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Fara undir frostmarkið aftur 
Køld luft streymar komandi dagarnar oman yvir Føroyar av norðri og landnyrðingi. Hósdagin fer ein 
hátrýstsryggur tætt fram við Føroyum í ein sunnan, samstundis sum eitt lágtrýst vestan fyri Lofoten 
spakuliga fer í ein eystan. Ein tilhoyrandi kuldabrúgv fer væntandi fram við Føroyum hóskvøldið og 
hevur við sær kalda luft norðan. Senni fer ein veik hitabrúgv fram við Føroyum av vestri. 
  
Í dag verður lot til andøvsgul av norðri og landnyrðingi, 3 til 8 m/s, sum út á dagin øtlar í andøvsgul 
upp í hvassan vind, 8 til 13 m/s. Alt døgnið verður samdrigið og møguliga okkurt ælið. Hitin um dagin 
millum 4 og 7 stig, um náttina millum frostmarkið og 4 hitastig. 
  
Mikudagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum makar nakað sum 
dagurin líður. Samdrigið og okkurt ælið. Hitin millum 3 og 6 stig. Um náttina makar hann vindin niður 
í lítið lot av ymsum ættum, undir 6 m/s. Skýggjað og yvirhøvur turt og hitin millum frostmarkið og 4 
hitastig, enn kaldari í støðum. 
  
Hósdagin verður lot til andøvsgul av vestri, 3 til 8 m/s, sum snarar í ein útnyrðinig og øtlar í gul til stívt 
andøvsgul, 5 til 10 m/s, seinni andøvsgul upp í ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s. Fyri tað mesta turt og 
skýggjað, seinni skýggjað og regn. Hitin um dagin um 5 stig. Um náttina stívt andøvsgul upp í ein strúk 
av norðri, 10 til 13 m/s. Samdrigið og ælaveður, partvís vátaslettingur ella kavi. Hitin millum 3 
kuldastig og frostmarkið. 
  
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s, sum spakuliga makar niður í lot 
til andøvsgul, 3 til 8 m/s. Samdrigið og ælaveður, partvís vátaslettingur ella kavi. Hitin millum 
frostmarkið og fýra hitastig, um náttina niður í trý kuldastig í støðum. 
  
Leygardagin verður lot til andøvsgul, 3 til 8 m/s, av norðri, sum um kvøldið snarar í ein vestan og 
síðani øtlar í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Samdrigið og yvirhøvur turt, men um náttina regn í 
støðum. Hitin millum 4 og 7 stig. 
  
Sunnudagin verður gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s, av vestri, sum út á dagin makar niður í lítið lot, 
undir 5 m/s, og snarar í ein sunnan. Samdrigið, men yvirhøvur turt. Hitin um dagin um 7 stig, um 
náttina millum frostmarkið og 4 hitastig. 
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Lønargjaldingarnar í Føroyum 8,8% hægri enn somu tíð í fjør 
Aftur í fyrsta ársfjórðingi í ár tóku lønargjaldingarnar seg upp um 2 milliardir. Hetta er bert hent eina 
ferð áður, nevnliga í fjórða ársfjórðingi í fjør. Tilsamans vóru árstíðarjavnaðu lønirnar 2.124 milliónir 
kr. fyrsta ársfjórðingin í ár, tað eru 29 mió. kr. ella 1,4% meira enn undanfarna ársfjórðingin. 
Samanborið við fyrsta ársfjórðing í fjør eru lønargjaldingarnar nú 176 mió. kr. ella 9% hægri. 
   
Tá fíggjarkreppan rakti í 2008, minkaðu lønirnar, og ikki fyrr enn á heysti 2012 var fallið vunnið 
innaftur. Síðan var lítil og ongin broyting í eitt ár, men frá fjórða ársfjórðingi 2013 og til í dag hevur 
verið ein javnur vøkstur, og nú lønirnar tveir teir seinastu ársfjórðingarnar fóru upp um 2 milliardir, 
eru tær einar 300 milliónir hægri fyri hvønn ársfjórðing í mun til 2008. 
 
Framgongd í øllum høvuðsvinnubólkum 
Lønirnar eftir vinnugrein eru ikki árstíðarjavnaðar, so her verður fyrsti ársfjórðingur í 2016 
samanborin  við sama tíðarskeið árini frammanundan. 
Fyrsta ársfjórðing 2016 vórðu útgoldnar 2.021 milliónir kr. í lønum, og var hetta 163 milliónir meira 
enn fyrsta ársfjórðing 2015. Vøksturin er 8,8%. Eftir at lønirnar fullu í 2009 av fíggjarkreppu, var 
lønarvøksturin spakuliga veksandi, men serliga stórur vøkstur hevur verið trý tey síðstu árini: frá 
fyrsta ársfjórðingi í 2013 til 2014 var vøksturin 4,4%, frá 2014 til 2015 6,2% og nú frá 1. ársfj. í 2015 til 
1. ársfj. í 2016 heili 8,8%. 
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Vøksturin hevur verið stórur í øllum høvuðsvinnubólkum, men serliga í tilfeingisvinnunum hevur 
vøksturin verið framúr, við yvir 20% frá 1. ársfj. í 2015 til 1. ársfj. í 2016. Eisini í byggivinnu o.a. 
tilvirking er vøksturin stórur við yvir 10%.  Í tænastuvinnunum var vøksturin nakað minni, við 5,7% í 
privatum tænastuvinnum og 4,4% í almennum tænastum. 
 
Hýrurnar 27% hægri 
Lønirnar skipaðar í einstakar vinnugreinar vísa, at tað er sera stór framgongd í hýrunum. Fyrsta 
ársfjórðing í ár eru hýrurnar 274 milliónir kr., tað er ein framgongd uppá 59 milliónir, sum svarar til 
ein vøkstur upp á heili 27,3%. 
Í vinnuligum tænastum,  ali- og kryvjivirkjum, fiskavøruídnaði, byggivinnu og skipasmíði og øðrum 
smiðjuvirksemi er eisini stórur vøkstur, millum 10 og 14%. 
Samantikið er vøkstur í øllum vinnugreinum uttan heilsu- og almannaverki, ið stendur í stað, og 
ráevnisvinnu, har tað er ein afturgongd á gott 7%. 
Í talvuni niðanfyri eru vinnugreinarnar skipaðar eftir vøkstri, frá størsta til minsta. 
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Mærsk-dóttur ónøgd við rakstrarúrslit 
Árið 2016 verður eisini eitt vánaligt ár hjá A.P. Møller-Mærsk samtakinum. 
Tað var ongin hátíðardámur á aðalfundinum hjá A.P. Møller Mærsk í Bella Centrinum í 
Keypmannahavn í gjár. 
Síðsta ár var nevniliga eitt ræðsluár hjá A. P. Møller-Mærsk við fallandi farmagjøldum og søguliga 
lágum oljuprísi, sum eru tær báðar týdningarmestu inntøkukeldurnar hjá samtakinum. 
Og dóttur Mærsk Mc-Kinney Møller, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, ið er næstformaður í samtakinum, 
harmaðist eisini um ársúrslitið. 
- Vit kunnu ikki vera nøgd. Tað kunnu vit ikki. Tíðirnar eru harðar. Og tað rakar bæði okkara stóru 
bein, kann sigast. Partaeigararnir hava mist virði. Og tað eru vit sjálvandi ikki nøgd við, segði Ane 
Mærsk Mc-Kinney Uggla. 
'Ávirkar hvønn dag' 
Hon legði aftrat, at nevnd og stjórn gera alt fyri at halda kósina gjøgnum fíggjarligu trongu tíðirnar. 
- Tað ávirkar hvønn dag. Og vit gera eitt stórt arbeiði fyri at bøta um viðurskiftini. Men útifrákomandi 
stórar faktorar hava vit trupult við at ávirka. Tildømis ein oljuprís, segði Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. 
Yvirskotið hjá A. P. Møller-Mærsk kavaði í fjør úr 34 miljardum krónum í 2014 til 'bert' 6,1 miljard 
krónur í fjør. 
- Tað er við blandaðum kenslum, at ársúrslitið verður lagt fram. Árið byrjaði væl, men endaði illa. Og 
ein renting av eginpeninginum upp á 2,9 prosent er ikki fíggjarliga nøktandi, segði nevndarformaðurin 
Michael Pram Rasmussen við hjástøddu partaeigararnar. 
Fíggjarligt ræðsluár 
Og sambært Pram Rasmussen verður 2016 eisini eitt fíggjarligt ræðsluár. 
- Vit rokna við einum munandi lægri úrsliti í ár enn í fjør. Framtíðarútlitini eru treytað av 
farmagjøldum og oljuprísi, og teimum eru vit ikki harrar yvir, segði Michael Pram Rasmussen. 
Hann legði tó aftrat, at vinnan er somikið viðkvom, at bert smá sveiggj í farmagjøldunum og 
oljuprísinum kunnu gera, at felagið aftur forvinnur nógvar pengar. 
- Sjálvt á truplum marknaðum kunnu vit forvinna pengar. Tildømis um farmagjøldini hækka tíggju 
prosent, svarar tað til 15 miljardir krónur um árið, sigur Michael Pram Rasmussen. 
Kelda. dr.dk 
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Frásøla bjargar norska Atlantic Offshore 
Norska frálandsfelagið Atlantic Offshore hevur bjargað sær við eini endurreisingaravtalu og frásølu av 
meginpartinum av virkseminum. Vánaliga marknaðarstøðan verður tó ein avbjóðing í fleiri ár aftrat, 
stúrir stjórin í felagnum fyri. 
Eitt nýstovnað felag, Aegopodium, sum H. Øgreid & Sønner AS eigur, hevur keypt meginpartin av 
virkseminum hjá stóra norska frálandsfelagnum Atlantic Offshore. 
 
– Síðstu mánaðirnir hava verið sera krevjandi, og vit eru sera fegin um, at ein loysn nú er funnin, sigur 
Roy Wareberg, stjóri í Atlantic Offshore, í tíðindaskrivi. 
– Vit hava tryggjað arbeiðsplássini hjá meira enn 400 dugnaligum starvsfólkum og tryggjað 
framhaldandi tænastuveitingar til meira enn tíggju frálandsøki í Norra og Bretlandi, sigur hann. 



Reiðaríið hevur havt trupult við at lúka lánitreytirnar í einum ótryggjaðum skuldarbrævaláni orsakað 
av ov lágum eginpeningi, og hevði ikki rakstrarligt gjaldføri til at halda fram, uttan at ein 
endurreisingaravtala varð gjørd. 
– Hetta hevur verið ein tung og strævin tíð hjá okkum øllum, og vit hava samhuga við teimum, ið 
hava mist pengar í tilgongdini. Men vit eru vís í, at hetta úrslitið er best møguligu loysnin fyri allar 
raktar partar, sigur Roy Wareberg, sum heldur fram sum stjóri í felagnum. 
Keyparin, Knut Øgreid, er kendur sum stórur ognaríleggjari í Stavanger, og er stórpartaeigari í 
bilasøluketuni Bavaria, skrivar E24. 
Øgreid-familjan hevur verið millum størstu áognarnar í Atlantic Offshore, og átti frammanundan 71 
prosent av partabrøvunum í felagnum. 
Roy Wareberg stúrir fyri, at vánaliga marknaðarstøðan verður ein avbjóðing í fleiri ár aftrat. 
Keldur: offshore.no/maritime.no 
Antares.fo 
 

 
So ógvusligur er lekin við Panama-skjølum 
12.04.2016 - 11:19 
Vit hoyra í hesum døgum nógv um loynilig skjøl úr Panama, sum eru likin út til fjølmiðlar um allan 
heim. Men hvussu nógv fylla hesi skjølini? Svarið er einfalt: Tey fylla nógv meira enn tú kanst ímynda 
tær. 
Í 2014 fekk journalisturin Bastian Obermayer eini loynilig boð inná telduna: 
”Hey. Hetta er John Doe. Áhugaður í upplýsingum?” spurdi loyniligi avsendarin. Hann lat tó 
journalistin vita, at skjølini kundu bara latast við eini treyt: 
”Mítt lív er í vanda. Vit kunnu bara samskifta loyniliga. Eingin persónlig samvera, nakrantíð,” skrivaði 
ónevndi persónurin. Og hann lat Bastian Obermayer vita, at hann vildi ”hava hesi almennu 
brotsverkini út til almenningin.” 
”Hvussu nógvar upplýsingar er talan um?” spurdi journalisturin. 
”Meira enn tú nakrantíð hevur sæð,” var svarið. 
Og tað var ikki ov nógv sagt. tí teir næstu mánaðirnar fingu journalistar 2,7 terabyte við upplýsingum. 
Tað er meira enn 1.000 ferðir so nógv sum nógv umrøddu skjølini frá Edward Snowden. 
Góðar grundir til at vera bangin  
Ónevndi persónurin ið lat skjølini hevði góðar grundir til at vera bangin, tí talan var um ein bardaga 
móti nøkrum av valdmiklastu persónum í heiminum. 
Har var russiski forsetin Vladimir Putin, Sýriski forsetin Bashar al-Assad, konaligir persónar úr 
miðeystri, nógvir av heimsins ríkastu persónum, umboð fyri italiensku mafiuna og onnur, ið ikki eru 
von við at skula taka ábyrgd av egnum gerðum. 
4,8 milliónir teldupostar, tvær milliónir PDF-fílur, ein millión myndir, og mangt, mangt annað. 
Tala var um so nógv skjøl, at skuldi ein ella nakrir fáir journalistar blaðað tey ígjøgnum, so høvdu teir 
brúkt alt lívið til henda lesna. Tí hava millum 300 og 400 journalistar sitið og blaðað í skjølunum, og 
tað hevur, so ótrúðligt tað ljóðar, eydnast at halda skjølini loynilig líka til næstseinasta sunnudag.  
Antares.fo 
 

 
Óvanliga heitt í Grønlandi 
12.04.2016 - 11:41 
Nógvastaðni í Grønlandi fór hitin í gjár uppum 17 stig, og tað er ógvuliga nær við at vera met fyri apríl 
mánaða. Mesti hiti varð máldur í Kangerlussuaq, har hitamátararnir vístu 17,8 stig. Hetta eru bara 0,2 
stig lægri enn mesti hiti sum nakrantíð er máldur í Grønlandi í apríl. 
Orsøkin til nógva hitan sigst vera eitt serligt veðurfyribrigdi, har lýggjur fjallavindur tekur vætua úr 
luftini og fær hana at hitna. Men hesin vindurin merktist eisini í aðrar mátar. Í Nuuk vórðu sterkar 
hvirlur, sum vórðu máldar heilt uppí 39,6 metrar um sekundið  
Mesti hiti sum er máldur í Grønlandi í apríl, var í Narsarsuaq í Suðurgrønlandi tann 22. apríl 1999, tá 
18 stig vórðu máld. Mesti hiti nakrantíð í Grønlandi varð máldur 30. juli 2013. Tá vórðu máld 25,9 
stig.  
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Olga Maria gjørdi ein góðan túr í vikuni 
12.04.2016 - 20:44 



Í gjár legði trolbáturin Olga Maria veiðuna upp í Leirvík. Veiðan vá góð 70.000 pund. Vit tosaðu við 
Gullak Gullaksen fyri lítlari løtu síðani, teir vóru júst komnir aftur á fiskileið, eystur úr Fugloynni. Jú, 
sigur Gullak, í nøgd var hetta ein góður túrur. Veiðan var toskur, hýsa og havtaska.  
Hóast umstøðurnar sýnast betur í ár enn árini frammanundan, so letur fiskurin bíða eftir sær. Vit 
síggja nógva nebbasild í netinum og harafturat er sjógvurin kaldari við botnin enn eitt nú í fjør, men 
vit fílast á fiskaríið, sjálvt um tað má sigast at hava verið brúkiligt í ár. Nei, tað er ov lítil fiskagongd. 
Útróðrarbátarnir hava fingið eitt sindur, men hjá teimum hevur eisini verið ójavnur fiskiskapur, teir 
eru so fáir nú, so ein skuldi trú at fiskiskapurin kundi verið javnt betur. 
Vit eru beint nú komnir út aftur, og gera fyrsta tovið, segði Gullak Gullaksen, skipari og reiðari á Olgu 
Mariu. 
Antares.fo 
 

 
Bjargingartyrlan leitaði eftir neyðsendarboðum 
12-04-2016 - 23:21 - Jóanis Albert Nielsen 
Klokkan 13:36 í dag fekk MRCC Tórshavn, eina fráboðan frá JRCC Bodø í Norra, at ein neyðsignal boya 
var blivin virkin, og sendi neyðsignal út. Talan er um boyu, ið hoyrir til skip.  
MRCC Tórshavn sendi bjargingartyrluna hjá Atlantsflog at leita, hvar hetta signali kom frá. Eftir at 
tyrlan hevði leitað í góðar tveir tímar, var funnið útav hvar signali kom frá. Tyrlan fann signali í 
Hunsarabotni, boyan skuldi burturbeinast, men varð av einari ella aðrari grund farin at senda signal 
frá sær, sigur vakthavandi á MRCC støðini fyri JN.fo í kvøld.  
Á fakmáli verður boyan kallað epirb, sum er Emergency position indicating radiobeacon.  
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Biskupur samdur við Mentamálaráðnum 
12.04.2016 - 12:02 
Jógvan Fríðriksson, biskupur, er samdur við niðurstøðuni hjá Mentamálaráðnum, at ein striking av 
grein 14 stk, 2 í hjúnabandslógini hevði givið kirkjuni frælsi til sjálv at gera av, um hvørt kirkjan ger 
ritual til at signa samkynd.  
Tað var eitt av stóru ivamálunum í sambandi við broytingina í hjúnabandslógini, um hvørt 
lógarbroytingin fór at hava avleiðingar fyri fólkakirkjuna, og at fólkakirkjan fór at verða noydd at veita 
signing til tey samkyndu, ið vórðu vígd borgarliga.  
Upprunaliga skuldi eitt nýtt punkt skoytast aftrat lógini, ið skuldi forða fyri, at kirkjan varð noydd at 
víga samkynd pør.  
- Kirkjulig tænasta, ið snýr seg um vígslu ella signing kirkjunnar av hjúnabandi, fevnir um par av 
ymiskum kyni, stóð í punktinum.  
Kirkjuliga landslagið mælti tó staðiliga frá uppskotinum, tí mett varð, at tað var at lóggeva inn um 
kirkjugátt, uttan at kirkjan sjálv hevði tikið lut í lógarsmíðinum.  
Úr Mentamálaráðnum kom síðani eitt upprit, har gjørt varð vart við møguleikan at strika grein 14, stk 
2 í hjunabandslógini, soleiðis at kirkjan kundi sjálv gera av, um hvørt hon vildi skipa fyri rituali til at 
signa borgarlig gift pør.  
Og tað er ta niðurstøðuna, ið Katrin Kallsberg, forkvinna í trivnaðarnevndini, vildi hava biskup at 
svara, um hvørt hann var samdur í.  
Í svarinum ger biskupur greitt, at honum hóvar ikki, at fólkakirkjan verður beinleiðis ella óbeinleiðis 
tengd at eini løgtingslóg, ið setir ein bólk av fólki uttanfyri, eins og upprunaliga varð ætlað, tí at hann 
skilir ímillum lógarbundna diskriminatión og avmarkingar í kirkjuligari praksis vegna trúgv, fatan og 
sannførin.  
Tó sigur hann seg vera samdan í tulkingini hjá Mentamálaráðnum, um at strikingin av grein 14, stk 2 
hevði beint fyri trupulleikanum, og kirkjan hevði sostatt sjálv kunna gjørt av, um hvørt hon vildi signa 
samkynd ella ikki.  
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Til Bellahøj at svimja um OL-luttøku 
12.04.2016 - 13:45 
Leygarkvøldið fæst at vita um tað eydnast Pál Joensen at svimja seg til eina tíð, ið gevur luttøku á 
olympisku leikunum í Rio de Janeiro í summar. 
Í morgin byrjar stóra svimjikappingin Danish Open 2016 í Bellahøj Svømmestadion í Keypmannahavn 
við luttøku av fleiri føroyskum svimjarum. Fyri danskar svimjarar er við at vera seinasta útkall at 
svimja eina tíð, ið gevur OL-luttøku.  



Eftir Danish Open er bert EM í London og EJM í summar eftir, og tá bert fyri tey pláss, ið ikki eru sett, 
skrivar svimjing.com.  
15 føroyskir svimjarar eru farnir úr Føroyum at luttaka á Danish Open. Hartil er Pál Joensen longu í 
Danmark og so fýra føroyingar, sum eru búsitandi niðri og hoyra til danska svimjiumhvørvið.  
Donsku OL-kravtíðirnar eru strangar, og tí metir svimjing.com heldur ikki, at aðrir føroyingar enn Pál 
Joensen hava møguleika at nærkast teimum. Pál Joensen megnaði sum kunnugt kravtíðina til HM í 
Kazan, men tíðin var ikki sett í finaluni, og gevur tí ikki OL-atgongd.  
Føroysku svimjararnir á Danish Open 2016 eru:  
Úr Suðuroyar Svimjifelag: Sára Ryggshamar Nysted, Róland Toftum, Eyðbjørn Joensen og Pál Joensen 
(sum tó luttekur fyri Aalborg á stevnuni)  
Úr Havnar Svimjifelag: Astrið Foldarskarð, Beinta Debes, Emma F. Nystrøm, Lív E. Eidesgaard, Marius 
Gardshodn, Niels Nattestad, Vár E. Eidesgaard og Óli Mortensen  
Úr Ægir: Alvi Hjelm, Ásbjørg Hjelm, Barbara Debes og Signhild Joensen  
Hartil Frans Johannesen, Magnus Jákupsson, Silja Nielsdóttir Hansen og Stephanie Bjarta Hansen, 
sum eru føroyingar fastbúgvandi í Danmark, ið tí so-ella-so hoyra til danska svimjiumhvørvið. Av 
hesum er Magnus Jákupsson nokk tann sum er nærmast OL-krøvunum, skrivar svimjing.com.  
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Atlantic Offshore selt - raksturin tryggjaður 
12.04.2016 - 14:01 
Norska frálandsreiðaríið, Atlantic Offshore, hevur havt fíggjarligar trupulleikar orsaka av støðuni í 
oljuvinnuni, men nú røkist fyri at virksemið er bjargað.  
Í morgun boðar leiðslan í fyritøkuni fra at raksturin er tryggjaður gjøgnum eitt nýtt felag, 
Aegopodium. Hetta felagið eigur H. Øgreid & Sønner AS.  
- Farnu mánaðirnir hava verið øgiliga krevjandi. Fyri at tryggja avtalur fyri tvær milliardir krónur, 
arbeiðsplássini og so nógv sum gjørligt av felagnum, so hava vit selt meginpartin av reiðarínum. Eitt 
nýtt felag er sett á stovn, og nú er tað bankin sum situr á pantinum, sigur Roy Wareberg, stjóri í 
Atlantic Offshore sambært Maritime.  
Atlantic Offshore hevur fíggjarliga verið illa fyri, og hevur ikki klára at rinda hvørjum sítt, og eginognin 
hevur verið ov lág. Støðan var komin hartil at um einki bleiv gjørt, so vildi virksemi steðga upp.  
Í nýggja felagnum er ein eginogn uppá 70 milliónir norskar krónur. 50 milliónir koma frá gomlu 
eigarunum, meðan kreditorar tryggjaðu seinastu 20 milliónunum.  
Tað starvast 400 fólk hjá Atlantic Offshore, og rokna verður við at tey flestu sleppa at halda fram.  
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Fríhandilsavtala hóast bølmenni á ovasta rók 
12.04.2016 - 15:18 
Tað lukkaðist ikki Miðflokkinum at støðga fríhandilsavtaluni millum Føroyar og Turkaland. Við stórum 
meiriluta góðkendi Føroya Løgting avtaluna, sum undanfarna landsstýri gjørdi við Turkaland í 
desember 2014. 
Samtyktin var ikki einmælt, tí teir báðir tingmenninir hjá Miðflokkinum atkvøddu ímóti.  
Jenis av Rana, floksformaður, royndi at sannføra tingið um tað skeiva í at gera hesa avtaluna við 
Turkaland, tí tað er ein góðkenning av harðrenda stýrinum hjá Erdogan, forseta. Jenis av Rana heldur 
tað vera burturvið, at Føroyar gera avtalu við ein mann, sum trælkar sítt egna fólk og arbeiðir í stríð 
við allar fólkaræðisligar siðvenjur.  
Hann fekk ikki viðhald frá tinginum. Ikki tí tingið stuðlar Erdogan – hann er eitt bølmenni, segði 
forkvinnan í uttanlandsnevndini, Annita á Fríðriksmørk – men tí at sitandi forsetin ikki skal hava 
ávirkan á slíkar avtalur.  
Fríhandilsavtalan er við turkiska fólkið, søgdu eitt nú Annita á Fríðriksmørk, Jørgen Niclasen og Kaj 
Leo Johannessen, sum í síni tíð undirskrivaði avtaluna í Ankara.  
Jenis av Rana lýsti eftir støðutakanini hjá uttanlandsnevndini til Erdogan og hansara máta at stýra 
sínum landi uppá, men Annita á Fríðriksmørk upplýsti, at uttanlandsnevndin tilvitað ikki hevur 
viðgjørt Erdogan í síni viðgerð av málinum.  
Málið varð endaliga samtykt í tinginum í dag við 30 atkvøðum fyri og tveimum ímóti.  
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Tríggir sjólótust – bjargingarbáturin blástist ikki upp 
12.04.2016 - 17:53 

http://maritime.no/nyheter/atlantic-offshore-er-solgt/


Okkurt var galið við bjargingarbátinum umborð á skotska skipinum Luisa, sum sakk í vikuskiftinum tá 
hon fór at taka sjógv inn aftur av krabbafiskiskapi. 
Av teimum fýra monnunum umborð, eydnaðist tað tí eina at svimja í land. Tveir mans, 27 og 29 ár 
eru funnir deyðir, meða tað framvegis verður leitað eftir einum 42 ára gomlum manni.  
27 ára gamli Lachlan Armstrong, sum bjargaði sær við at svimja í land, hevur nú greitt frá, hvat hendi 
undir sorgarleikinum. Orsøkin var at bjargingarbáturin ikki vildi blása seg upp, skrivar BBC.  
Armstrong hevur greitt frá, at teir svóvu, tá teir vaknaðu og staðfestu at báturin tók sjógv inn tíðliga 
leygarmorgunin. Tá teir skuldu í bjargingarbátin staðfestu teir, at hann ikki vildi blása upp.  
- Vit máttu skera kassan upp við knívi og síðan breiða tað óuppblásta gummið út. Vit arbeiddu saman, 
allir fýra og royndu at gera eitt slag av flaka.  
Við hjálp av boyum, so kundu halda seg flótandi, men sjógvurin var kaldur og ongin møguleiki var fyri 
at koma upp á turt, tí bjargingarbáturin ikki blástist upp. Lachlan Armstrong tók tí avgerðina at royna 
at svimja inn til lands.  
- Eg visti ikki um eg kundi klára tað. Eg hugsaði, at kanska kundu hinir klára seg á flakanum, um eg ikki 
var við til at tyngja um hann, hevur hann sagt við BBC.  
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Forðar fyri at lestrarstuðulin lækkar 
12.04.2016 - 18:28 
Rigmor Dam, landsstýriskvinna við kenslumálum, hevur, við umbøn um undantaksloyvi frá 17 
tingfólkum, í dag lagt eitt uppskot fyri tingið um broyting í lógini um lestrarstuðul. 
Endamálið við lógini er at forða fyri, at lesararstuðulin ikki lækkar orsaka av at prístalið lækkar.  
Sambært grein 19 í lestrarstuðulslógini skulu stuðulsupphæddirnar prístalsjavnast 1. august á 
hvørjum ári. Um uppskotna ásetingin ikki verður sett inn í lógina, kemur hetta at viðføra, at 
stuðulsupphæddirnar fara at lækka við 1,7 prosentum pr. 1. august 2016, tá ”prosentvísa broytingin í 
miðalprístalinum fyri undanfarna ár í mun til miðalprístalið fyri árið undan hesum” er minus 1,7 
prosent, stendur at lesa í viðmerkingunum. Vanliga hækkar prístalið, men hetta er triðja árið á rað, at 
prístalið er lækkað.  
Uppskotið fær fyrstu viðgerð á næstkomandi tingfundi, sum verður seinnapartin hósdagin.  
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City víðari fyri fyrstu ferð og Real fylgja teimum 
12.04.2016 - 21:43 
Í seinna fjórðingsfinaludystinum í Champions League millum Manchester City og Paris Saint-Germain 
gekk javnt fyri seg í stórum partum av dystinum, men so slóg Kevin de Bruyne til. Í hinari 
fjórðingsfinaluni millum Real Madrid og Wolfsburg stjól Cristiano allar yvirskriftirnar. 
Bæði liðini høvdu sínar møguleikar í fyrra hálvleiki, og millum annað royndi Zlatan Ibrahimovic seg 
tvær ferðir við kanónhørðum fríspørkum, men báðar ferðiur var Joe Hart stinnur, og fekk vart fyri. 
Størsta møguleikan átti City tó, tá Sergio Aguero slapp leysur móti málverjanum. Hann varð feldur 
inni í 16-metrinum og fekk bortspark. Hetta tók hann sær sjálvur av, men brendi, við at skjóta flatt og 
við síðurnar av málinum. 
Í øðrum hálvleiki tók heimaliðið meira og meira yvir, og tað sá út til, at PSG ikki kom fyri seg á 
miðjuni, eftir at hava mist Thiago Motta á sentrala miðvøllinum. Tað bleiv lættari hjá City at finna op 
millum fronsku keturnar, og júst ein tílík støða endaði við máli. Kevin de Bruyne slapp at standa 
dekan ov leysur, og við einum sera góðum skoti fekk hann lagt City á sigurskós. Fleiri mál komu ikki 
seinastu 14 minuttirnar, og sostatt eru Manchester í pottinum, tá drigið verður lut um, hvørji lið 
møtast í hálvfinalunum. Hetta er fyrstu ferð í søgu felagsins, at liðið er komið so langt í kappingini fyri 
meistaralið. 
 
Í hinari fjórðingsfinaluni millum Real Madrid og Wolfsburg slóg málrevurin, Cristiano Ronaldo til 
beinanvegin, og longu tá 17 minuttir vóru spældir hevði hann við tveimum málum fingi javnað 
støðuna á máltalvuni. Í øðrum hálvleiki skoraði hann sítt triðja, og tá týska liðið ikki megnaði at svara 
aftur við nøkrum máli, merkir tað, at Real Madrid er víðari í Champions League. 
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Tøkugjaldið tekur grundarlagið undan framleiðsluni 
12.04.2016 - 23:00 



Nú ynskir Kári P. Højgaard, løgtingsmaður fyri Nýtt Sjálvstýri at Aksel V. Johannesen, løgmaður svarar 
spurninginum um, hvørjar ætlanir samgongan hevur til tess at tryggja, at mest møguligt av 
laksaframleiðsluni verður góðskað og virðisøkt í Føroyum, so at vit harvið varðveita verandi 
arbeiðspláss og menna nýggjar úrdráttir í hesi vinnu.  
Ganga arbeiðsleys orsaka av tøkugjaldinum 
Sambært stjóranum á Bakkafrost, forðar tøkugjaldið laksaframleiðarum, at gera langtíðarsáttmálar av 
liðugvørum. 
Tað sum farið er av hesum árinum hava arbeiðsfólk í hesi vinnu gingið parttíðar arbeiðsleys. Væntast 
kann at hendan gongdin heldur áfram, um ongi politisk stig verða tikin, at tað skal loysa seg at góðska 
laksin, mótvegis útflutningi av rávøru, sigur Kári P. Højgaard, løgtingsmaður fyri Nýtt Sjálvstýri m.a. í 
fyrispurningi sínum til løgmann. 
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Hallur av Rana 12.04.2016 (17:24)  
Hundraðtals arbeiðspláss eru í vanda 
- Talan er um fleiri hundraðtals arbeiðspláss, sum nú eru í vanda, tí við politisku ásetingina av 4,5% 
tøkugjaldinum roknað av samlaða virkseminum, loysir tað seg betur fyri virkini at útflyta rávøru, enn 
at hendan verður góðskað. 
 
 
Tað sigur Kári P. Højgaard, tingmaður fyri Nýtt Sjálvstýri, ið hevur sett Aksel V. Johannesen, løgmanni, 
ein § 52a fyrispurning um broyttu fortreytirnar av laksaframleiðslu í Føroyum, aftaná at samgongan 
hevur kravt tøkugjald frá vinnuni.  
 
 
Tingmaðurin sigur, at hann reisir málið, aftaná at Regin Jacobsen, stjóri í Bakkafrost, hevur úttalað 
seg um, at tøkugjaldið forðar laksaframleiðarum at gera langtíðarsáttmálar av liðugvørum.  
 
 
- Tað er skyldan hjá øllum virkjum at fáa so góða úrtøku sum gjørligt. Tá tann størsti framleiðarin í 
landinum boðar frá, at tøkugjaldið partvís tekur grundarlagið undan møguleikanum at gera 
langtíðarsáttmálar av góðskaðum laksavørum, er talan um ein álvarsaman samfelagstrupuleika. 
 
 
Tí spyr tingmaðurin nú løgmann, um hvørjar ætlanir samgongan hevur til tess at tryggja, at mest 
møguligt av laksaframleiðsluni verður góðskað og virðisøkt í Føroyum. 
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Hallur av Rana 12.04.2016 (18:00)  
Útróðrarmenn skulu hava fleiri veðurstøðir 
- Hevur landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum ætlanir um at seta vindmátarar/veðurstøðir upp á 
leiðum, har sum skip og bátar vanliga sigla til og frá fiskiskapi?  
 
 
Tann spurningin skal Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, svara, aftaná at Elsebeth 
Mercedis Gunnleygsdóttur hevur sett honum ein § 52a fyrispurning um málið.  
 
 
Tingkvinnan vísir í viðmerkingunum til fyrispurningin á, at 27 veðurstøðir eru á landsvegakervinum, ið 
regluliga veita dagførdar upplýsingar um ætt, vindstyrki, hita, hálku og avfall.  
 
 
Hon saknar tó eitt slíkt tilboð til teirra, ið dagliga starvast á sjónum.  
 
 
- Tey, sum hava sjógvin til sítt dagliga arbeiðspláss, fiski- og útróðrarmenn, hava ikki henda møguleika 
at fara inn á nakra heimasíðu at síggja, hvussu veðrið er á teimum leiðum, har teir skulu sigla út á 
fiskimiðini at troyta havsins ríkidømi og at fáa sær sína inntøku og vinna landinum útflutningsvirði. 
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Nakrar veðurstøðir eru longu, ið fiski- og útróðrarmenn fáa gagn av, men sambært tingkvinnuni, so 
ynskja teir fleiri.  
 
 
- Útróðrarmenn kundu hugsað sær, umframt verandi veðurstøðir, at veðurstøðir verða settar á 
Kallinum á Kallsoynni, á Mýlingi á Streymoynni, á Trøllhøvda í Sandoy, á Ørnanýpuni í Suðuroy. 
Vindmátarin í Fugloy átti at verið fluttur soleiðis, at hann segði frá tí vindi, sum er; nú vísir hann altíð 
minni vind, helst tí at hann stendur í lívd. 
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Hallur av Rana 12.04.2016 (20:07)  
Yvir 4.000 partaeigarar í Bakkafrost  
Størsti parturin av partaeigarum í alirisanum Bakkafrost, ið hevur heimstað á Glyvrum, eru 
føroyingar. Tað skrivar Vinnan, vinnublaðið hjá Miðlahúsinum, ið kom út til handlarnar mánadagin.  
 
 
Um hugt verður eftir hvør eigur í partafelagnum, so sæst at 4.300 skrásettir partaeigarar eru úr 22 
ymiskum londum.  
 
 
- Eyðkenni fyri partaeigarar í Bakkafrost er, at talan í størsta mun er um pensjónsstovnar og grunnar 
av ymsum slag, skrivar Vinnan.  
 
 
Um hugt verður eftir hvar partaeigararnir komu frá, sæst at flestu eru úr Føroyum, nevniliga 26 
prosent. Síðani er Bretland við 22 prosentum, Noreg við 19 prosentum og USA við 13 prosentum.  
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André Olsen 12.04.2016 (21:41)  
16 mál í 10 dystum 
Seinnu fjórðingsfinalurnar í Champions League vera spældar hesa vikuna. Longu í kvøld vóru fyrstu 
dystirnir spældir, tá Manchester City og Paris Saint Germain møttust í aðrari, meðan Real Madrid og 
Wolfsburg møttust í hinari.  
  
Í dystinum á Etihad leikvøllinum í Manchester var alt opið undan dystinum. Fyrri dysturin, sum varð 
spældur í París fyri viku síðani endaði við 2-2 javnleiki, og tí var ikki til at siga, hvør ið mundi fara at 
draga longra stráðið og vinna sær pláss í hálvfinaluni.  
  
City vann uppiborið  
Tað varð heimaliðið, ið varð omaná í kvøld og vann dystin 1-0. Einsamalla málið í dystinum skeyt 
belgiski Kevin De Bruyne tá eitt gott korter restaði av dystinum.  
Sum heild var sigurin hjá Manchester City fult uppiborin, tí teir vóru í kvøld greitt omaná ímóti Paris 
Saint Germain. Í fyrra hálvleiki hevði Sergio Aguero gyltan møguleika at leggja City á odda, men hann 
misnýtti brotssparkið, sum hann annars sjálvur fekk.  
  
Ronaldo-show í Madrid  
Hin dysturin var á Bernabeu leikvøllinum í Madrid, har Real Madrid undan dystinum hevði knívin á 
barkanum, eftir at Wolfsburg hevði vunnið fyrru uppgerðina 2-0 í Týsklandi.  
  
Men Real Madrid og serliga Cristiano Ronaldo lótu frá byrjan av í dystinum í kvøld ongan iva vera um, 
at Real Madrid ætlaði sær pláss ímillum tey fýra bestu í Champions League. Cristiano Ronaldo legði í 
fyrra hálvleiki Real Madrid á odda 1-0 og 2-0, soleiðis at alt tá stóð á jøvnum innanhýsis.  
Sami Cristiano Ronaldo slerdi í seinna hálvleiki sigurin fastan fyri Real Madrid, tá hann eisini skoraði til 
3-0 sum eisini varð endaliga úrslitið. Hann fekk sostatt hattrick.  
  
Gott Champions League ár hjá Ronaldo  
Merkisvert er at nevna at í teimum 10 dystunum sum Cristiano Ronaldo hevur spælt í Champions 
League hetta kappingarárið, hevur hann skotið 16 mál og lagt upp til 4, sum eru suverent góð hagtøl.  
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Í annaðkvøld vera seinastu fjórðingsfinalurnar leiktar. Tær eru millum Atletico Madrid-Barcelona og 
Benfica-Bayern Munchen.  
  
  
Dystirnir í kvøld:  
  
Manchester City – Paris Saint Germain 1-0 (0-0)  
1-0 Kevin De Bruyne, 76.  
  
Real Madrid – Wolfsburg 3-0 (2-0)  
1-0 Cristiano Ronaldo, 16.  
2-0 Cristiano Ronaldo, 17.  
3-0 Cristiano Ronaldo, 77. 
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Hallur av Rana 12.04.2016 (22:30)  
Danmark: 135 persónar farnir til Irak og Sýria 
Danska fregnartænastan PET metir, at heili 135 persónar eru farnar úr Danmark fyri at luttaka í 
vápnaðum stríði í Miðeystri. Tað skrivar Danmark Radio.  
 
 
Tað er í viðmerkingunum til eitt lógaruppskot hjá danska Løgmálaráðnum, ið skal banna ferðing til 
Sýria, at PET hevur gjørt vart við óhugnaligu hagtølini.  
 
 
- PET metir, at í minsta lagi 135 persónur eru ella hava ferðast úr Danmark til Sýria og Irak, har teirra 
høvuðsendamál var at luttaka í hernaðarligum, muslimskum bólkum, serliga Islamska Statinum, 
skrivar PET í viðmerkingunum.  
 
 
At talið av persónum, ið hava ferðast til Sýria ella Irak úr Danmark hevur verið høgt, er ikki nakað 
nýtt. Áður hevur tó verið upplýst, at talið var umleið 125, men er tað nú hækkað við 10 persónum 
afturat.  
 
 
PET metir, at umleið helmingurin av teimum, ið hava luttikið í slíkum stríði, eru vend aftur til 
Danmarkar, og er tað ein hóttan, ið teir taka í álvara.  
 
 
- Tey sum eru komin heim aftur frá krígnum í Sýria og Irak eru ein veruliga yvirgangshóttan móti 
Danmark. Orsøkin er tær royndir og eginleikar, ið tey hava ognað sær, og tí tey eru vorðin meira 
víðgongd, rá og klár at fremja harðskap, segði PET í síðstu viku, tá fregnartænastan handtók nakrar 
persónar, ið høvdu verið í Sýria ella Irak. 
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Andlát 
Heini Larsen, sonur Femju Djurhuus og Eybjørn Larsen í Hoyvík, andaðist í heiminum mánadagin 11. 
apríl, 15 ára gamal. 
 
Johan Erik Jacobsen av Oyrabakka, vanliga nevndur Jóhan, andaðist á Landssjúkrahúsinum hósdagin 
7. apríl, 88 ára gamal. 
 
Andrias Nolsøe andaðist mikudagin 6. apríl, 88 ára gamal. 
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