella skal til viðlíkahald, so verður 
Rankin settur inn, sum avloysaraskip.  
- Við Rankanum eru vit vanliga níggju mans tá vit trola við lemmum. Vit eru eisini níggju mans, tá vit 
samtrola, tí vit kunnu ikki bara koyra tveir mans í land, tá vit skulu samtrola, og so halda, at teir eru 
tilreiðar at koma umborð aftur, tá vit aftur skulu við lemmum.  
 
- Tá Rankin fer avstað aftur, verður tað óivað við lemmum sigur Tórhallur Gaardbo.  
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Sørvingurin, Klæmint B. Vágadal vunnið silvur í styrkilyfting 
04.04.2016 - 20:15 
Fyrsta til triðja apríl hevur DM 2016 í klassiskari styrkilyfting verið í Keypmannahavn. Ein føroyingur 
luttók, og hann stóð seg somikið væl, at hann endaði við at vinna silvur samanlagt. Talan er um 
sørvingin, Klæmint B. Vágadal og silvurið varð vunnið í 83 kg klassanum. 
Kappast varð í trimum desiplinum, squat, bonkpress og deadlift, har hvør lyftari hevði tríggjar royndir 
í hvørjari desiplin, og so bleiv talt saman, hvussu nógv kg blivu lyft samanlagt. 
Klæmint vann gull í squat, har hann lyfti 220 kg, uttan knæliðsbind.  
Í bonkpress hevur Klæmint havt nógvar skaðar at stríðast við. Her lyfti hann 115 kg, sum bleiv 
góðkent. Hann royndi seg eisini við 120 kg, men tað eydnaðist ikki. 
Klæmint vann eisini bronsu í deadlift, har hann lyfti 240 kg. Her royndi hann seg eisini við at lyfta 255 
kg, sum kom heilt upp, men lyftið bleiv tíverri ikki góðkent. 
Klæmint B. Vágadal fekk eitt flott 2. pláss, við einum samlaðum úrslitið á 575 kg.  
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Antonio Conte er nýggjur Chelsea venjari 
04.04.2016 - 21:00 
Italski landsliðsvenjarin, og fyrrverandi landsliðsleikarin hjá Italia verður nú venjari í enska Premier 
League felagnum, Chelsea tey komandi trý árini. Antonio Conte, hevur staðið seg væl í síni stuttu 
venjara yrkisleið, og komandi trý árini fer hann so at royna seg í London felagnum. 
 
Russiski Chelsea eigarin, Roman Abramovic hevur havt heili tíggju venjarar undir sær í síni tíð í 
Chelsea, so spennandi verður at síggja hvussu longi Antonio Conte fer at yvirliva. 
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Illir íslendingar kasta við eggum og øldósum 
04.04.2016 - 22:06 
Illir íslendingar hava móttalt á Eysturvøllinum frammanfyri Altinginum í dag. Sambært íslendskum 
miðlum eru tað heili 22.000 fólk sum vóru við í mótmælinum. Kastað var við eggnum, øldósum í 
vreiði. Fyrr í dag var tað onkur sum hevði kastað jogurt á Altingið, skriva útlendskir miðlar. 
Íslendingar mótmæltu meðan Altingið viðgjørdi eitt uppskot um misálit á forsætismálráðharran, 
Sigmund Davíð Gunnaugsson eftir at tað er komið fram at hann hevur havt tillknýti til eitt felag, sum 
er skrásett í skattaskjóli uttanlands. Felagið hevur eisini havt krav mótvegis kollsigldum íslendskum 
bankum.  
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Umfatandi mál um skattaskjól komið undan kavi  
Forsetar, forsætisráðharrar, fótbóltsstjørnur hava stovnað feløg, so teir skuldu sleppa undan at gjalda 
skatt 
Tað hevur loypt hvøkk á allan heimin, at forsetar, forsætisráðharrar, fótbóltsstjørnur og onnur hava 
stovnað feløg, sum hava til endamáls at sleppa undan skatti. 
Miðamerikanska advokatfyritøkan, Mossack Fonseca, hevur hjálpt øllum hesum at stovna feløgini, 
sum virka í londum, ið veita skattaskjól. 
Nú eru ikki færri enn 11,5 milliónir skjøl frá advokatfyritøkuni likin út. Sambært teimum hava vinfólk 
hjá Vladimir Putin, forseta í Russlandi, flutt ikki færri enn 13 milliardir kr. millum bankar og loynilig 
feløg, sum Mossack Fonseca hevur hjálpt teimum at stovna. 
Íslendski forsætisráðharrin vavdur upp í 
Forsetin í Ukraina, Petro Porosjenko, er á listanum yvir persónar, sum krógva pening, til tess at sleppa 
undan skatti. 
Kendi fótbóltsspælarin hjá FC Barcelona, Lionel Messi, hevur eisini eitt felag, sum Mossack Fonseca 
hevur hjálpt honum at stovna. Sambært skjølunum verður felagið brúkt til at krógva pening fyri 
skattamyndugleikunum. 
Í Ìslandi er komið undan kavi, at sjálvur forsætisráðharrin, Sigmundur Davið Gunnlaugsson, er vavdur 
upp í eitt mál um skattaskjól. Skjølini vísa, at hann saman við konu síni hevur átt í einum felag á 
brestku Jómfrúoyggjunum, uttan at hava greitt altinginum frá tí. 
Fyritøkan kallaðist Wintris Inc., sum krógvaði fleiri milliónir dollarar fyri skattavaldinum, meðan 
fíggjarkreppan herjaði í Íslandi. Sjálvur noktar forsætisráðharrin fyri, at hann hevur dult hesar 
upplýsingar fyri almenninginum. 
Í eini sjónvarpssending, sum danska kringvarpið sendi í gjárkvøldið, kom fram, at Nordea, sum er 
næst størsti banki í Danmark, og Jyske Bank hava brúkt Mossack Fonseca at stovna loynilig feløg fyri 
ríkar kundar, ið vilja sleppa undan at gjalda skatt. 
Miðamerikanska advokatfyritøkan varð stovnað í 1977, og sambært Politiken, ið hevur greinað 
skjølini, hevur Nordea-bankin í Luksemburg útvegað viðskiftafólkum sínum í minsta lagi 369 loynilig 
feløg. 
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Vilmund Jacobsen 04.04.2016 (19:25)  
Klæmint nummar 2 í 83-kilo flokki 
1.-3. apríl var DM 2016 í klassiskari styrkilyfting í Keypmannahavn, har sørvingurin, Klæmint  B. 
Vágadal, gjørdist nummar 2 í 83-kilo bólkinum.  
  
Kappast varð í trimum desiplinum; squat, bonkpress og deadlift, har hvør lyftari hevði tríggjar royndir 
í hvørjari desiplin.  
  
Klæmint B. Vágadal vann gull í squat. Hann lyfti 220 kilo uttan knæliðsbind, har pláss var til at lyfta 
meira.  
  
Í bonkpressi hevur Klæmint B. Vágadal havt nógvar skadar at stríðast við. Her lyfti hann 115 kilo, sum 
varð góðkent. Síðan royndi hann seg við 120 kilo, sum ikki eydnaðist hendan dagin.  
  
Eisini vann hann bronsu í deadlift, har hann lyfti 240 kilo. Her royndi hann seg eisini við at lyfta 255 
kilo, sum kom heilt upp, men lyftið varð tíverri ikki góðkent.  
  
- Klæmint B. Vágadal fekk eitt flott 2. pláss við einum samlaðum úrsliti á 575 kilo.  
  
Tað verður sagt í tíðindaskrivi, sum er sent In.fo. 
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Meting um tilfeingið fyri viku 14 2016  

 

Friday, 01 April 2016  

Samandráttur: Línuskip: Tey flestu línuskipini eru til fiskarí. Trý ísfiskalínuskip eru við Ísland, men tað 
er ivasamt um nakar landar í vikuni, kanska ein. Tey fáa ein blanding av toski, hýsu, longu og brosmu. 
Trý frystilínuskip eru eisini við Ísland. Undir Føroum eru fleiri línuskip, tey fiska mest av toski og hýsu. 

http://politiken.dk/oekonomi/ECE3143617/nordea-vi-lader-os-ikke-bruge-til-skattesnyd/
mailto:vilmund@sosialurin.fo
http://www.fmf.fo/index.php?option=com_content&task=view&id=605


Vantandi landa 1-2 mánadagin og so nøkur seinni í vikuni.  
Útróður:  Streymurin er góður, men harðnar út á vikuna. Veðri verður gott, serliga fyrst í vikuni, so tí 
vantað vit nógvan útróður fyrst í vikuni, men kemur at minka seinni í vikuni, tá veðri og streymur ikki 
er til vildar. Bátarnir fáa mest av toski, men møguliga koma tey at fáa meir av hýsu nú enn 
undanfarnu túrarnar. 
 Djúpvatnstrolarar: Ein landar mánadagin, mest upsa. Tveir fiska svartkalva og ein fiskar blálongu, 
men allir eru núliga byrjaðir túr, so tað er ivasamt um teir landa í vikuni. Ein fiskar svartkalva og 
frystur fiskin umborð. 
 Partrolarar:  Vit vantað at tvey pør koma at landa mánadagin og so okkurt parið seinni í vikuni. 
Framvegis smáligur fiskiskapur, men okkurt brúkiligt hálið er. Fáa nakað av toski og longu sum 
hjáveiðu. Trý pør fara ella eru farin á gulllaksaveiðu. Nøkur pør liggja við bryggju, men fara vantandi 
út í næstum.  
Trolbátar: Allir trolbátarnir liggja við bryggju, men fara út tá eitt øki norðanfyri opnar 2 apríl. Tað er 
mest toskur og hýsa teir fáa har.  
Garnaskip: Tvey fiska svartkalva og koma helst at landa síðst í vikuni. Fiskaríið er brúkiligt. 
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 Valutanavn      
Nationalbankens 
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 Australske dollar     499,16  

 Bulgarske leva     380,71  

 Brasilianske real     184,21  

 Canadiske dollar     502,02  

 Schweizerfranc     681,92  

 Kinesiske renminbi.yuan     101,04  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     744,59  

 Britiske pund     933,80  

 Hong Kong dollar     84,37  

 Kuna     99,13  

 Ungarske forint     2,3840  

 Israelske new shekel     172,84  

 Indiske rupees     9,900  

 Japanske yen     5,8643  

 Mexicanske peso     37,75  

 Norske kroner     78,91  
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 Newzealandske dollar     448,41  

 Polske zloty     175,86  

 Russiske rubel     9,6500  

 Svenske kroner     80,50  

 Singapore dollar     484,35  

 Thailandske baht     18,580  

 Tyrkiske lira     233,03  

 US dollar     654,30  

 Sydafrikanske rand     44,640  
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Andlát 
Málfrid Patursson, ættað úr Kollafirði, búsitandi í Tórshavn, andaðist á Láargarði sunnudagin 3. apríl, 
93 ára gomul. 
 
Herbjørg Dania Eysturdal, Klaksvík, andaðist á Klaksvíkar sjúkrahúsi 1.apríl, 48 ára gomul. 
 
Kathrina Olsen, fødd Mikkelsen, ættað úr Geilagarðinum í Skúgvi, búsitandi í Keypmannahavn, 
andaðist 31. mars, 99 ára gomul. 
 

 


