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Danjal av Rana 10.04.2016 (09:21)  
Veturin vil ikki sleppa 
Ein lágtrýstsryggur sunnan fyri og í ein útsynning úr Føroyum liggur mest sum stillur komandi 
dagarnar, meðan eitt hátrýst mennist yvir mið-Norðurlondum. Føroyar liggja tí í einum streymi av 
kaldari og óstøðugari luft av landnyrðingi. 
  
Sunnudagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum makar niður í lot til 
andøvsgul, 2 til 7 m/s. Okkurt ælið, men eisini sólglottar og hitin um 7 stig. Mánanáttina verður lot til 
andøvsgul av landnyrðingi, 2 til 7 m/s. Framvegis okkurt ælið, men sum frá líður meiri skýggjað og 
hitin um 5 stig. 
  
Mánadagin verður lot til andøvsgul av landnyrðingi, 2 til 7 m/s, stundum upp í stívt andøvsgul, 10 
m/s. Samdrigið og okkurt ælið. Hitin um dagin um 6 stig, um náttina millum 1 og 4 stig. 
  
Týsdagin verður lot til andøvsgul av landnyrðingi, 2 til 7 ms/s, sum øtlar upp í gul til stívt andøvsgul, 5 
til 10 m/s. Yvirhøvur skýggjað og okkurt ælið, sum frá líður møguliga vátaslettingur. Hitin alt 
samdøgrið millum 1 og 5 stig. 
  
Mikudagin øtlar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s, men um kvøldið 
makar hann aftur vindin niður í lot til andøvsgul av landnyrðingi og norðri, 2 til 7 m/s. Okkurt ælið, 
partvís vátaslettingur ella kavi, men eisini sólglottar. Hitin um dagin um 5 stig, um náttina millum 
frostmarkið og 4 hitastig. 
  
Hósdagin verður lot til andøvsgil av norðri, 2 til 7 m/s. Okkurt ælið, partvís vátaslettingur ella kavi, 
men eisini sólglottar. Hitin alt samdøgrið millum frostmarkið og 4 hitastig. 
  
Fríggjadagin verður lot til andøvsgul av norðri, 2 til 7 m/s, seinni av ymsum ættum. Okkurt ælið, 
partvís sum vátaslettingur ella kavi, men eini sólglottar. Hitin alt samdøgrið millum frostmarkið og 4 
hitastig.  
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2.000 arbeiðspláss hvørva í norsku oljuvinnuni hesa vikuna 
Feløg í norsku oljuvinnuni hava váttað, at umleið 2.000 fólk eru ella verða søgd upp hesa vikuna. 
Tað skrivar Stavanger Aftenblad. 
Sambært eini uppgerð hjá blaðnum hava nú meira enn 36.000 fólk mist arbeiðið í norsku oljuvinnuni. 
Størsta arbeiðsloysið er í Rogalandi - 13.799 persónar ella 5,4 prosent. Samanborið við somu tíð í fjør 
eru 58 prosent fleiri arbeiðsleys har nú. 
Hetta er nú eisini av álvara farið at síggjast aftur á inntøkunum hjá kommununum í fylkinum. 
Eitt yvirlit frá Statistisk sentralbyrå (SSB) í januar, vísti, at Rogaland var einasta fylkið, sum hevði 
negativan skattavøkstur í 2015. 
Í 2015 vórðu tilsamans 74,2 miljardir krónur goldnar í skatti í Rogalandi samanborið við 77,8 miljardir 
árið fyri. Ein afturgongd upp á 4,6 prosent. 
Í oljuhøvuðsstaðnum Stavanger er arbeiðsloysið nú 5 prosent. Fyri minni enn tveimum árum síðani, í 
juni 2014, var tað bert 1,9 prosent. 
Í mars í ár hevði Stavanger ein skattavøkstur upp á 0,6 prosent. Í restini av landinum, uttanfyri har 
oljukreppan rakar harðast, var skattavøksturin upp á útivið 6 prosent. 
Kelda: Stavanger Aftenblad 
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844 fleiri løntakarar í Føroyum enn fyri einum ári síðani 
Í januar 2016 vóru 24.854 løntakarar. Tað eru 844 fleiri enn fyri einum ári frammanundan, svarandi til 
ein vøkstur á 3,5%. 
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Vøkstur er í øllum høvuðsvinnubólkum, lutfalsliga størstur í byggivinnuni og tilfeingisvinnuni við 
umleið 6 prosentum - minstur í privatum og almennum tænastuvinnum við 2-3 prosentum.  
Tá hugt verður eftir talinum av løntakarum árstíðarjavnað, sum í myndini omanfyri, vóru 25.310 
løntakarar í januar í ár. Hetta eru 880 fleiri enn í januar 2015. Trendurin í talinum av løntakarum 
(t.v.s. rákið í langtíðargongdini, sí myndina omanfyri) vísir framvegis somu javntveksandi gongd, ið 
hevur verið síðani fyrst í 2014. 
Vøkstur í øllum høvuðsvinnubólkum 
Allir fýra høvuðsvinnubólkar geva umleið sama íkast til vøksturin. T.v.s. at verður samlaði vøksturin á 
3,5% býttur út á teir fýra høvuðsvinnubólkarnar, geva teir allir fýra millum 0,8 og 1,0% til samlaða 
vøksturin, ið sæst av aftasta talraði í talvuni niðanfyri. 
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Donsku skattamyndugleikarnir áhugaðir í Panama-skjølunum 
Bretska blaðið The Sunday Times almannakunngjørdi í gjár 37.000 nøvn, ið eru nevnd í Panama-
skjølunum. Listin kann síggjast, um ein hevur atgongd til heimasíðuna hjá blaðnum. 
Eitt umboð fyri danska Skat sigur við DR Nyheder, at Skat ætlar at brúka upplýsingarnar hjá bretska 
blaðnum. 
- Tá eitt blað almannakunnger nøvnini, hava vit ongar trupulleikar við at fáa atgongd til teirra. 
Nøvnini eru áhugaverd hjá okkum. Vit kunnu koyra hesi dátu saman við dátu, vit hava aðrastaðnis frá, 
sigur ein talsmaður fyri Skat við DR Nyheder. 
Men hann leggur dent á, at nøvnini í sjálvum sær ikki neyðturviliga fara at geva neyðugu 
skjalprógvini. 
- Navnadátu eru trupul at arbeiða við, tí mong kunnu eita tað sama, og samstundis er tað ikki í 
sjálvum sær eitt beinleiðis skjalprógv, at nøvnini standa á listanum, sigur hann. 
Í Skat vilja tey heldur hava atgongd til allan tann umfatandi lekan upp á 11,5 miljónir pappír frá 
skattagøluni. 
- Vit vilja nógv heldur hava atgongd til allan lekan, tí tað er áhugavert hjá okkum at vita, hvat tey hava 
gjørt. Tað er her, vit kunnu lyfta tey ítøkiligu skattamálini, sigur talsmaðurin. 
Karsten Lauritzen skattamálaráðharri hevur í samrøðu við DR fyrr víst aftur at keypa sær atgongd til 
Panama-skjølini. 
Taks í Føroyum fylgir neyvt við arbeiðnum hjá Skat í hesum málinum, so møgulig mál av føroyskum 
áhuga kunnu koma undir luppin her heima. 
Kelda: dr.dk 
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600 íslendingar í skattaskjóli 
Í Íslandi detta framvegis beinagrindir út úr skápinum í kjalarvørrinum á stóra skattalekanum úr 
Panama. 
Higartil eru útivið 600 nýggj íslendsk nøvn komin undan kavi í skjølunum, ið eru likin út. Og tað eru 
ikki hissini persónar, ið eru avdúkaðir fyri at hava virkað í skattaskjóli. 
Millum nøvnini er ein fyrrverandi ráðharri, ein stjóri fyri eina heilivágsfyritøku og eisini ein blaðstjóri á 
elsta íslendska dagblaðnum, sum var fyrst at skriva um avdúkingarnar. 
Onki ólógligt 
Ongin teirra heldur, at tey tilvitað hava gjørt nakað ólógligt, sigur tíðindakvinnan hjá DR í Íslandi, 
Lisbeth Sung: 
- Stjórin fyri stóru heilivágsfyritøkuni er tann einasti, ið beinleiðis hevur sagt, at hann hevur goldið 
skatt í Íslandi. Og fyrrverandi ráðharrin, sum annars eisini er fyrrverandi leiðari í íslendska 
meginbankanum, ið svarar til danska tjóðbankan, sigur, at hann ikki hevur verið greiður yvir, hvat ið 
er farið fram, sigur Lisbeth Sung. 
Sjálvt um íslendski forsætisráðharrin er farin frá eftir avdúkingar um sín leiklut í gøluni, krevur ein 
meiriluti av fólkinum, at val verður útskrivað beinanvegin og ikki í heyst, sum nýggi forsætisráðharrin 
hevur lovað. 
Mótmælisgongur vóru frammanfyri Altingið um vikuskiftið, og tær halda fram næstu dagarnar. 
Kelda: dr.dk 
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Íslendska stjórnin fingið álitisváttan  
09.04.2016 - 15:21 



38 av 63 limum í íslendska Altinginum stuðla stjórnini. Tað var greitt eftir atkvøðugreiðslu í gjár, og tí 
verður ikki nýval útskrivað nú 
Nýval verður ikki í Íslandi. Tað er greitt, eftir at atkvøðugreiðsla í íslendska Altinginum um misálit á 
sitandi stjórn vísti, at 38 av teimum 63 alttingslimunum søgdu seg stuðla stjórnini, meðan 25 søgdu 
seg ikki stuðla stjórnini. 
Orðaskiftið í gjár vardi í fleiri tímar, men tað endaði sum tey flestu roknaðu við, tí undirtøka var ikki 
fyri misálitisuppskotinum frá andstøðuni. 
Tað eru nógv umrøddu Panamaskjølini við avdúkingunum um skattaskjól, sum eru orsøkin til, at 
Sigmundur David Gunnlaugsson mátti leggja frá sær sum forsætisráðharri. Nýggjur forsætisráðharri 
er Sigurdur Ingi Johannsson. Hann segði í gjár, at tað hevði verið ábyrgdarleyst at útskrivað val júst 
nú. 
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Ættleiðing úr Etiopia: Støðan er syndarlig  
09.04.2016 - 18:38 
Støðan er syndarlig, siga Jóhann Lützen, ein av pápunum, sum skuldi ættleiða úr Etiopia, og Annie 
Heinesen, forkvinna í Ættleiðingarfelagnum 
Átta føroyskar familjur er hart raktar av avgerðini hjá danska innlendismálaráðharranum, Karen 
Elleman, um at ættleiðingar úr Etiopia skula steðga. 
Føroysku familjurnar hava staðið á bíðilista í fleiri ár, og brúkt nógvan pening fyri at sleppa at ættleiða 
úr Etiopia. Men nú er líkt til, at tær mugu sleppa ætlanunum um at ættleiða, ella at tær vera settar 
aftast á bíðilistan til at ættleiða úr einum øðrum landi. 
Í dag var fundur fyri familjunum, har umboð fyri danska ættleiðingarfelagið DIA kunnaði familjurnar 
um, hvørjar møguleikar familjurnar nú høvdu. 
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Trýstið á Cameron minkað  
09.04.2016 - 18:45 
Sambært Áka Johansen, sendimanni í London, er trýstið á David Cameron, forsætisráðharra, ikki nógv 
ógvusligt nú, sum tað var fyrr í vikuni 
Bretski forsætisráðharrin, David Cameron, hevur verið undir stórum trýsti seinastu dagarnar, síðani 
Panama-skjølini um skattaskjól komu undan kavi. 
David Camerom hevði partabrøv í einum felag í skattaskjóli, sum pápi hansara átti. Hetta felagið 
hevði høvuðssæti í Bahamaoyggjunum. 
Men Cameron seldi partabrøvini fyri umleið 30.000 pund í 2010, áðrenn hann gjørdist 
forsætisráðharri. Tað er umleið 300.000 krónur í okkara pengum, og skattur varð goldin av 
vinninginum. 
Men sambært Áka Johansen, sendimanni í London, hevur trýstið, sum hevur verið, lagt seg fyribils í 
øllum førum.  
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Bernie Sanders livir í vónini  
Bernie Sanders hevur framvegis ikki mist vónina um at gerast forsetavalevni hjá Demokratunum í USA 
Sanders er í einum góðum stima í løtuni og hevur vunnið undanvalini í fleiri statum síðstu vikuna. Í 
gjárkvøldið varð greitt, at Bernie Sanders hevur vunnið undanvalið í statinum Wyoming. 
Hóast Wyoming er ein lítil statur, sum gevur fáar valmenn, so meta eygleiðarar, at sigurin kann hava 
týdning fyri komandi undanval í statinum New York, sum verður 19. apríl.  
Hillary Clinton er framvegis klárt á odda í kappingini um at gerast forsetavalevni hjá Demokratunum í 
USA. Hon hevur 1274 valmenn, meðan Bernie Sanders hevur 1025. Neyðugt er við 2383 valmonnum 
fyri at gerast forsetavalevni hjá Demokratunum. 
Hjá republikanarunum er milliarderurin Donald Trump á odda, framman fyri Ted Cruz. 
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Møguligt samband millum vanlukkur  
Ivi hevur stungið seg upp um, hvørt talan var um tilvitað tryggingarsvik, tá eldur kom í Scandinavian 
Star í 1990 



Løgreglan í Oslo er nú biðin um at kanna, um samband er millum eldin umborð á ferjuni Scandinavian 
Star og fleiri onnur óhapp og eldar umborð á ferjum hjá somu eigarum.  
Ein serlig kanningarnevnd hevur gjørt eitt yvirlit yvir allar tilburðir við skipum hjá feløgum, sum 
felagið handan Scandinavian Star arbeiddi við í áttatiárunum og nakað inn í nítiárini. 
Alment hevði felagið SeaEscape selt skipið Scandinavien Star, bara eina viku áðrenn eldur kom í 
skipið. Men í skipaskránni á Bahamas stóð felagið framvegis sum eigari, og amerikanska felagið fekk tí 
útgoldið tryggingarpengarnar, tilsamans 14 milliónir dollarar.  
Fyrrverandi kanningarleiðarin í samband við eldsbrunan á Scandinavian Star, Flemming Thue Jensen, 
segði herfyri, at eldurin á ferjuni mátti vera ásettur av onkrum av manningini. 
159 fólk lótu lív í eldinum umborð á Scandinavien Star í 1990. 
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Gott ár fyri framman hjá Bakkafrosti  
Altjóða eftirspurningurin eftir laksi heldur fram við at veksa, meðan útboðið ikki klárar at fylgja við 
Bakkafrost væntar, at 2016 eisini verður eitt gott ár fyri felagið.  
Sambært ársfrágreiðingini hjá fyritøkuni, sum varð løgd fram á aðalfundinum fríggjadagin, verður 
útboðið av laksi úr Atlantshavinum millum fimm og sjey prosent lægri í ár, samanborið við í fjør. 
Víðari staðfestir felagið, at framleiðsluorkan er um at verða fullnýtt, og størri vøkstur krevur stórar 
íløgur. 
Bakkafrost er nógv tann størsta alifyritøkan í Føroyum. Sambært ársfrágreiðingini fyri 2015 var 
samlaða framleiðslan í fjør 50.565 tons í kruvdari vekt. Tað eru góð 6000 tons meira enn árið fyri. 
Bakkafrost eigur 50 prosent av øllum loyvum í Føroyum, sum í løtuni umboða 77 prosent av samlaðu 
tøkuni, sum var 66.090 tons í kruvdari vekt í 2015. Harumframt eigur Bakkafrost 49 prosent í 
alifyritøkuni Faroe Farming, sum eigur trý loyvir og hevði eina samlaða framleiðslu á 4.681 tons í 
kruvdari vekt í 2015. 
Samlaðu ognirnar hjá Bakkafrost-samtakinum við ársenda í 2015 eru sambært ársfrágreiðingini 
virðismettar til góðar 3,9 milliardir krónur. Tað eru slakar 500 milliónir meira enn virðið við árslok 
2014. 
Árið í fjør var metár hjá Bakkafrost. Umsetningurin hjá felagnum var tvær milliardir og 850 milliónir 
krónur, stívliga 200 milliónir meira enn árið fyri. Úrslitið eftir skatt var 810 milliónir krónur. 
Aðalfundurin valdi at gjalda sínum eigarum 403 milliónir krónur í vinningsbýti. 
Sambært eini greining hjá norsku fyritøkuni Kontali-analyse er Bakkafrost tíggjunda størsta alifyritøka 
í heiminum. Størsta alifyritøka er norska Marine Harvest, sum eisini hevur eitt dóttirfelag í Føroyum. 
  
Pengar at spara við nýggja virkinum 
Bakkafrost roknar við at spara millum 70 og 90 milliónir krónur í rakstrinum um árið, tá nýggja kryvji- 
og góðskingarvirkið á Glyvrum verður liðugt og tikið í nýtslu. Íløgan í nýggja virkið á Glyvrum verður 
liðug í ár. Fyrst byrjar kryvjivirksemið og í heyst verður farið undir virðisøkingina á nýggja virkinum. Í 
ársfrágreiðingini sigur felagið seg rokna við nakað av útreiðslum fyrstu tíðina, men sparingin skal 
síggjast aftur longu næsta ár. 
Bakkafrost roknar við, at íløgan fer at hava stórar sparingar við sær í rakstrinum. Felagið roknar við at 
spara millum 70 og 90 milliónir um árið, longu frá næsta ár at rokna. 
Tá nýggja virkið á Glyvrum verður tikið í nýtslu, lata verandi kryvjivirki hjá felagnum aftur. Nýggja 
virkið er 4000 fermetrar til støddar, og kann framleiða 30 tons av skræðu- og beinfríum 125 gram 
vakuumpakkaðum portiónum um dagin. Tá verður roknað við, at arbeitt verður í tveimum vaktum. 
Íløgan í nýggja kryvji- og góðskingarvirkið á Glyvrum er týðandi partur av stóru milliarda-íløguætlanini 
hjá felagnum, sum hevur verið dagførd síðstu árini. Sambært seinastu fráboðan ætlaði felagið at gera 
íløgur fyri stívliga 1,4 milliard krónur, árini frá 2014 til 2017.  
Harumframt ger felagið stórar íløgur í smoltstøðir fyri at kunna ala fleiri og størri smolt enn higartil. 
Bakkafrost hevur sett sær sum mál at vera sjálvbjargið við smolti, sum hevur eina stødd millum 200 
og 300 gramm, áðrenn árslok næsta ár. Fyrimunirnir eru styttri framleiðslutíð og minni lívfrøðiligur 
váði. 
Víðkanin av smoltstøðini á Viðareiði, sum farið varð undir í fjør, er um at vera liðug, og íløgan í eina 
nýggja smoltstøð Norðuri á Strond í Klaksvík er um at fara ígongd. 
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Fleiri avdúkingar um skattaskjól  
Alsamt fleiri nøvn koma undan kavi í kjalarvørrinum á sonevndu Panama-skjølunum, sum verður mett 
at vera størsta avdúking í søguni 



Panama-skjølini fevna um ikki færri enn 11,5 milliónir skjøl, sum hava samband við advokatfelagið 
Mossack Fonseca í Panama. 
Mossack Fonseca hevur gjørt sær tað til sergrein at stovna feløg fyri viðskiftafólk, sum ynskja frið fyri 
almenna áhuganum, men hesi skuffu-feløg verða í stóran mun brúkt til at sleppa sær undan skatti. 
Í dag almannakunnger bretska blaðið The Sunday Times ikki færri enn 37.000 nøvn á feløgum, sum 
Mossack Fonseca hevur stovnað fyri síni viðskiftafólk.  
Síðani stóru avdúkingina síðsta sunnudag hevur eittnú bretski forsætisráðharrin verið í trongum 
skóm. David Camerom hevði partabrøv í einum felagi í skattaskjóli, sum pápi hansara átti. Hetta 
felagið hevði høvuðssæti í Bahamaoyggjunum. Men Cameron seldi partabrøvini fyri umleið 30.000 
pund - 300.000 krónur - í 2010, áðrenn hann gjørdist forsætisráðharri, og skattur varð goldin av 
vinninginum. Í Íslandi noyddist Sigmundur David Gunnlaugsson at leggja frá sær sum forsætisráðharri 
í kjalarvørrinum av avdúkingum um hansara samband við felag í skattaskjóli.  
Samanlagt eru higartil okkurt um 140 stjórnarleiðarar og leiðandi politikarar úr fleiri enn 50 londum 
sett í samband við feløg í skattaskjóli, umframt vinnulívsfólk, ítróttarfólk og onnur. 
Nú kemur so ein listi við 37.000 nøvnunum á feløgum, sum Mossack Fonseca hevur stovnað, afturat. Í 
fyrstu atløgu eru tað haldararnir hjá The Sunday Times, sum sleppa framat listanum. 
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HB og NSÍ fara frá hinum  
10-04-2016 - 23:00 - Jóanis Albert Nielsen 
Um vikuskiftið hevur 5. umfar í EFFO-deildini verði leikt. 
 
Fyrsti dysturin var í gjár, tá Skála tók móti HB 
Skála hevur fyrr í hesum kappingarárinum víst, at teir kunnu spæla móti teimum stórufeløgunum. 
Skála royndi at stríðast móti HB, og hálvleiksstøðan var 0-0. Men Øssur M. Dalbúð vildi tað øðrvísi í 
seinna hálvleiki, hann gjørdi ikki matari av enn, at skora trý mál tey komu í 51, 82 og 88'inda minutti. 
HB vann dystin 0-3. 
 
NSÍ skoraði flest mál hetta umfari 
NSÍ var á vitjan hjá uppflytarnum av Toftum. Dysturin var ikki meira enn 11. minuttir gamal tá 
Klæmint A. Olsen skoraði sítt fyrsta mál henda dagin. Tá ið 19. minuttir vórðu leiktir økti Petur 
Knudsen um leiðsluna til 0-2, sum eisini var hálvleiksstøðan. Seinni hálvleikur var ikki meira enn 
byrjaður, so var Klæmint aftur á rætta stað, og skoraði til 0-3. Pól J. Justinussen økti um leiðsluna til 
0-4, Klæmint setti punktum og skoraði til 0-5. 
 
KÍ vann eisini stórsigur 
Stutt undan hálvleikinum fekk KÍ hol á, og tað var Ahmed Mujdragic ið skoraði til 0-1 tá KÍ í dag vitjaði 
í Fuglafirði. Hálvleiksstøðan var 0-1. Páll A. Klettskarð økti um leiðsluna tá ið góður tími var leiktur. 
Jóannes Bjartalíð skoraði til 0-3 tí ið 81. minuttir fóru farnir. Páll fekk eitt mál afturat, tá ið hann 
skoraði til 0-4 stutt undan dystarloki. 
 
AB og Víkingur samdust um javnleik 
Víkingur var í dag á vitjan á Argjum, einki mál kom í fyrra hálvleiki. Men seinni hálvleikur var ikki 
meira enn byrjaður, so hevði Víkingur lagt seg á odda við málið frá Filip Djordjevic. Góðar 10. minuttir 
seinni javnaði Karstin Højgaard til 1-1. Jón Krosslá Poulsen legði Víking á odda 1-2 eftir 80. minuttir. 
Men Árni G. Nielsen vildi ikki lata øll stigini fara úr aftur Argjum, og javnaði til 2-2 tá ið tríggir minuttir 
vórðu leiktir av yvirtíðini. Dysturin endaði 2-2. 
 
Einki mál kom í Gundadali 
Meistarnir tóku ímóti TB í Gundadali í dag. Einki mál kom í dystinum.  
Effodeildin 2016 

Nr. Lið D V J T Mál S 

1 HB 5 4 1 0 11-4 13 

2 NSÍ 5 4 0 1 17-4 12 

3 B36 5 3 1 1 10-4 10 

4 Víkingur 5 2 3 0 13-6 9 

5 KÍ 5 3 0 2 10-7 9 

6 TB 5 1 2 2 2-3 5 



Nr. Lið D V J T Mál S 

7 ÍF 5 1 1 3 5-16 4 

8 Skála 5 1 0 4 2-11 3 

9 AB 5 0 2 3 4-7 2 

10 B68 5 0 2 3 3-15 2 

Jn.fo 
 

 
Sofía Purkhús ársins leikari í Danmark 
09.04.2016 - 19:56 
Tað hevur riggað væl hjá Sofíu Purkhús í bestu donsku flogbóltsdeildini í ár. Hon er júst kosin ársins 
spælari, skrivar nordlysid.fo. 
Sofía er kosin, eins og ein onnur, besti kantleikari í hesum kappingarárinum. Men hon er fram um 
hinar vald til ársins leikara í kappingini yvirhøvur.  
Hon er uppvaksin í Mjølni í Klaksvík og longu sum ungur leikari var hon týðandi fyri liðið. Nú er hon 
ein sera týðandi leikari fyri Amager VK, sum spælir í bestu flogbóltsdeildini í Danmark.  
Portal.fo 
 

 
Hesi gjørdust ársins leikarar í flogbólti 2016 
10.04.2016 - 22:56 
Stór veitsla fyri flogbóltinum var í Trongisvági í gjárkvøldið og ársins leikarar í flogbólti í 2016 vóru 
avdúkaðir. 
Liðformenn og venjarar atkvøddu um hetta, og hjá kvinnunum fall valið á Anju Danielsen í Fleyr, sum 
gjørdist ársins leikari. Eisini var hon vald sum ársins áleypari. Hjá monnunum varð Trygvi Hansen frá 
Ternuni valdur. Eisini hann var valdu ársins áleypari hjá monnum. 
Samlaða yvirlitið er hetta: 
Úrslitið hjá kvinnunum: 
Ársins leikari: Anja Danielsen, Fleyr 
Ársins hevari: Bojana Ivkovic, TB 
Ársins blokkleikari: Sóleyð Mørch Poulsen, KÍF 
Ársins álopsleikari: Anja Danielsen, Fleyr 
Ársins verjuleikari: Femja Mortensen, TB 
Ársins stjørnuskot: Magnhild Jacobsen, Fleyr 
Ársins venjari: Jóhan Petur á Stongum, SÍ 
 
Úrslitið hjá monnunum: 
Ársins leikari: Trygvi Hansen, Ternan 
Ársins hevari: Ólavur Jensen, SÍ 
Ársins blokkleikari: Suni Juul Petersen, SÍ 
Ársins álopsleikari: Trygvi Hansen, Ternan 
Ársins verjuleikari: Jóhan Petur á Stongum, SÍ 
Ársins stjørnuskot: Johan Arni E. Vang, Flogbóltsfelagið Fleyr 
Ársins venjari: Rajko Petrovic 
 
Ársins dómari: Jan Hentze 
Portal.fo 
 

 
Shefa samskiftiskaðalin er liðugt umvældur 
08.04.2016 - 09:46 
Brekið, sum í síðstu viku kom á Shefa samskiftiskaðalin, er nú liðugt umvælt. 
Tað var mikudagin í farnu viku, at eitt skip av óvart kom í kaðalin við útgerð síni, og brek kom á 
kaðalin.  
Shefa kaðalin bleiv tikin í brúk aftur seinnapartin í gjár.  
Portal.fo 
 

 
Givnir at leita eftir Rólanti 



08.04.2016 - 11:36 
Løgreglan boðaði fyri løtu síðani frá, at skipaða leitingin eftir Rólanti Nónfjall er nú av.  
Rólant varð seinast sæddur sunnudagin 3. apríl kl. 15:30.  
Løgreglan skrivar, at leitingin hevur tíverri verið úrslitaleys, og Rólant er ikki funnin.  
- Umframt almennu eindirnar, sum vanliga luttaka í slíkum leitingum, hava bjargingarfeløg og 
sjálvboðin annars gjørt eitt stórt og gott arbeiði, skrivar løgreglan.  
Portal.fo 
 

 
Bakkafrost keypir 70.000 fermetrar Norðuri á Strond 
08.04.2016 - 14:31 
Í dag hava Regin Jacobsen og Jógvan Skorheim, vegna ávikavist Bakkafrost og Klaksvíkar kommunu 
undirskrivað sáttmála um keyp av lendi norðuri á Strond í Klaksvík. Við keypinum av 71.546 
fermetrum er fyrsta fetið tikið hjá Bakkafrost í byggingini av smoltstøð. 
Hetta má sigast at vera ein varði í ætlanunum hjá Bakkafrost at økja vektina á smoltinum á landi, 
áðrenn tað verður flutt til alingina á sjónum.  
At økja vektina á smoltinum á landi er ein týðandi partur av ætlanunum hjá Bakkafrost at minka um 
lívfrøðiligu váðarnar og at økja um samlaðu framleiðslumongdina, sigur Bakkafrost á heimasíðu síni.  
Eisini Klaksvíkar kommuna fegnast um søguliga sáttmálan, ið varð undirskrivaður í dag.  
- Samstarvið við Bakkafrost hevur verið fyrimyndarligt higartil, og hetta er ein stór løta fyri býráðið í 
Klaksvík og fyri borgararnar í býnum yvirhøvur, tí hendan verkætlanin fer heilt víst at skapa nógvar og 
góðar ringvirkningar í lokala vinnulívinum, bæði ímeðan byggingin stendur í gerð, og tá ið virksemið 
síðani kemur í smoltstøðina, sigur Jógvan Skorheim, borgarstjóri í tíðindaskrivi.  
Talan er um nógv ta størstu vinnulívsíløguna á landi, sum Bakkafrost nú velur at gera í Klaksvík, og fyri 
borgarstjóran hevur eitt gott samstarv við privatu vinnuna stóran týdning.  
- Sum býráð hava vit seinastu árini lagt okkum eftir at hava eitt jaligt og effektivt arbeiðslag, tá ið 
privata vinnulívið vendir sær til okkara við ymiskum initiativum, og hesaferð er talan so um størstu 
vinnulívsíløguna á landi í Føroyum nakrantíð, so tað kunnu vit sanniliga fegnast um, sigur Jógvan 
Skorheim, borgarstjóri í Klaksvíkar kommunu.  
Bakkafrost roknar við at fara undir byggingina av smoltstøðini beinanvegin. Byggitíðin er roknað til 
umleið tvey ár.  
Portal.fo 
 

 
Ferðslutrygdin eigur ongan góðan í politisku skipanini 
08.04.2016 - 15:44 
- Skulu vit lata okkum lynda, at her doyggja dupult so mong í ferðsluni í mun til íbúgvatalið, sum í 
Danmark, Svøríki og Noregi? At vit ikki vita nágreiniliga hví? Og at vit onga yvirskipaða ítøkiliga ætlan 
hava fyri, hvussu vit skipa økta ferðslutrygd framyvir? 
Soleiðis ljóðaðu spurningarnir frá formanninum í Ráðnum fyri Ferðslutrygd á aðalfundinum hjá 
ráðnum í dag.  
Kári Thorsteinsson var harmur í síni formansfrágreiðing, tá hann kom inn á fíggjarligu støðuna hjá 
ráðnum.  
- Vit hava ásannað, at politiski myndugleikin hevur valt at raðfesta onnur øki, og alt gott um tað, at 
Arbeiðseftirlitið fær tiltrongdan styrk at betra um arbeiðsumhvørvið, har dentur verður lagdur á, at 
allar arbeiðsvanlukkur skullu kannast fyri at finna orsøkina, fyri at átøk kunnu gerast at fyribyrgja 
óhappum.  
- Tað er tað sama, sum RFF hevur mælt til í fleiri ár á ferðsluøkinum. At vit finna orsøkirnar til 
ferðsluóhappini – ið hvussu er tey mest álvarsligu. Vit vita, at tað doyggja fólk í ferðsluni í Føroyum og 
at fleiri fáa skaða og onnur við álvarsligum skaða. Men eingin ítøkilig yvirskipað loysn liggur fyri 
framman.  
- Føroyingar gráta og syrgja við teimum, sum hava mist í ferðsluni, men vit hava tíverri lyndi til at 
gloyma alt ov skjótt. Sjálvt um RFF ítøkiliga hevur víst á, hvat vit eiga at gera, so hendir einki.  
- Stutt sagt ber væl til at siga, at RFF eigur ongan góðan í politisku skipanini, hvørki í løgtinginum ella í 
landsstýrinum, segði Kári Thorsteinsson.  
Portal.fo 
 

 
Bjargingarfelagið í Syðru helvt leitar enn eftir Rólanti 
10.04.2016 - 14:35 



Hóast skipaða leitingin eftir Rólanti Nónfjall steðgaði fríggjadagin, fer Suðuroyar Syðra Bjargingarfelag 
at helda áfram at leita. Hetta skrivar Suðurrás. 
Niels Petur Midjord, frá Suðuroyar Syðra Bjargingarfelag sigur, at leita verður enn, og er ætlanin at 
halda áfram nakrir dagar afturat. 
 
Rólant er varð seinast sæddur á veg vestur móti Eiðinum í Vági síðsta sunnudag, og leitað er frá fjøru 
til fjals eftir honum, tó uttan at finna nakað. 
 
Løgreglan hevur verið í Vági við hundum, og á sjónum hava Brimil, kavarar og skjóttgangandi bátar 
leitað, meðan tyrla við serligum hitasøkjandi kamera hevur leitað loftvegis. Ongi spor eru tíverri at 
finna eftir 68 ára gamla Rólanti Nónfjall. 
Portal.fo 
 

 
Ukrainski forsætisráðharrin leggur frá sær 
Forsætisráðharrin í Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, boðar í dag frá, at hann fer at leggja frá sær í næstu 
viku.  
Yatsenyuk sigur, at politikkararnir í Ukraina hava ikki megnað at skapa broyting í landinum, og tí 
leggur hann frá sær.  
Yatsenyuk hevur sitið sum forsætisráðharri, síðan fyrrverandi pro-russiski forsetin, Viktor 
Yanukovych, varð settur frá í februar í 2014.  
Núverandi forsetin, Petro Poroshenko, heitti eisini á Yatsenyuk um at leggja frá sær í februar í ár, tí 
hann metti ikki, at Yatsenyuk hevði undirtøku at vera forsætisráðharri meira.  
Petro Poroshenko hevur longu skotið upp, at tingformaðurin í ukrainska tinginum, Volodymyr 
Groysman, verður nýggjur forsætisráðharri.  
Portal.fo 
 

 
Yvir 100 fólk latið lív í fýrverksvanlukku 
10.04.2016 - 23:24 
Minst 100 fólk hava latið lív í einari fýrverksvanlukku í einum hindu templi í Kerala í India í dag.  
Fleiri enn 200 fólk fingu eisini løstir.  
Fýrverkið skuldi nýtast til hátíðarhald, men ístaðin kom eldur í fýrverksgoymsluna, og øgiligir brestir 
stóðust burturúr.  
Brestirnir fingu ein part av templinum at rapa, og nógv lógu eftirá í húsaleivdunum.  
Løgreglan er longu farin undir kanningararbeiði, tí sum skilst høvdu fyrireikararnir ikki fingið loyvi at 
hava tílíkt fýrverk, tí vandin var ov stórur.  
Vitni, ið BBC hevur tosað við á staðnum, greiða frá, at brestirnir vóru so ógvusligir, at stórir 
betongbitar frá templinum hava gjørt stóran skaða á húsini í nánd.  
Eisini boðar indiska løgreglan frá, at mong av teimum deyðu eru so illa brend, at neyðugt er við DNA 
kanningum fyri at eyðmerkja tey.  
Portal.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 09.04.2016 (10:42)  
Prísurin á hýsu ikki lágur í Føroyum 
Føroyskir fiskakeyparar halda ikki, at prísirnir á hýsu eru lágir í Føroyum. Teir halda hinvegin, at 
prísurin hevur verið í toppi hesa vikuna.  
  
- At hýsa, seld í Føroyum, hesa vikuna hevur fingið umleið 15 krónur í miðal fyri kilo, er fantastiskt. 
Eingin skrivaði mánadagin, at hýsa tá fekk yvir 30 kónur í miðal fyri kilo.  
  
Tað sigur fiskakeypari, sum hevur vent sær til In.fo. Hann vísir á, at tað er heimsmarknaðurin, sum 
avger prísin á hýsu í Føroyum.  
  
- Vit mugu hugsa um, at norðmenn og íslendingar selja hýsu fyri umleið 14 krónur fyri kilo, leverað í 
Bretlandi til levering í komandi viku.  
  
Fiskakeyparin sigur, at hóast hetta keypa føroyskir keyparar hýsu fyri meira enn 15 krónur fyri kilo til 
levering í komandi viku.  
  

mailto:vilmund@sosialurin.fo


- Tað eru slík ting og viðurskifti, sum føroyingar eisini eiga at hyggja eftir. Alt í alt hevur føroysk hýsa 
fingið toppprís hesa vikuna.  
  
Lagt verður aftrat, at umframt prísin, skulu fiskakeyparar í Føroyum gjalda fyri ís, kassar, pakking, 
koyring í Føroyum og frakt til Bretlands. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 09.04.2016 (12:00)  
Vilja hava hann úr Altinginum  
Tað er ikki nokk, at Sigmundur Davíð Gunnlaugsson legði frá sær sum forsætismálaráðharri. Hann skal 
eisini leggja frá sær sum tingmaður. Tað halda 80 prosent av øllum íslendingum, sambært nýggjastu 
veljarakanningini, ið er gjørd aftaná, at fyrrverandi forsætismálaráðharrin legði frá sær. Tað skrivar 
íslendska kringvarpið RÚV. 
 
 
Harumframt vísir kanningin, at 64 prosent av veljarunum halda, at Bjarni Benediktsson, 
fíggjarmálaráðharri, skal leggja frá sær, meðan 60 prosent halda tað sama um Ólöf Nordal, 
innanríkisráðharra. Bæði eru, eins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, nevnd í Panamaskjølunum. 
 
 
Sigurður Ingi Jóhannsson, nýggi forsætismálaráðharrin, hevur lovað, at val verður í Íslandi í heyst, 
men sambært veljarakanningini, so halda umleið helvtin av íslendingum, at val longu skal vera í vár, 
26 prosent halda tað skal vera í heyst, meðan 23 prosent vilja bíða í eitt ár.  
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 09.04.2016 (13:17)  
Alt ov nógvir føroyingar doyggja í ferðsluni 
Tað eru framvegis alt ov nógvir føroyingar, sum doyggja í ferðsluvanlukkum.  
Tað staðfestir Ráðið Fyri Ferðslutrygd.  
  
Tey hava havt ársfund, og har varð ásannað, at hóast støðan er nógv batnað hesi seinastu 30 árini, 
eru tað framvegis ov nógv, sum doyggja, ella meiðsla seg, í ferðsluni.  
  
Í fjør doyði eitt fólk í ferðsluni í Føroyum. Ráðið Ferðslutrygd ásannar, at hetta er eitt lítið tal, tó at 
eisini eitt lívlát í ferðsluni er eitt ov nógv.  
  
- Hóast støðan er batnað síðan áttatiárini, liggja vit munandi aftanfyri grannalond okkara, staðfestir 
Ráðið fyri Ferðslutrygd.  
  
- Ár eftir ár síggja vit, at í Noregi, í Svøríki og í Danmark, bróta tey síni egnu met í, hvussu fá doyggja í 
ferðsluni.  
  
- Hjá hinum Norðurlondunum doyggja sløk trý fólk um árið í miðal í ferðsluvanlukkum fyri hvørji 
100.000 fólk.  
-  
Hesi seinastu 10 árini eru seks fólk deyð í ferðsluni í Føroyum í miðal um árið fyri hvørji 100.000 fólk. 
Tað vil siga, at í miðal eru stívliga trý fólk deyð í ferðsluvanlukku í Føroum um árið, tí vit eru 49.000 
fólk. '  
Men skulu vit niður á Norðurlendskt stig, skulu ikki fleiri enn 1,5 fólk doyggja í ferðsluni í miðal um 
árið, sigur Ráðið Fyri Ferðslutrygd.  
  
Verður alt Evropa tikið undir einum, doyggja 9,3 fólk í ferðsluni um árið fyri hvørji 100.000 fólk. 
Samstundis vísa tølini, at Føroyar eru á sama stigi sum Slovenia, Kekkia og Italia.  
  
Hinvegin vísir Ráðið fyri Ferðslutrygd á, at tá ið ferðslutrygdarætlanini varð gjørd í 2006, var málið at í 
2015 skulu talið á ferðsluóhappum við fólkaskaða verða minkað 30 prosent.  
  
Hetta mál er væl og virðiliga rokkið, men so spurningurin er so, um málið varð ov lágt sett, halda tey í 
Ráðnum fyri Ferðslutrygd.  
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Men tey vísa samstundis á, at tølini skulu takast við fyrivarni, tí tølini vísa bara vanlukkur, har 
løgreglufólk á staðnum metti, at onkur skuldi á skaðastovuna.  
  
- Her verður ikki skilt ímillum smærri løstir og tey, sum verða 100% óarbeiðsfør, sigur Ráðið fyri 
Ferðslutrygd.  
  
 Men rákið er greitt og tað er, at talið á ferðsluóhappum við fólkaskaða minkar. Fyrst í øldini lá talið 
um 50 fólk, men tað vaks upp í eini 80, fólk, men hesi seinastu árini er tað javnt og samt fallið og í 
2014 vóru tað stívliga 30 fólk, sum fingu løstir í ferðsluvanlukku.  
  
- Men vit vita einki um, hvussu stórur partur av hesum eru álvarsliga skadd, ella í hvønn mun talið á 
álvarsliga skaddum er minkað hesi seinastu 10 árini, siga tey í Ráðnum Fyri Ferðslutrygd.  
  
Tað er ein orsøk til, at tey fleiri ferðir hava ført fram, at tað er neyðugt at fáa neyvari hagtøl á økinum.  
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 10.04.2016 (12:00)  
Frakland var veruliga málið  
Yvirgangsálopið í Brússel 22. mars, ið kravdi lívið av 35 persónum, varð upprunaliga lagt til rættis sum 
eitt álop á Frakland. Tað upplýsir belgiska ákæruvaldið sambært fleiri útlendskum fjølmiðlum.  
 
 
- Yvirgangsbólkurin hevði upprunaliga ætlanir um at raka Frakland aftur, sigur belgiski høvuðsákærin 
og leggur afturat.  
 
 
- Skjóta menningina í kanningararbeiðinum hjá løgregluni tók teir tó á bóli, og avgjørdu tey í staðin á 
loypa á Brússel.  
 
 
Einans fýra dagar áðrenn sjálvt álopið varð Salah Abdeslam, ein av monnunum handan 
yvirgangsálopið í Paris í november, handtikin í Brússel. Um somu tíð handtók belgiska løgreglan fleiri 
aðrar persónar, ið illgruni var um, høvdu tilknýti til yvirgangsálopið í Paris.  
 
 
Tað eru hesar handtøkurnar, ið ákæruvaldið nú metir, broytti ætlanirnar hjá yvirgangsbólkinum, 
soleiðis at Brússel, heldur enn Frakland, varð rakt av sjálvmorðsbumbufólkum.   
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Jóannes Hansen 10.04.2016 (14:39)  
Helgi er bestur í Europa 
Tað var eingin slingur í valsinum, tá ið Helgi Dam Ziska telvaði síðsta talvið í smálanda kappingini, sum 
síðstu stóru vikuna hevur verið í Luksemborg.  
Helgi Dam Ziska sat við svørtum ímóti Andreas Kelires, og Helgi vann trygt. Tískil er tað greitt, at Helgi 
verður við í World Cup næsta ár, tá ið tað í Tbilisi í Georgia verður kappast um rættin at bjóða 
heimsmeistaranum í talvi av.  
  
Helgi vann átta talv og telvaði trý remis. Hann vann 9 ½ stig og var eitt hálvt stig frammanfyri Oscar 
De La Riva Aguado.  
  
European Small Nations Individual Chess Championship verður aftur um tvey ár. Formaðurin í 
Talvsambandi Føroya, Finnbjørn Vang, sum eisini er aðalskrivari í felagsskapinum, segði við in.fo í 
gjárkvøldið, at kappingin í 2018 verður í Føroyum. 
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 10.04.2016 (19:01)  
Tesla fyri undir 300.000 krónur  
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Nógv hevur verið at hoyrt um nýggjasta vápnið hjá amerikanska el-bilaframleiðaranum, Tesla, í 
stríðnum ímóti brennievnisbilum. Tað er bilurin Tesla 3, sum bilurin eitur.  
   
Í USA fer bilurin at kosta 35.000 dollarar, sum svarar til áleið 230.000 krónur. Aftur at tí eru tað fleiri 
statir í USA, sum geva avsláttur fyri el-bilar.  
   
Talan er altso um ein bil, sum fer at kosta minni enn helvtina av tí, sum Model S kostar – sum hóast 
alt hevur selt væl, yvir 100.000 bilar kring heimin, síðani hann kom á marknaðin í 2012.  
   
Men eitt er prísurin í USA. Nakað heilt annað er prísurin her um okkara leiðir.  
   
Danskir miðlar skriva, at Tesla 3 fer at kosta 432.443 krónur í Danmark. Tá skulu vit hava í huga, at 
danska stjórini hevur gjørt aftur at hækka skrásetingargjaldið fyri el-bilar. Hevði hon ikki gjørt tað, so 
hevði bilurin kostað 286.435 krónur í Danmark.  
   
Hvør føroyski prísurin er, vita vit ikki. Men hann eigur ikki at liggja langt frá tí danska. 
Skrásetingargjaldið á el-bilar er ikki hækkað í Føroyum.  
   
Og sambært Kristinu Háfoss, so hevur landsstýrið heilt aðrar visjónir á el-bilaøkinum, enn danska 
stjórnin.  
   
– Skulu vit av álvara fáa føroyingar at keypa elbilar, kemur tað ikki av sær sjálvum. Tí ætlar 
samgongan nú at gera tað meiri lokkandi hjá føroyingum at keypa el-bilar heldur enn bensin- ella 
dieselbilar, segði Kristina Háfoss við Sosialin 10. februar.  
  
Umframt at einki skrásetingargjald er á el-bilum og at tey, ið nýta streym at løða bilin við, fáa ein 
lægri streymprís, fer landsstýrið eisini at broyta, hvussu vegskatturin skal útroknast.  
  
– Tað, vit arbeiða við, er at finna eina skipan, har vegskatturin ikki longur skal verða ásettur eftir, 
hvussu nógv ein bilur vigar, men ístaðin eftir, hvussu illa hann dálkar, sigur landsstýriskvinnan.  
  
Um tað verður so, sum landsstýriskvinnan sigur, so fer ein Tesla 3 neyvan at kosta meira enn 300.000 
krónur í Føroyum. 
In.fo 
 

 
Andlát 
Páll Ámundur Dalsgaard, vanliga nevndur Páll í Dalsgarði, úr Skálavík, andaðist hósdagin 7. apríl, 73 
ára gamal. 
 
Andrea Hansen, fødd Gaardlykke, ættað úr Lamba, búsitandi í Klaksvík andaðist fríggjadagin 8. apríl á 
Norðoya Røktarheimi, 98 ára gomul. 
 

 


