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Danjal av Rana 06.04.2016 (10:21)  
Kaldari og vátari 
Køld luft við ælaveðri fer komandi dagarnar at streyma niður yvir Føroyar av landnyrðingi og norðri. 
Um vikuskiftið nærkast brúgvaløg oyggjunum av suðri og tað verður lýggjari. 
  
Í dag verður lot til andøvsgul av landnyrðingi og norðri, 3 til 8 m/s, í støðum upp í stívt andøvsgul, 10 
m/s. Framvegis skýggjað og stundum regn ella ælaveður. Um kvøldið og náttina gul til stívt andøvsgul 
av norðri og landnyrðingi, 5 til 10 m/s, í støðum upp í strúk í vindi, 13 m/s. Sum frá líður samdrigið og 
færri æl. Hitin alt samdøgrið millum 4 og 7 stig. 
  
Í morgin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi og norðri, 5 til 10 m/s, fyrrapartin í støðum upp 
í strúk í vindi, 13 m/s. Samdrigið og okkurt ælið, partvís vátaslettingur og heglingur og hitin um 6 stig. 
Um náttina lot til andøvsgul av landnyrðingi og norðri, undir 8 m/s. Framvegis okkurt ælið, møguliga 
vátaslettingur og hitin millum frostmarkið og 3 hitastig. 
  
Fríggjadagin verður lot til andøvsgul av landnyrðingi, sum dagurin líður av eystri, 3 til 8 m/s. 
Samdrigið og okkurt ælið, møguliga vátaslettingur og hitin um 5 stig. Um náttina øtlar hann vindin í 
gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s. Samdrigið og ælaveður, møguliga vátaslettingur og hitin 
millum 1 og 4 stig. 
  
Leygardagin verður andøvsgul upp í ein strúk av eystri og landnyrðingi, 8 til 13 m/s. Sum frá líður 
skýggjað og ælaveður ella seinni regn. Hitin alt samdøgrið millum 3 og 7 stig. 
  
Sunnudagin verður andøvsgul upp í ein strúk av eystri og landnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum um náttina 
makar niður í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Yvirhøvur skýggjað og stundum regn. Hitin alt 
samdøgrið millum 4 og 8 stig. 
  
Mánadagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Sólglottar og yvirhøvur turt. 
Hitin um dagin um 7 stig, um náttina millum 2 og 5 stig. 
 

 
Fær stórar avleiðingar fyri Danmark 
Maersk Oil umhugsar at steðga framleiðsluni av gassi úr Tyra-feltinum í Norðsjónum 1. oktober 2018. 
Hendir tað, fer hetta at hava álvarsamar avleiðingar við sær fyri Danmark, tí hetta millum annað fer 
at bera í sær, at Danmark ikki longur verður sjálvbjargið við olju og gassi, sigur Martin Næsby, stjóri í 
vinnufelagsskapinum Olie Gas Danmark, við Maritime Danmark. 
”Tyrafeltið er eitt sera týdningarmikið vegamót. Heldur Tyra uppat, verður tað ikki síðsta feltið, ið 
gevst”, sigur Martin Næsby og vísir á, at hetta eisini fer at ávirka oljuframleiðsluna í danska partinum 
av Norðsjónum, tí bæði gass og olja verður framleidd á feltinum. 
 
”Gevst Tyra, missir Danmark skatta- og gjaldaoyruinntøkur umframt túsundtals arbeiðspláss. Men 
harumframt setur tað eisini danska sjálvbjargnið upp á spæl. Í løtuni er Danmark einasta ES-landið, ið 
er sjálvbjargið við olju og gassi. Men ein afturlating av Tyrafeltinum fer at bera í sær, at vit noyðast at 
innflyta úr øðrum londum, tildømis Russlandi. Danska framleiðslan fer fram undir strongum 
umhvørviskrøvum, meðan somu krøv ikki verða sett til framleiðsluna í øðrum londum”, leggur Martin 
Næsby aftrat. 
Hann leggur samstundis dent á, at enn er ongin endalig avgerð tikin um, hvørt Tyra-feltið skal latast 
aftur. 
Kelda: maritimedanmark.dk   
Antares.fo 
 

 
Maersk-nýbygningur kom í smálutum 
Ein skrokkur til eitt nýtt skip hjá Maersk Supply Ships er júst komin av skipasmiðjuni í Póllandi, har 
sjálvur skrokkurin er bygdur, til Kleven Yard í Norra, har skipið skal gerast liðugt. Hesum er onki 
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óvanligt í. Hesa ferð er skrokkurin tó vorðin fluttur á prámi í smærri pettum. 
Á myndini síggjast ymsu moduluni av skipinum lastað umborð á einum Ugland prámi, togaður av 
Svitzer-sleipibátinum Frigga á veg til norsku skipasmiðjuna, har skrokkurin verður settur saman og 
skipið gjørt liðugt. 
 
Skipið er tað fyrsta í røðini av seks Maersk Starfish nýbygningum (Maersk TBN). Talan er um skip upp 
á 4.600 DWT, sum øll eru akkershandfaringarskip, AHTS. Skipini eru ætlað til arbeiði undir ógvisligum 
umstøðum á stórum dýpum og hava eina deksorku upp á 2.500 tons. 
 
Tey seks skipini kunnu hýsa 52 fólkum, eru 95 metrar long og eru av SALT 200 AHTS slagnum frá Salt 
Ship Design. Tvey tey fyrstu skipini skulu latast eigarunum í fjórða ársfjórðingi í ár. Írestandi fýra 
skipini skulu latast við tveimum mánaðum millumbilum í 2017. 
 
Skipini vórðu bíløgd í oktober 2014, tá Maersk Supply Service skrivaði undir ein sáttmála við Norges 
Kleven um at byggja seks akkershandfaringarskip, við møguleika fyri fýra aftrat, á báðum 
skipasmiðjum sínum, Kleven Verft og Myklebust Verft. 
 
Kelda: World Maritime News  
 
Mynd: Maersk/Marius Rosbach 
Antares.fo 
 

 
Norsk frálandsfeløg siga aftur hundraðtals fólkum upp 
Norski frálandsídnaðurin er framvegis raktur av trupla marknaðinum. Nú fyrireika Aibel og National 
Oilwell Varco seg til aftur at siga mongum av meðarbeiðarum sínum upp. 
 
Uppsagnirnar halda fram í norska frálandsídnaðinum, ið er hart raktur av fallandi oljuprísinum. 
 
Hesa ferð raka niðurskurðirnir feløgini Aibel og National Oilwell Varco, sum bæði siga farvæl við eitt 
stórt tal av meðarbeiðarum. 
 
Dagens Næringsliv skrivar, at Aibel koyrir 500 meðarbeiðarar, har sløk helvtin arbeiðir á deildini hjá 
fyritøkuni í Stavanger. Talan er í høvuðsheitum um verkfrøðingar, skrivar norska vinnulívsblaðið. 
 
Við hesum uppsagnunum hevur Aibel, sum hevði umleið 4.500 fólk í starvi í 2014, sagt farvel við 
tilsamans 1300 norskar meðarbeiðarar seinastu tvey árini. 
 
Meðan Aibel longu hevur sett tal á, hvussu nógv verða uppsøgd í hesum umfari, er enn óvist, hvussu 
nógvum meðarbeiðarum National Oilwell Varco noyðist at sleppa sær av við í Norra. Tó er greitt, at 
neyðugt verður at skera niður í norska dótturfelagnum hjá amerikonsku fyritøkuni av sama navni. Tað 
skrivar tíðindastovan NTB. 
 
"Orsøkin til niðurskurðirnar er marknaðarstøðan í vinnu okkara við skerdum íløgum og skerdari sølu 
av útgerð," sigur National Oilwell Varco í eini fráboðan. 
 
Leiðslan skal nú tingast við álitisfólkini um, hvussu nógvir meðarbeiðarar skulu sendast til hús. 
 
Hetta er fjórðu ferð, at National Oilwell Varco sigur fólki upp í Norra. Síðani í fjørsummar hava 
tilsamans 2.400 starvsfólk mist arbeiði í oljutænastufyritøkuni. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
www.antares.fo / leivur hansen 
 

 
16 nýggj leitingarloyvi í Norðsjónum tillutað 
Danski orku-, veitingar- og veðurlagsmálaráðharrin Lars Chr. Lilleholt handaði á samkomu í gjár tey 16 
nýggju loyvini í 7. útbjóðingarumfari at leita eftir olju og gassi í Norðsjónum. 12 feløg hava seks ár at 
finna nýggj fund, sum kunnu økja donsku kolvetnisframleiðsluna og harvið geva pengar í statskassan. 
Ráðharrin segði á samkomuni, at hann í ljósinum av aktuellu lágu oljuprísunum var sera væl nøgdur 
við úrslitið av 7. útbjóðingarumfarinum, og hann var fegin um, at fleiri nýggj feløg bjóða seg fram at 
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virka í Danmark. Tað gevur grund til bjartskygni. 
 
Samlaðu inntøkurnar hjá statinum frá Norðsjóvarvirkseminum hava verið 404 miljardir krónur síðani 
1963, meðan akkumuleraða virðið av framleiddu oljuni og gassinum hevur verið 1.010 miljardir 
krónur. Skattainntøkurnar vóru í 2014 beint undir 19 miljardir krónur. 
 
Nýggju loyvini fevna í útgangsstøðinum um eitt leitingartíðarskeið upp á 6 ár við rætti til 30 ára 
leinging fyri brunnar, ið verða settir í framleiðslu. 
 
Kelda: Energistyrelsen 
Antares.fo 
 

 
20.000 studentar í Norra ætla at gevast við oljulestri 
Trongu tíðirnar í oljuvinnuni ræða studentarnar í Norra. 7 prosent siga, at teir umhugsa at skifta 
lestrargrein orsakað av oljukreppuni. 
Talið kemur fram í eini kanning, sum Sentio hevur gjørt fyri Norsk Studentorganisasjon (NSO) og 
Universitas. 7 prosent av studentahópinum í Norra svara til 20.000 studentar. 
Í kanningini vórðu luttakararnir eisini spurdir, hvat teir hildu fór at ávirka framtíð teirra mest. 29 
prosent svaraðu kreppan í kolvetnisvinnuni, og sostatt eru tað bert veðurlagsbroytingar, ið ræða 
norskar studentar meira enn fallið í oljuprísunum. 
Lestrarvegleiðarin Are Turmo í NHO vil ikki mæla studentunum til at skifta lestrargrein orsakað av 
ótryggleikanum á arbeiðsmarknaðinum. 
–  Vit mugu hava fleiri tankar í høvdinum samstundis. Norra tørvar hetta slagið av førleikum, 
samstundis sum dentur verður lagdur á at økja førleikarnar í grønum vinnum, sigur Turmo við 
Universitas. 
Kelda: NTB  
Antares.fo 
 

 
Norska leiðslan í DONG spard burtur 
Dong Energy hevur skert talið á meðarbeiðarum við 175 í olju- og gassdeild síni. Felagið vil ikki 
upplýsa, hvussu mong størv verða løgd niður í Dong E&P Norge AS. Sambært offshore.no er 
meginparturin av leiðsluni, herímillum stjórin Philip J. Lafeber, farin frá, annaðhvørt sjálvboðin ella 
spard burtur. 
”Vegna grundleggjandi broytingar í ídnaðinum, hevur Dong Energy í mars sagt 175 meðarbeiðarum í 
olju- og gassdeild okkara upp. Hetta rakar deildir okkara í Norra, Onglandi og Danmark”, sigur 
kunningartalsmaðurin hjá Dong Energy, Ulrik Frøhlke, við offshore.no. 
 
Meðan DONG í meginpartinum av Evropa er kent innan frálandsvind, er felagið eisini millum tíggju 
tey størstu á norska landgrunninum við atliti at olju- og gassframleiðslu við umleið 100.000 tunnum 
av oljuúrdráttum um dagin. DONG Energy eigur part í feltunum Ormen Lange, Trym, Oselvar, Gyda og 
Marulk.  
 
Frøhlke leggur dent á, at felagið framvegis hevur ætlanir um at framleiða og leita eftir olju á norska 
landgrunninum.  
 
”Vit varðveita skrivstovuna í Stavanger og vera virkin í Norra, bæði sum operatørur og partnari í 
framleiðandi feltum og í leitingarloyvum”, sigur Ulrik Frøhlke. 
Kelda: offshore.no  
Antares.fo 
 

 
Hetta línuskipið hevur sett fleiri met 
Fleiri met vórðu sett á síðsta túrinum hjá norska línuskipinum Frøyanes, sum nú liggur við bryggju í 
Sogn og Fjordane. Tilsamans hevði skipið útivið 880 tons í lastini henda túrin. 
– Hetta er tað mesta, sum hevur verið umborð á einum línuskipi nakrantíð, sigur reiðarin Stig Ervik í 
fyritøkuni Ervik Havfiske. 
Flak og dósamat 



Frøyanes, heimsins størsta línuskip, varð latin eigarunum í 2011 og hevði sína størstu veiðu nakrantíð 
á hesum túrinum. Umborð eru ymsar verksmiðjur at hagreiða fiskin, og hesa ferð vóru allar 
verksmiðjurnar í fullari gongd - fyri fyrstu ferð. 
– Vit hava gjørt fleiri ymiskar vørur, millum annað 50 tons av hýsu- og toskaflaki og átta tons av 
lidnum døgurðarættum úr toski. Frøyanes er einasta skipið í Norra, sum kann gera dósamat umborð, 
og vit hava lagt rogn í 32.000 dósir - og hetta er meira enn nakrantíð, sigur Stig Ervik. 
FAKTA 
Ervik-fyritøkan 

 Heldur til í Stadlandet í Sogn og Fjordane 
 Tilsamans eru meira enn 30 partafeløg og meira enn 300 starvsfólk knýtt at fyritøkuni. 
 Flotin fevnir um 10 langfara autolineskip. 
 Flaggskipið MS Frøyanes er heimsins størsta línuskip. 
 Reiðaríið rekur eisini vaktarskip innan frálandsvinnuna umframt verkstaðar- og 

veitingarvirksemi. 

Gjørt fleiri mistøk 
– Hvat er orsøkin til, at hesin túrurin hevur vignast so væl? 
– Vit hava havt góðan fiskiskap, og allar verksmiðjurnar umborð hava fyri fyrstu ferð verið í gongd 
samstundis. 
– Hví hava tit ikki gjørt tað fyrr? 
– Vit hava roynt okkum fram og hava gjørt mong mistøk á leiðini. Nú halda vit, at alt umsíður riggar 
sum tað skal. 
Ung manning 
Túrurin byrjaði 16. februar, og við skipinum vóru 20 mans. Miðalaldurin á manningini á hesum 
túrinum var 23 ár. 
Hópur av ungum monnum liggja framvið at sleppa við okkum. Vit hava ongar trupulleikar við at fáa 
mannað skipið, so sum lági miðalaldurin vísir. Fyrr var tað oljan, ið dróg teir ungu menninar til sín, 
men nú eru tað fleiri, sum heldur vilja sleppa til skips, sigur reiðarin. 
Metumsetning 
Ervik-reiðaríið hevði í fjør ein metumsetning upp á umleið 600 miljónir norskar krónur, 150 miljónir 
meira enn árið fyri sambært reiðaranum. 
– Hetta var besta árið hjá okkum higartil. Tað byrjaði longu í 2014 við betri prísum á hvítfiski og helt 
fram í 2015. Góðar kvotur á toski og hýsu og góðir prísir gjørdu, at úrslitið varð gott. 
Málið er at gera tað upp aftur betri í 2016. 
– Vit hava eitt annað skip í reiðarínum, sum vit fingu fyri jól, sum einsamalt stendur fyri 50 miljónum. 
Samstundis halda prísirnir á toski fram við at hækka, sigur Stig Ervik um, hví hann heldur, at teir fara 
at megna at røkka málinum. 
Kelda: maritime.no  
Antares.fo 
 

 
Hallur av Rana 06.04.2016 (09:00)  
Heðin klárur at siga tingsessin frá sær  
Býráðsval verður í føroysku kommununum í heyst, og tað kann fáa avleiðingar fyri samansetingina av 
tingmanningini hjá samgonguni.  
 
 
Heðin Mortensen, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu og limur í tingbólki Javnaðarfloksins, sigur 
nevniliga í drúgvari samrøðu við Sosialin, at um hann verður afturvaldur til býráðið, so velur hann 
býráðið framum løgtingið.  
 
 
- Skal eg vera heilt erligur, so havi eg ikki enn tikið endaliga støðu til um eg stilli upp, men geri eg tað 
og verði eg valdur, so fari eg at siga tingsessin frá mær og bara arbeiða í býráðnum. 
 
 
Í samrøðuni, ið til ber at lesa í Sosialinum, tosar Heðin Mortensen um sína tíð í býráðnum, og metir 
millum annað um, hvat størsta stigið er í hansara tíð í býráðnum, hansara hugsanir um 
havnarútbyggingina og onnur mál. 
In.fo 
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Áki Bertholdsen 06.04.2016 (09:53)  
Nú fáa tingfólk 30.000 krónur í stuðuli 
- Endamálið er at menna tingfólk og at gera tey til betri lógarsmiðir.  
Tað sigur Páll á Reynatúgvu løgtingsformaður.  
  
Tá ið fíggjarlógin fyri í ár varð samtykt, varð eisini eisini ein upphædd sett av til stuðul til tingfólk. 
Síðani hevur verið arbeitt við at gera eina reglugerð fyri, hvussu hesin stuðulin skal umsitast, og 
brúkast. Tað arbeiðið er liðugt, og nú um dagarnar hava tingfólk fingið boð um, at klárt er at søkja um 
pengarnar.  
  
Hvørt tingfólk fær 30.000 krónur í part, og endamálið er at geva tingfólki ein møguleika at styrkja 
sínar førleikar sum lóggevarar, sigur løgtingsformaðurin.  
  
- Hetta átti at gjørt, at Løgtingið, og Føroya fólk, fingu betri lógarsmíð og betri tingfólk, leggur hann 
afturat.  
  
Í øðrum lóggevandi tingum fáa tingfólk eina játtan til at seta fólk í starv, men her hava vit so gjørt tað, 
at tingfólk fáa 30.000 krónur í stuðuli, sum tey fáa rættiliga rúmar ræsir at brúka, sum tey vilja.  
  
Tey kunnu brúka pengarnar til at fara á skeið og á ráðstevnur. Tey kunnu eisini brúka pengarnar til 
búskaparliga ella búskaparliga ráðgeving. Ella tey kunnu brúka pengarnar til fjølmiðlaráðgeving, fyri 
at nevna nøkur dømi.  
Men vilja tey tað, kunnu tey eisini lata flokkinum, tey umboða, stuðulin at brúka.  
  
Páll á Reynatúgvu sigur, at tingfólk hava sjálvi ábyrgdina av at umsita pengarnar. Men talan er um 
eina royndarskipan í eitt ár, so hann leggur afturat, at tað hvílir ein stór ábyrgd á tingfólki at brúka 
pengarnar eftir foirskriftunum.  
  
Tá ið tey hava brúkt burtur av játtanini, senda tey Løgtinginum rokningarnar so hvørt at vátta, til 
peningurin er uppi.  
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 06.04.2016 (10:40)  
Samkynd kunnu ikki krevja signing í kirkju 
Soleiðis sum uppskotið um samkynd hjúnalag nú er orðað, verður bundið fyri, soleiðis at kirkjan 
verður ikki tvingað at signað eini samkynd hjún, sum eru borgarliga vígd.  
  
Tað staðfestir umsitingini hjá løgtinginum.  
  
Løgtingið viðger eitt uppskot um at loyva samkyndum at giftast borgarliga, men fleiri tingfólk hava 
ivast í um kirkjan eisini fær skyldu at víga samkynd.  
Tey vísa á, at í grein 14, stykki tvey í hjúnabandslógini stendur, at hjún, sum eru borgarliga vígd, 
kunnu fáa kirkjuna at signað hjúnalagið.  
Hetta tulka summi sum, at tey hava krav upp á tað. Og fyri at sleppa undan øllum iva, varð skoytt upp 
í, at lógin um samkynd hjúnaband kemur ikki í gildi, fyrrenn grein 14, stykki tvey í hjúnabandslógini er 
strikað, ella broytt, fyri at tryggja at samkynd hjún ikki fáa rætt til at verða signað í kirkjuni.  
  
Men løgtingsfólk vóru framvegis ikki sannførd og tí vildu tey umsitingina hjá Løgtinginum um at siga 
sína meting av málinum  
  
Løgtingsumsitingin sigur, at fyrri partur er púra greiður, tí har stendur, at lógin um at loyva 
samkyndum at giftast borgarliga, kemur ikki í gildi, fyrrenn grein 14, stykki tvey í hjúnabandslógini, er 
strikað.  
  
Hinvegin er annar partur meiri ullintir, tí ongin veit, hvussu ein broyting í grein 14, stykki tvey, fer at 
verða orðað.  
  
Vandi er fyri, at lógin fer at verða broytt soleiðis, at lógin um samkynd hjúnalag aldrin kemur í gildi, 
sigur umsitingin hjá Løgtinginum.  
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Hinvegin er tað niðurstøðan hjá umsitingini, at verður grein 14, stykki tvey, strikað, hevði eingin, við 
lógini í hondini, kunna kravt, at kirkjan skuldi signa eitt borgarligt hjúnalag.  
  
- Ivamálið um, hvørt kirkjan hevði havt skyldu til at at signa eini samkynd hjún, hevði sostatt verið 
loyst.  
  
Men hinvegin hevði tað ikki forða kirkjuni at signa eitt borgarligt hjúnalag, tí tað kann kirkjan gera av 
sær sjálvum, uttan mun til, um nøkur lógargrein er um hetta ella ikki, sigur umsitingin hjá 
Løgtinginum.   
In.fo 
 

 
Árni Gregersen, ting.fo 06.04.2016 (14:09)  
Kristin tekur undir við royndaruppboðssøluni 
Ætlanin er, at 3000 tons av føroysku botnfiskakvotuni í Barentshavinum skal selajst á 
royndaruppboðssølu.  
  
Nú beint undan at Løgtingið fer at viðgera uppskotið fyri seianstu ferð er eitt uppskot komið fram um, 
at tann fiskurin, sum verður veiddur í Barentshavinum - altso á leið 10 prosent av kvotuni - skal 
landast í Føroyum. Føroysk virkir skulu hava møguleika at keypa hendan fiskin.  
  
Tað eru Kristin Michelsen, Bjarni Hammer, Bjørt Samuelsen og Ingolf S. Olsen, sum eru komnir við 
broytingaruppskotinum.  
  
Ivin um Kristin Michelsene fer at atkvøða fyri uppskotinum er meira ella minni burtur nú, nú hann er 
komin við broytingaruppskotinum saman við trimum øðrum tingfólkum 
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Árni Gregersen, ting.fo 06.04.2016 (14:53)  
Andstøðan á gosi um broytingaruppskot 
Andstøðan í Løgtinginum er á gosi, nú tingið hevur 3.viðgerð av uppskotinum hjá Høgna Hoydal, 
landsstýrismanni, um royndaruppboðssølu.  
  
Fyrst og fremst Jørgen Niclassen, Fólkaflokkurin, segði, at broytingaruppskotið fløkir málið munandi 
meira og fjøtrar vinnuna við uppaftur fleiri treytum.  
  
KKaj Leo Holm Johannesen, Sambandsflokkurin, var eisini í øðrini um uppskotið. Hann fanst eisini at, 
at 10 prosent av inntøkunum frá uppboðssøluni skal latast vinnuni aftur til gransking og menning.  
  
Bæði Kaj Leo Holm Johannesen og Jørgen Niclassen spurdu um hetta í veruleikanum var eitt slag av 
studningini, sum nú kemur aftur í fiskivinnuna.  
  
Jørgen Niclassen mælti til, at málið fer aftur í nevnd. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 06.04.2016 (14:59)  
Føroyingur var besti servarin í EM 
  
Eins og hjá U19 gentunum gjørdu fleiri av føroysku U20 dreingjunum rættiliga um seg, nú teir vóru 
við í EM á Kypros fyri fyrstu ferð. Ikki bara eydnaðist at vinna ein dyst, men eisini persónligu avrikini 
eru heilt í topp.  
  
Gudmundur Vestergaard Larsen, sum er hevari á føroyska U20 liðinum, dugir annað enn at heva, tí 
ikki færri enn 8 av servunum hjá honum endaðu við stigi til Føroyar – servuess kallað. Men hann 
kláraði tó ikki Hjørt Sólstein, sum við 9 servuessum er nummar eitt á listanum. Altso besti servari í EM 
hesaferð. Góðu hoppservurnar hjá Hjørti eru kendar úr føroysku landskappingini, har tær eru 
ógvuliga illa dámdar millum mótstøðuliðini hjá ÍF, har Hjørtur vanliga ger um seg.  
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Móttøkuspælið hjá Føroyum má sigast at hava verið gott, tí ikki færri enn 3 leikarar eru á topp 10 
listanum. Nr. 10 er Oddur í Haraldstovu Petersen. Á 5. plássinum er Hjørtur Sólstein aftur at síggja, 
men tríggir leikarar standa fyri seg sjálvar í topp 3, og har er okkara Dávið Hentze ein av teimum. 
Munurin heilt upp í toppin er so lítil, at hevði Dávið havt einar 3-4 heilt góðar móttøkur afturat, var 
hann nummar eitt frammanfyri teir báðar skotarnar, ið eru bestir.  
  
Tað sermerkta við dreingjaliðnum er, at fleiri av leikarunum eru heilt ungir, og tí kann stórur partur av 
liðnum halda fram saman í fleiri kappingum framyvir bæði í U17 og U19 og so sjálvandi á 
landsliðnum, har fleiri teirra nú saman skulu dystast um at umboða Føroyar í Luksemborg til EM í 
mai. 
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Árni Gregersen, ting.fo 06.04.2016 (16:15)  
Uppboðssølan samtykt 
Uppskotið um uppboðssølu av einum aprti av fiskirættindum var fyri løtu síðani samtykt við 16 
atkvøðum fyri og 15 ímóti  
  
Orðaskiftið um royndaruppboðssøluna var hart, men tað  speglaði klárt, hvørji áhugamálini eru hjá 
ymsu tingfólkunum og politisku flokkunum.  
  
Landsstýrismaðurin við fiskivinnumálum Høgni Hoydal, hevði orðið. Hann var glaður fyri orðaskifti, 
men helt at vandaligari orð kanska a´ttu at verði brúkt.  
  
Landsstýrismaðurin segði eisini, at broytingaruppskotið, sum er lagt fram, hevur til endamáls, at 
føroysk virkir fáa atgongd til at keypa fiskin og at hesi 3000 tonsini úr Barentshavinum koma uppá 
land í Føroyum. Hann nevndi eisini, at hesin fiskurin helst verður seldur um verandi fiskamarknða.  
Og fyri løtu síðani var uppskotið samtykt við teimum broytignaruppskotum, sum hava verið. Tað vil 
siga, at nú skal ein partur av uppsjóvarfiskinum nú seljast á uppboði og eisini eini 3000 tons av 
botnfiski úr Barentshavinum.  
  
Landsstýrismaðurin skal gera nakrar kunngerðir, men hetta uppskotið verður galdandi í ár.  
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Danjal av Rana 06.04.2016 (16:48)  
Fara aftur at leita í morgin 
Enn er Rólant Nónfjall, ið hvarv sunnudagin, er enn ikki funnin.  
  
Jaspur Vang, sýslumaður í Suðuroy, sigur við in.fo, at í dag hava teir í høvuðsheitum leita á 
havbotninum í Vágsfirði og á vatninum á Eiðinum.  
  
- Eitt toymi á fimm mans gongur eftir botninum á vatninum, meðan nakrir afturat leita í fjørðinum, 
sigur Jaspur Vang.  
  
Leitingin verður uppafturtikin í morgin.  
  
67 ára gamli Rólant Nónfjall er seinast sæddur á vegnum millum Vágs bygd og Eiðið seinnapartin 
sunnudagin. Síðani hevur einki lívstekin verið frá fyrrverandi læraranum. 
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Danjal av Rana 06.04.2016 (20:30)  
Allir eiðisborgarar skulu duga fyrstuhjálp 
Eiðis kommuna bjóðar nú øllum borgarum sínum skeið í fyrstuhjálp. Hetta verður gjørt í samband við, 
at kommunan eisini hevur keypt tveir hjartastartarar afturat til bygdina, men lítil bati er í teimum, um 
eingin veit, hvussu teir skulu nýtast.  
  
Jógvan í Skorini sigur, at tað er ein eyka trygd fyri øll, um bygdafólkið kennir til grundleggjandi vitan 
um fyrstuhjálp og hjartastartarar.  
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- Betri fyrivarin enn eftirsnarin, sum man sigur. Vit skuldu endurnýggja skeiðið hjá nøkrum 
starvsfólkum í kommununi og valdu tí at geva øllum bygdafólkinum møguleikan at taka eitt skeið í 
fyrstuhjálp, sigur borgarstjórin á Eiði.  
 In.fo 
 

 
Tróndur Arge 06.04.2016 (20:35)  
Lettland sýndi ringan ítróttaranda 
Føroyska U18-landsliðið við gentum tapti eisini næsta dystin í UEFA menningarkappingini í Estlandi. 
Men Lettlandi, ið var mótstøðuliðið hesaferð, sýndi ringan ítróttaranda, og helt ikki óskrivaðar reglur  
  
U18-landsliðið við gentum, sum í hesum døgum tekur lut í UEFA menningarkapping í Estlandi, tapti 
eisini næsta dystin í kappingini. Úrslitið ímóti Lettlandi, ið var mótstøðuliðið hesaferð, gjørdist 2-1 til 
lettlendsku genturnar, eftir at føroyska liðið annars var á odda í steðginum.  
  
Men um Lettland helt óskrivaðar reglur, sum UEFA hevur ásett, so er als ikki óhugsandi, at úrslitið av 
hesum dysti hevði verið øðrvísi.  
  
- Til tílíkar menningarkappingar ynskir UEFA, at eingin spælari er á vøllinum allar 160 minuttirnar 
fyrstu tveir dystirnar. Hesa óskrivaðu reglu hava vit hildið, meðan Lettland spældi fulla tíð við teirra 
bestu spælarum. Ringur ítróttarandi, og eg eri fullvísur í, at um bæði liðini gjørdu tað sama, so hevði 
úrslitið verið øðrvísi, sigur John Petersen, ið saman við Ingun Hansen stendur á odda fyri føroyska 
U18-landsliðnum við gentum.  
  
Føroyska liðið var greitt oman á í fyrra hálvleiki, og um meir hepni var við okkara gentum, so kundu 
tær verið á odda við fleiri málum í steðginum. Kortini bleiv tað bara til tað eina málið, sum Evy á 
Lakjuni skoraði.  
  
Eftir hvíldina fingu tær lettlendsku genturnar vent dystinum, og við tveimum tøttum málum um 
miðjan seinna hálvleik, kom Lettland á odda 2-1, sum eisini gjørdist endaliga úrslitið.  
  
- Sjálvt um vit taptu, so eri eg sera væl nøgdur við avrikið hjá okkara spælarum. Tað styrkti eisini um 
liðið, at Erla Christiansen, ið stýrdi spældinum væl, var klár frá byrjan hesaferð. Verjan stóð eisini væl, 
og Evy á Lakjuni var ein støðug hóttan allan dystin. Bara spell, at Lettland ikki helt óskrivaðu 
reglurnar, tí okkara gentur høvdu avgjørt uppiborið betri, sigur John Petersen at enda úr Estlandi.  
  
Triðji og seinasti dystur í UEFA menningarkappingini hjá føroyska U18-liðnum verður fríggjadagin, tá 
vertirnir úr Estlandi taka ímóti. 
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Danjal av Rana 06.04.2016 (20:50)  
Vit mugu alla tíðina verja okkara rætt til okkara tilfeingi 
Í morgin skal Magni Arge, fólkatingsmaður fyri Tjóðveldi, hitta Robert J. Papp, admiral, sum er fremsti 
ráðgevi hjá John Kerry, uttanríkisráðharra, í arktiskum viðurskiftum.  
  
– Eg fari at greiða honum frá, hvussu vit føroyingar síggja okkara leiklut sum arktisk tjóð, sigur Magni 
Arge.  
  
Hetta verður annar dagurin í Washington, har Magni Arge í dag á ráðstevnu greiddi senatorum og 
øðrum frá, hvørjar møguleikar hann sær fyri Føroyar í Arktis. Millum annað greiddi fólkatingsmaðurin 
frá leiklutinum hjá Føroyum í fiskiskapi í arktiska økinum, hvussu Føroyar í framtíðini kunnu brúkast 
sum maritimur tænastudepil, og hvussu vit í 1000 ár hava lívbjargað okkum her á leiðini.  
  
Eisini legði fólkatingsmaðurin upp til, at øll londini her á leiðini skulu staðfesta sína fatan av 
burðardyggari veiðu og seta krøv um at lond, sum vilja vera eygleiðarar í Arktis, skulu virða okkara 
rætt til at gagnnýta alt okkara tilfeingi burðardygt - ikki minst havsins súgdjór.  
  
- Tað er avgerandi, at vit alla tíðina verja okkara rætt til okkara tilfeingi. Ongin tekur stríðið fyri 
okkum, sigur Magni Arge.  
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Báðir føroysku fólkatingslimirnir eru í hesum døgum í Washington sum limir í arktiska 
arbeiðsbólkinum hjá fólkatinginum. 
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Tróndur Arge 06.04.2016 (21:40)  
Real endaði í týsku maskinuni 
Tvær av fyrru fjórðingsfinalunum í Champions League hava verið í kvøld. Real Madrid tapti óvæntað 
2-0 fyri Wolfsburg á útivølli, meðan Paris Saint-Germain og Manchester City spældu javnleik 2-2 í 
París.  
  
Í París var oljukríggj millum PSG og Manchester City, sum eru væl stuðlaði av milliardum. Við Zlatan 
Ibrahimovic á odda tóktist PSG hava munin, men tá svenska heimsstjørnan brendi britsspark vendi 
dysturin nakað.  
  
Kevin de Bruyne legði gestirnar úr Manchetser á odda, eftir skjótálop, men bara minuttir seinni 
javnaði Zlatan Ibrahimovic við góðari hjálp frá Fernandinho, sum sparkaði bóltin beint í fótin á honum 
– og í mál.  
  
Í seinna hálvleiki var PSG omaná leikliga. Tað umsetti Adrien Rabiot til eina 2-1 leiðslu. Eina løtu sá 
einki út hjá enska felagnum, men eftir eina verjuvillu, so kundi Fernandinho tryggja Manchester City 
ein javnleik á útivølli.  
  
Í Wolfsburg í Týsklandi tapti Real Madrid óvæntað 2-0. Ricardo Rodriguez legði heimaliðið á odda 
miðskeiðis í fyrra hálvleiki. Løtu seinni økti Maximilian Arnold, sum í fjør skoraði móti føroyska U21 
landsliðnum.  
  
Real Madrid kláraði ikki at minka um munin, og tí hevur Wolfsburg góð kort á hondini undan seinnu 
fjórðingsfinaluni.  
  
Fyrru 1/4 finalurnar í Champions League:  
PSG – Manchester City 2-2 (1-1)  
0-1 Kevin de Bruyne, 38  
1-1 Zlatan Ibrahimovic, 41  
2-1 Adrien Rabiot, 59   
2-2 Fernandinho, 72  
  
Wolfsburg – Real Madrid 2-0 (2-0)  
1-0 Ricardo Rodriguez, 18 br  
2-0 Maximilian Arnold, 25 
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Danjal av Rana 06.04.2016 (22:00)  
Tað er so týdningarmikið at byrja rætt 
- Tað er ein vaksandi áhugi fyri burðardyggari matvøru í Føroyum og vit síggja, at alsamt fleiri 
privatpersónar royna seg við høsnarhaldi ella at fáa ymiskt grønmeti at vaksa, sigur Kim C. Petersen, 
marknaðarleiðari hjá Mjólkarvirki Búnaðarmanna.  
  
Torført er at koma uttan um MBM, um ein skal fáast við nakað slag av landbrúki í Føroyum, og Kim C. 
Petersen sigur, at hjá MBM eru tey altíð til reiðar at veita fólkum ráðgeving.  
  
Í april og mai fer MBM tí at skipa fyri ókeypis fyrilestrum, fyri at kunna fólk um, hvussu ein skal fara 
fram, fyri at fáa besta úrslitið. Fyrsti fyrilesturin varð í gjár, tá Peder Haahr greiddi frá um eplaveltur. 
Næsti fyrilesturin verður um grasplenur og tann triði um at sláa við líggja.  
  
Kim C. Petersen sigur, at tað í stóran mun eru privatfólk, sum luttaka á slíkum fundum, og hann hevur 
bitið merki í, at áhugin fyri vistfrøðiligum loysnum er vaksandi í Føroyum.’  
- Tað eru fleiri, sum ynskja vistfrøðilig tøð og fóður og nátúrligan ókrútstýnara, og vit hava eisini 
vistfrøðilig setepli, tó at tey eru torfør at fáa hendur á, sigur hann.  
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- Tað er so týdningarmikið at byrja rætt. Byrjar tú skeivt, er øgiliga skjótt at missa mótið. Í fjør var 
veðrið eisini sera keðiligt, so vit vóna, at tey, ið royndu seg fyri fyrstu ferð tá, ikki hava mist mótið. 
Tað vænti eg tó ikki, tí seinastu dagarnar, nú sólin hevur skinið, eru fólk beinanvegin komin at leita 
sær ráð, sigur Kim C. Petersen.  
  
Seinni í apríl fer Heini Joensen úr Vøxtri at greiða frá um hvussu tú fært eina vakra grasplenu og ger 
tín egna kompostdunga. Í mai verður ein fyrilestur um at sláa við líggja.  
- Tað er fleiri og fleiri, sum ynskja at fara aftur til tað gamla. Nógv halda, at nýmótans sláimaskinur, 
kantklipparar og elektriskir líggjar larma og dálka ov illa, og tey hava tí hug at fara aftur til manuellu 
arbeiðskraftina, sigur Kim C. Petersen. 
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Danjal av Rana 06.04.2016 (23:05)  
Hjúnabandslógin kann enda í Fólkatinginum 
Málið um broytingarnar í hjúnanbandslógini, sum skulu loyva samkyndum pørum at giftast, liggur 
sum flestu vita, enn í nevnd.  
  
Í gjár kom svar frá umsiting løgtingsins, um hvussu hon tulkar broytingaruppskotið, sum varð sent 
aftur í nevndina eftir 2. viðgerð av uppskotinum.  
  
Í sínum svari sigur umsiting løgtingsins, at hon ímyndar sær, at um grein 14 stykki 2, skal strikast ella 
broytast, sum broytingaruppskotið leggur upp til, so fer hetta at krevja tingingar við danskar 
myndugleikar  
- Allarhelst skal málið gjøgnum bæði Fólkatingið og Løgtingið, áðrenn hetta gerst veruleiki, skrivar 
umsitingin í svari sínum til Trivnaðarnevndina.  
  
30. mars spurdi forkvinnan í Trivnaðarnevndini, Katrin Kallsberg, bisp, um hann var samdur í eini 
tulking hjá mentamálaráðnum, men í gjár svaraði biskupur, at hann metti at endurgivna svarið frá 
Mentamálaráðnum var tikið úr einum størri samanhangi, og at hann tí ikki vildi svara spurninginum 
frá løgtingskvinnuni við einum einfaldum ja ella nei svari.  
  
Í dag hava so aðrir limir í Trivnaðarnevndini sett biskup tríggjar spurningar afturat. Limir í 
trivnaðarnevndini spyrja Jógvan Fríðriksson, um ikki seinasta broytingaruppskotið virkar júst móti 
sínum endamáli, við tað, at spurningurin um samkynt hjúnaband nevniliga verður flutt inn í kirkjuna, 
og um tað ikki hevði verið betri, at lagt samkynda hjúnabandið heilt uttan fyri hjúnabandið, altso at 
gjørt eina aðra parallella skipan.  
  
So hóast umsiting løgtingsins hevur svarað Trivnaðarnevndini, so er líkt til, at tað enn gongur ein tíð, 
áðrenn málið kemur aftur úr nevnd og til triðju, og seinastu, viðgerð í Løgtinginum. 
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Andlát 
Mina Joensen, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 3. apríl, 89 ára gomul. 
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