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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
1. januar 2017 nærkast! 
 
Sjóvinnustýrið heitir enn einaferð á sjófólk við handilsskipum um at søkja sjóvinnubræv sbrt. STCW 
2010 sum skjótast. 
Hevur tú fingið sjóvinnubræv útskrivað eftir 1. juli 2012 og skal hava nýtt STCW 2010 sjóvinnubræv, 
er bert neyðugt at senda Sjóvinnustýrinum galdandi heilsuprógv og kvittan fyri gjald á kr. 500 á kontu 
6460-4254513. 
Eru onnur kravd skeiðsprógv fyri útbúgvingina, skulu tey fylgja við. Tó er ikki neyðugt at gjalda av 
nýggjum hjá teimum, ið hava fingið sjóvinnubrævið útskrivað eftir 1. jan. 2014. 
Teir umsøkjarar, sum ikki hava latið Sjóvinnustýrinum avrit av prógvi frá sjómansskúla, verða bidnir 
um at senda eitt avrit av hesum saman við umsókn um umbýting av sjóvinnubrævi. 
 
Sí meira kunning: 
Navigatørar: http://www.fma.fo/Default.aspx?pageid=21274 
Maskinfólk: http://www.fma.fo/Default.aspx?pageid=21270 
 

 
Føraraleys skip eru ikki langt burtur 
Rolls-Royce-leidda AAWA-verkætlanin (Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative) 
hevur lagt síni fyrstu úrslit fram. Tað hendi á eini ráðstevnu í Helsinki, har spátt varð, at tað ikki 
gongur long tíð, áðrenn vit fara at síggja føraraleys skip í skipaferðsluni. 
”Sjálvstýrandi shipping er framtíðin hjá maritima ídnaðinum. Eins óstýrilig sum snildfonin fara tey 
snildu skipini at kollvelta landslagið innan skipssniðgeving og -rakstur”, segði Mikael Makinen, stjóri í 
sjódeildini hjá Rolls-Royce.  
 
Sambært granskarum, ið eru knýttir at verkætlanini, eru ikki stórvegis verkfrøðiligar forðingar fyri 
menningini av førara- ella manningarleysu skipunum.  
 
”Tøknifrøðin, ið tørvur er á fyri at kunna gera fjarstýrd og føraraleys skip til veruleika, er til – og onnur 
neyðug tøkni er ikki langt burtur. Avbjóðingin er at finna optimala mátan at kombinera hesa tøknina 
so útreiðslueffektivt sum gjørligt”, segði Jonne Poikonen, granskari á Turkus Universiteti. 
 
AAWA fer skjótt undir at royndarkoyra sensorútgerð umborð á ferðafólkaferjuni Stellu hjá Finferries, 
sum siglur millum Korpo og Houtskär. Verkætlanin hyggur eisini eftir, hvussu verandi samskiftistøkni 
kunnu kombinerast á ein optimalan hátt í sambandi við umsjón av sjálvstýrandi skipum. 
Kelda: Rolls-Royce  
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Oljuseljarar spáa hægri oljuprís 
Oljuprísurin hevur verið undir 28 dollarum fyri tunnuna, men er nú av álvara á veg upp aftur. 
Oljuseljarar vænta, at prísurin fyri tunnuna kemur upp á 50 dollarar innan eitt ár, skrivar Bloomberg. 
 
Á altjóða ráðstevnu fyri ráevnisvinnuna, sum Financial Times skipaði fyri í sveisiska býnum Lausanne í 
gjár, væntaðu fleiri av luttakarunum, at oljuprísurin nú fer at hækka munandi aftur. 
 
"Vit rokna við, at prísurin kemur upp á 50 dollarar fyri tunnuna innan eitt ár", sigur Marco Dunand, ið 
er stjóri í Mercuria Energy Group. 
 
Pierre Andurand, íleggjari frá Andurand Capital Managemnt LLP, væntar, at prísurin kemur upp á 80 
dollarar longu í 2017. 
 
Orsøkin til positivu spádómarnar er, at fleiri lond í OPEC hava økt oljugoymslurnar og harvið skapt 
meiri javnvág á marknaðinum. 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fma.fo%2FDefault.aspx%3Fpageid%3D21274&h=YAQFWdTUDAQHXVDfIAhRdOrqdfqcJLAhLvkpkOgU5ix9EQQ&enc=AZMJZuqCOInBsuzFR7nSxqb54BvWZ5tyvhbfoVGZSLaHVpZoUW5few8cIR38ziBkLL5kGZ_RVwgE3jiu4JUmrqTUSB-f6SLFGVmScgnCy3QGY3p-1QMu0UdrH6mzbbqle7_cCSnBEdIMghkcfnOaegV0h9lVQKFC5VUWAyRj9piBpOxnl_RSYG_p6LieSrkaULRCAuqOACLDZ4MSQcMW7gWH&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fma.fo%2FDefault.aspx%3Fpageid%3D21270&h=fAQFLNiUNAQHbKQr_I85BIMhfqp7KhGY66ayozHP35717kA&enc=AZOC9Sl2m4M-stXaSw89cZs7Hf2o-B31YZ7iIupLMT03nEMcnykFsTIoqi-J-pWuhFSh3M6Q1lRZ_idHhq1IyrblzZlg48igebl5eD7AHQFmlo--mC46Tp_szwVWURvDe2eYO7qRQhAU6Dc9k7vn5MsiSBRpLoDEI5QI0J8XRV_QahIxO594jWWrJkzNrDTelR-NihZkMsW_wcDnSD_YtBTk&s=1


Sambært Bloomberg eru oljugoymslurnar øktar við meiri enn 300 miljónum tunnum seinastu 18 
mánaðirnar. 
 
Prísurin á norðsjóvarolju, Brent, var í gjár góðar 44 dollarar fyri tunnuna, og á amerikonsku WTI-oljuni 
slakar 42 dollarar fyri tunnuna.  
 
Kelda: shippingwatch.dk 
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Loysir seg ikki við sjóvarfalsorku  
Enn loysir tað seg ikki at fara undir sjóvarfalsorku í Haraldssundi. Tað fara helst at ganga ár, áðrenn 
tøknin er tøk til tað 
Tað loysir seg ikki at fara undir sjóvarfalsorku í Haraldssundi, sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna,  í 
svari til Óluvu Klettskarð, tingkvinnu í Tjóðveldi, sum hevur spurt um málið. 
Sirið Stenberg sigur, at út frá teimum mátingum, sum vórðu gjørdar, áðrenn sundið varð tipt, og 
modellútrokningum, er rákið í sundinum ov lítið til, at tað fíggjarliga loysir seg at lata Haraldssund 
upp fyri orkuframleiðslu. 
Tøknin er ikki tøk enn 
Mett verður, at tøknin er ikki tøk enn, og tað fara at ganga ár, áðrenn tað ber til at fáa til vega 
turbinur, ið halda til baldruta umhvørvið, og sum kunnu framleiða fyri kappingarførar prísir. 
Sirið Stenberg vísir á, at felags fyri allar verkætlanir innan sjóvarfalsorku er, at tær eru á royndarstigi, 
at tær fáa nógvan fíggjarligan stuðul og ikki eru fíggjarliga burðardyggar. 
Í løtuni er neyvan skilagott hjá SEV ella tí almenna at framleiða orku í Haraldssundi, men um fyritøkur 
ella granskingarstovnar hava áhuga at gera og rinda fyri slíkar royndir, er støðan ein onnur, sigur Sirið 
Stenberg í svarinum til Óluvu Klettskarð. 
Kvf.fo 
 

 
Fregnartænastan: Minst 135 danir í Sýria og Irak  
Í minsta lagi 135 danir hava verið ella eru í Sýria og Irak og eru farin í bardaga fyri islamskar rørslur, 
heldur danska fregnartænastan 
Fregnartænastan hjá donsku løgregluni heldur, at í minsta lagi 135 persónar hava verið í Sýria og Irak, 
ella eru har í løtuni, og at tey eru farin í bardaga fyri islamskar rørslur, fyrst av øllum IS. 



Tað stendur í viðmerkingunum til lógaruppskot um innferðarbann til Sýria, sum danska løgmálaráðið 
sendi til hoyringar í síðstu viku. Fregnartænastan metir, at umleið helvtin av teimum 135 eru komin 
aftur til Danmarkar. 
Kunnu hótta trygdina í Danmark 
- Tey, sum eru komin aftur úr Sýria og Irak, kunnu hótta trygdina í Danmark, tí tey hava fingið royndir 
og førleikar, og kunnu verða víðgongd, svikin og til reiðar at brúka harðskap. 
Tað hevur fregnartænastan hjá donsku løgregluni, PET, sagt, sambært Danmarks Radio. Í minsta lagi 
28 danir ella fólk, sum hava bústað í Danmark, verða hildin at vera dripin í vápnaða stríðnum í Sýria 
og Irak. 
Serfrøðingar hava fýlst á innferðarbannið til Sýria, men danski ríkisákærin sigur við DR, at bannið fer 
gera tað lættari hjá ákærumyndugleikanum, tá rættarmál skulu roynast. 
Kvf.fo 
 

 
Fyrstu tonsini skjótt seld  
Fyrstu tonsini verða seld á royndaruppboðssøluni um ein mánað. Ætlanin er at hava til samans 
tríggjar ella fýra sølur 
Tað sigur Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, við Sosialin í dag. Landsstýrismaðurin og 
embætisfólk í Fiskimálaráðnum fyrireika nú kunngerðina fyri uppboðssøluna. 
Kunngerðin skal eisini til hoyringar, áðrenn hon verður sett í gildi. Fyrsta sølan verður um ein mánað, 
og helst verða tríggjar aftrat seinni í ár. 
Ætlanin er at bjóða fisk út í ávísum nøgdum, ávís tíðarskeið. Ein spurningur, sum eisini skal loysast, er, 
hvussu gjaldast skal fyri fiskin. 
Skal gjaldast í hondina, ella skal gerast ein skipan um, at goldið verður ikki beinanvegin, men at trygd 
verður veitt. 
Svartkjafturin seldur fyrst 
Sambært Sosialinum væntar Høgni Hoydal, at nótaskipini fara at keypa tey 20.000 tonsini av 
svartkjafti, sum fyrst verða seld. 
Nótaskipini fara helst eisini at hava størstan áhuga fyri norðhavssildini, men makrelurin hevur eisini 
áhuga hjá stóru trolarunum. 
Fleiri skipabólkar hava helst áhuga at keypa tey 3.000 tonsini av botnfiski í Barentshavinum, væntar 
Høgni Hoydal. 
Kvf.fo 
 

 
Nú byrjar arbeiðið at gera smoltstøðina  
Hósdagin verður spakin settur í til nýggju smoltstøðina, ið Bakkafrost ger við grótbrotið á Strond í 
Klaksvík 
Í morgin byrjar arbeiðið at gera størstu, einstøku verkætlanina í Klaksvík, tá byrjað verður at grava út 
til nýggju smoltstøðina hjá Bakkafrosti, skrivar nordlysid.fo 
- Samstundis sum vit fáa stóru vinnulívsíløguna á Strond, kunnu vit nú veruliga fáa gongd á 
ídnaðarøkið á Borðoyavík, sigur Óluva Klettskarð, forkvinna í Havna- og Vinnunevndini, við Norðlýsið. 
Økið er 70.000 fermetrar og smoltstøðin hjá Bakkafrosti kemur at brúka ein stóran part av hesum 
økinum. 20 fólk fara at starvast á smoltstøðini tá hon er liðug. 
Nýggja smoltstøðin, sum Bakkafrost fer at gera við grótbrotið á Strond, er størsta íløgan nakrantíð hjá 
Klaksvíkar Kommunu. 
Kvf.fo 
 

 
Viðgera nú kæruna um tunnilsveg  
Seinnapartin fer Kærunevndin í lendismálum at viðgera kæruna um vegin til Eysturoyartunnilin beint 
oman fyri Hvítanes 
Nevndin skal í fyrsta umfari avgera, um hon hevur heimild at viðgera kærunu, og um tann, sum 
kærdi, hevur kærurætt, hevur rættarligan áhuga í málinum. 
Verður niðurstøðan tann, at nevndin skal viðgera kæruna, verður kæran send til hoyringar hjá tí 
kærda. 
Zakarias Wang, sum hevur verið formaður í ráðgevandi nevndini hjá Tórshavnar býráði fyri Hoyvík og 
Hvítanes, segði fyri góðum tveimum vikum síðani, at hann ætlaði at kæra. 
Hann fór at kæra, at partafelagið, sum skal gera Eysturoyartunnilin, er farið undir at gera vegin til 
tunnilsmunnan í Streymoynni beint oman fyri Hvítanes. Zakarias Wang sigur, at hetta er brot á 
byggisamtyktina fyri Hvítanes. 

http://nordlysid.fo/byrja+at+grava+i+morgin.html


Kærunevndin kann avgera, at kæran hevur steðgandi virknað, tað er, at vegargerðin skal steðga, til 
kæran er avgreidd. 
Kvf.fo 
 

 
Kappingareftirlitið góðkent keypið  
Kappingareftirlitið hevur góðkent, at íslendska Hampiðjan keypir P/f Von frá smápartafelagnum 
Kerinum 
Von eigur P/f Vónina, sum ger og selur trol. Kappingareftirlitið sigur í góðkenningini, at eftir 
yvirtøkuna fer Hampiðjan at virka í øllum londum í Norðuratlantshavi, uttan tó at gerast ráðandi á 
marknaðinum. 
Sambært fráboðanini um yvirtøkuna, sum Kappingareftirlitið fekk, ivast eftirlitið ikki í, at yvirtøkan er í 
lagi. Tí er yvirtøkan góðkend sambært kappingarlógini. 
Kappingarráðið kann tó taka aftur góðkenningina, um ein av fyritøkunum hevur latið skeivar ella 
villleiðandi upplýsingar um keypið. 
Kvf.fo 
 

 
Fáa svar um hálvatriðju viku  
1. mai, fáa føroyingar, sum ætlaðu at ættleiða barn úr Etiopia, svar, um tey sleppa á annan bíðilista, 
sigur danski ráðharrin 
Tað sigur Karen Ellemann, danski almanna- og innanríkisráðharrin, sambært Sirið Stenberg, 
landsstýriskvinnu, sum hevur svarað fyrispurningi frá Anniku Olsen, løgtingskvinnu. 
Danski ráðharrin hevur steðgað allari ættleiðing úr Etiopia. Eisini í Føroyum hava fólk bíðað í nøkur ár 
eftir at sleppa at ættleiða barn úr Etiopia. Tað hevur kostað teimum nógvar pengar. 
1. mai fáa tey at vita, um tey sleppa á bíðilistar hjá teimum, sum vilja ættleiða børn úr øðrum 
londum. 
Danska ættleiðingarfelagið sigur, at lagt verður upp fyri, hvussu leingi, fólk hava verið á bíðilista eftir 
barni úr Etiopia, tá tey verða flutt á annan bíðilista, sigur Sirið Stenberg. 
Danish International adoption, DIA, sigur harafturat, at tey, sum vóru á bíðilista til at ættleiða úr 
Etiopia, fáa 30 prosent av tí, sum tey hava goldið fyri málsviðgerðina, tó í mesta lagi 30.250 kr. 
Harafturat fáa tey tilmeldingargjaldið, sum er 5.000 krónur, við sær, tá tey verða flutt á annan 
bíðilista. 
Kvf.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 13.04.2016 (08:49)  
Eiga 20 milliónir til góðar fyri tómar fløskur 
Tað eigur at vera lættari at sleppa av við tómar fløskur og tóm blikk.  
  
Tað heldur Jørgen Niclasen, løgtingsmaður, og nú spyr hann Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu í 
umhvørvismálum, hvat hon ætlar at gera við tað.  
  
Tá ið øl og sodavatn verður keypt, verður samstundis pant goldið fyri fløskuna, ella blikkið, ein 
tveykróna, ella har á leið, fyri tey minnu íløtini og nakað meiri fyri tey størru.  
  
Men tað er so sum so, hvussu tað gongur at savna alt tey tómu íløtini inn aftur og Jørgen Niclasen 
sigur, at beint fyri jól í fjør upplýsti Umvørvisstovan, at tá vóru so nógv einnýtisíløt ikki latin inn aftur, 
at tað svaraði til 20 milliónir krónur í panti  
Bara í 2014 vórðu 9,3 milliónir einnýtisíløt seld og tá vórðu 87 prosent av teimum latin inn aftur. Fyri 
árið 2014 merkir tað sostatt, at 1,2 millión íløt ikki eru komin innaftur.  
  
Jørgen Niclasen sigur, at tað er upplýst, at tað eru 12 fyritøkur, sum hava fingið loyvi at innflyta, 
framleiða og selja drykkir í einnýtisíløtum. Talan er um tey bæði bryggjaríini, umframt 10 heilsølur og 
handlar.  
  
Men har stendur ikki, hvussu nógv hvør fyritøka hevur fingið av teimum 20 milliónunum, sum 
viðskiftafólk hava goldið í panti, men sum tey ikki hava fingið aftur, tí íløtini eru ikki latin inn aftur.  
Tí vil Jørgen Niclasen eisini hava at vita, hvør hevur fingið peningin,  
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Hann vísir á, at umstøðurnar at lata tómar fløskur og blikk, eru vánaligar tí tað er vanligt, at handlar 
bara taka ímóti íløtum, teir sjálvir hava selt.  
  
- Tað er skiljandi, tí handilin veitir okkum eina tænastu fyri einki, meðan heilsølan fær vinning av ikki 
innafturlatnum íløtum.  
  
Jørgen Niclasen heldur, at fingu handlarnir ein part av pantinum í samsýning fyri ómakin at taka ímóti 
íløtunum, fer tað at loysa seg hjá øllum handlum at taka ímóti øllum íløtum. Og tí spyr hann Sirið 
Stenberg, um ætlanin er at broyta skipanina soleiðis at allir handlar vilja taka móti øllum íløtum, so øll 
seld einnýtisíløt verða latin inn aftur. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 13.04.2016 (09:15)  
Hýran hjá fiskimonnum hækkað 27 prosent 
Hesa seinastu tíðina hava føroyskir fiskimenn fingið nógv meiri burturúr, enn teir fingu fyri einum ári 
síðani. Tað staðfestir Hagstovan, sum hevur gjørt lønirnar í teimum ymsu vinnugreinunum, upp.  
  
Í gjár stóð at lesa her á www.in.fo, at lønirnar høvdu sett met higartil í ár og Hagstovan vísir á, at tað 
er framgongd allastaðni.   
  
Men serliga eru tað hýrurnar hjá fiskimonnum, sum eru nógv hækkaðar. Hagstovan sigur, at fyrsta 
ársfjórðing í ár vóru hýrurnar hjá fiskimonnum 274 milliónir krónur. Tað eru 59 milliónir, ella heili 
27,3 prosent meiri enn í fyrsta ársfjórðingi í fjør.  
  
Í bólkunum sum eita vinnuligar tænastur, ali- og kryvjivirki, fiskavøruídnaður, byggivinna og 
skipasmíð, umframt øðrum smiðjuvirksemi, er eisini talan um stóran vøkstur, tí í hesum bólkunum 
hevur vøksturin ligið ímillum 10 og 14 prosent.  
  
- Samantikið er vøkstur í øllum vinnugreinum uttan í heilsu- og almannaverkinum, har 
lønargjaldingarnar standa í stað, og í ráevnisvinnu, har tað er ein afturgongd á gott sjey prosent.  
  
Hagstovan sigur, at fyrsta ársfjórðing í ár, vórðu 2.021 milliónir krónur goldnar í lønum, og tað er 163 
milliónir meira enn fyrsta ársfjórðing fjør. Sostatt er vøksturin 8,8 prosent.  
  
Eftir at lønirnar fullu í 2009 av fíggjarkreppu, eru tær hækkaðar aftur so líðandi, men serliga stórur 
hevur vøksturin verið trý tey síðstu árini.  
  
Frá fyrsta ársfjórðingi í 2013 til 2014 var vøksturin 4,4 prosent, frá 2014 til 2015 var vøksturin 6,2 
prosent og nú frá fyrsta ársfjórðingi í fjør til fyrsta ársfjórðing í ár, var vøksturin heili 8,8 prosent, sigur 
Hagstovan.  
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 13.04.2016 (10:34)  
Tað liggja 5000 tikkandi bumbur kring landið 
Tað skal vera eitt krav, at oljutangar, sum hoyra til sethús, skulu skiftast við jøvnum millumbili.  
  
Tað heldur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í umhvørvismálum.  
  
Heðin Mortensen, tingmaður, og borgarstjóri í Havn hevur reist málið um gamlar oljutangar í 
Løgtinginum, og í tí sambandi vildi hann hava at vita frá landsstýriskvinnuni, um ætlanin er at fáa 
skipað viðurskifti á økinum.  
  
Í Havn eru tey illa roynd av gomlum oljutangum, sum eru farnir at leka og sum hava elvt til umfatandi 
oljudálking.  
  
Sirið Stenberg sigur, at í Føroyum eru einir 18.000 oljutangar, sum hoyra til sethús, og av teimum eru 
einir 5000, ella næstan triðingurin, eldri enn 20 ár.  
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Hetta eru tikkandi umhvørvisbumbur, segði hon, og tí er tað rætt at leggja eina ætlan fyri, hvussu 
oljutangar skulu skiftast við regluligum millumbili, kanska tjúgundahvørt ár.  
  
- Er politisk undirtøka fyri tí, kann roknast við, at tað longu næsta ár verða sett krøv til 
sethúsaoljutangar, bæði teir niðurgrivnu, útitangar og innitangar, sigur Sirið Stenberg.  
  
Men hon ásannar, at tað kann verða ein dýrur umgangur hjá nógvum, og tí er neyðugt at hava eina 
skiftistíð upp á nøkur ár, fyri ikki at koma fólki í fíggjarligt óføri.  
  
Hinvegin kann eisini sigast, at fer hol á ein tanga, og dálking stendst av, kann upptakið eisini verða ein 
fíggjarligur smeitur hjá tí, sum eigur tangan, serliga nú tryggingarnar hava sagt, at tær taka ikki við, tá 
ið orsøkin er, at oljutangarnir eru tærdur, ella illa farnir av aldri. 
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Eitt árs fongsul fyri neyðtøku 
Ein 38 ára gamal maður var í Føroya rætti í dag dømdur fyri neyðtøku av eini 34 ára gamlari kvinnu. 
Revsingin var fongsul í 12 mánaðir.  
  
Neyðtøkan fór fram á sumri 2014. Tey bæði, sum vóru kenningar framman undan, vóru bæði farin á 
Summarfestivalin við sínum makum.  
  
Tey hittast og práta eitt sindur við billettlúkuna, áðrenn farið verður innum. Har hittast tey aftur við 
Hvonn-teltið og drekka nakrar øl saman.  
  
Órættaða kvinnan fer síðani á vesið, og løtu seinni má ákærdi eisini á ves. Tey fella so aftur í prát og 
kvinnan bjóðar ákærda ein sjuss. Hann tekur av og sambært egnari útsøgn fær hann stutt eftir 
blackout og minnist einki fyrr enn eini tríggjar tímar seinni.  
  
Sambært frágreiðingum í rættinum, skuldi kvinnan síðani møta nøkrum vinkonum yviri við Ósaskúlan, 
har tær ætlaðu at sita og lurta eftir tónleikinum. Maðurin fór tá við henni, men komin yvir til 
Ósaskúlan er eingin at finna. Nú er farið at regna, og maðurin skýtir tí upp, at tey fara at kroka við 
skúlan á Ziskatrøð.  
  
Her er tað, at neyðtøkan fer fram. Kvinnan sovnar, men vaknar aftur av, at maðurin liggur oman á 
sær og nertir við seg. Hon skumpar hann til viks og reisir seg, men tá trokar hann hana inn móti 
vegginum og heldur á.  
  
Maðurin minnist sum sagt einki, men spurdur, um hann kann hava framt neyðtøkuna, svarar hann, at 
hann hevði so ikki trúð tað um seg sjálvan og vónaði iki, at tað var so.  
  
Kvinnan fekk at enda skumpa mannin av sær og fór til hús. Seinni um kvøldið ringir hon til ein vin, og 
greiðir frá, hvat hent er.  
  
 Í slíkum málum, tá talan sum so er um orð móti orði, fáa teknisk fund tess størri týdning. Í hesum 
førinum vísa undirlívskanningar hjá læknanum, at klórimerki eru í undirlívinum hjá kvinnuni. 
Harumframt eru DNA-leivdir av kvinnuni funnar á buksunum hjá manninum, rundan um snarlásið á 
buksunum, eins og á lummanum innan fyri brøkurnar.  
  
Ákærin metti, at tá talan nú var um fleiri teknisk fund, ið stuðlaðu frágreiðing kvinnunar, var eingin 
orsøk at ivast í, at hennara frágreiðing var røtt. Ákærin helt tað eisini vera sera undrunarvert, at 
maðurin skal minnast so væl og gjølla fram til midnátt, men júst hetta tíðarskeiðið, tá hendan 
hendingin fer fram, minnist hann einki til.  
  
Hon vísti á, at talan var um eina heldur grova neyðtøku, við tað, at maðurin hevðu nýtt makt móti 
kvinnuni, og at hann ger sær dælt av henni, meðan hon er í verjuleysari støðu. Hann hevur lokkað 
hana burtur til eitt oyðið stað og kvinnan svevur, tá hann byrjar at nerta við hana, og hann trokar 
hana inn í eitt horn.  
  
Ákærin kravdi tí, at maðurin fekk eitt ár og 10 mánaðir fongsulsrevsing. Harumframt bað hon um, at 
maðurin skal rinda kvinnuni 60.000 krónur í endurgjaldi fyri tort, umframt útreiðslur til sálarfrøðiligar 
samtalur.  



  
Verjin var, sum vera man, als ikki samdur við ákæranum um, at teknisku fundini vóru líka avgerandi. 
Hann vísti á, at gaman í var DNA frá henni funnið á hansara buksum, men kortini var einki DNA frá 
honum funnið á hennara klæðum. Eisini helt hann, at klórimerkini í undirlívinum kundu verið frá 
øðrum enn júst eini neyðtøku.  
  
Hann ynskti tí í fyrsta lagi frídøming fyri manning, í øðrum lagi, at maðurin fekk hægst 12 mánaðir 
treytaða fongsulsrevsing. Eisini metti hann, at 40.000 krónur mundi vera ivaleyst endurgjald til 
kvinnuna.  
  
Dómarin fann manninsekan í bæði blygnaðarskemd, aðrari kynsligari samveru enn samlegu, og í 
neyðtøku, og gav honum fongsulsrevsing í 12 mánaðir.  
  
Í viðmerkingum sínum til dómin segði dómarin, at kvinnan hevði givið eina nágreiniliga og trúverdiga 
frágreiðing um alt kvøldið, hvat hon gjørdi bæði áðrenn og aftan á hendingin og eisini hvussu 
hendingin fór fram. Dómarin legði eisini vekt á tey teknisku fundini, ið vóru gjørd og metti tí, at tað í 
nóg stóran mun var prógvað, at ákærdi hevði neyðtikið kvinnuna. Dómarin helt heldur ikki, at nøkur 
orsøk var at seta iva um, hvørt kvinnan hevði gjørt manninum greitt, at hetta var ikki nakað, hon 
ynskti.  
  
Dómarin segði, at í revsingini hevur hann í skerpandi mun lagt dent á, at talan er um eina grova 
neyðtøku, meðan hann í linnandi mun hevur lagt dent á, at maðurin ikki nýtti harðskap ella hóttanir 
móti kvinnuni. Eisini telur tað í linnandi mun, at tað hevur tikið so langa tíð at avgreiða málið.  
  
Maðurin skal, umframt at sita í fongsli í eitt ár, rinda kvinnuni 60.000 krónur í endurgjaldi, umframt 
útreiðslur hennara til sálarfrøðing og sakarmálskostnaðin. 
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Áki Bertholdsen 13.04.2016 (14:16)  
Nú er aftur bíligari at liva í Føroyum 
Í dag er tað eitt prosent bíligari at búgva í Føroyum, enn tað var fyri einum ári síðani.  
Tað vísir nýggjastu útrokningarnar hjá Hagstovuni.  
  
Hagstovan sigur, at tað eru serliga príslækkingar á brennievni, sum hava ávirkað brúkaraprístalið 
hetta seinasta árið, og sum hava fingið tað at lækka.  
  
Hagstovan sigur, at tað er serliga prísurin á olju til húsarhald, sum er lækkaður, tí hann er lækkaður 
heili 19 prosent.  
Men eisini rentan á bústaðarlánum er lækkað, og tilsamans er tað vorðið 6,3 prosent bíligari at hava 
tak yvir høvdið í Føroyum.  
  
Men eisini prísurin á brennievni til akfør er lækkaðir 11,2 prosent, og tilsamans er 
flutningskostnaðurin farin 1,3 prosent niður.  
  
Annars eru broytingarnar lítlar hvønn vegin. Eitt nú eru barnagarðsplássini nú 1,1 prosent bíligari enn 
tey vóru fyri einum ári síðani, men rúsdrekka og tubbakk eru vorðin 1,8 prosent dýrari, og matur er 
0,9 prosent dýrari, serliga er tað prísurin á frukt og grønmeti, sum er farin upp.  
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Danjal av Rana 13.04.2016 (16:32)  
GreenIQ reinsar Vágsbotn 
Flestu fólk, ið hava verið ein túr í Vágsbotni munnu hava sæð, at tað er ikki hvønn dag, at tað er líka 
reint og nossiligt har niðri. Innast í Vágsbotni liggur ofta nógv óhumska og flytir og skemmir ikki sørt 
býarmyndina.  
  
Nú hevur Tórshavnar Kommuna tikið stig til at reinsa upp. Herfyri setti Tórshavnar kommuna eitt tól 
upp at reinsa innast í Vágsbotni. Talan er um ein "skimmara" frá føroyska felagnum Green IQ, sum 
hevur heimstað í Kollafirði.  
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Skimmarin reinsar yvirflatuna á sjónum fyri olju og aðra óhumsku. Hann hevur verið royndur eina tíð 
og staðfest er, at skipanin riggar væl.  
   
Óhumskan, sum kemur í skimmaran, verður pumpað niðan í frárenningina, sum kemur út í 
Sersjantavíkini Yviri við Strond.  
   
Bátaeigarar og onnur fegnast um, at innasti parturin av Vágsbotni nú helst verður munandi 
nossligari.   
   
Á Facebook-síðuni niðanfyri er ein video, sum vísir, hvussu skimmarin arbeiðir:  
 https://www.facebook.com/Green-IQ-293461307361533/?fref=ts 
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Danjal av Rana 13.04.2016 (18:00)  
Her er nógvur etikkur og moralur í 
Seinnapartin fríggjadagin bjóða føroysku fólkatingsmenninir, Magni Arge og Sjúrður Skaale til 
ráðstevnu í Öström í Havn, har evni verður útlendingalógin og yvirtøkan av henni.  
  
Samgongan hevur gjørt av, at føroyingar eisini skulu hava fult ræði á útlendingamálum, men 
fólkatingsmenninir vilja við ráðstevnuni fegnir fáa lýst, hvussu hetta verður betri enn verandi støða.  
  
Millum annað vísa teir á, at nógv eru dømi um, at sera drúgva viðgerðartíð av umsóknum um 
uppihalds- og arbeiðsloyvi í Føroyum, men spurningurin er, um tað verður lættari, um vit sjálvi umsita 
útlendingamál, ella verður tað verri enn í dag hjá útlendingum at sleppa inn í landið.  
  
Annar teirra, Sjúrður Skaale, greiddi í dag frá á Rás 2, hví Magni Arge og hann hava valt at tikið evni 
upp á ráðstevnuni fríggjadagin.  
  
- Tey fimm árini er havi verið í Fólkatinginum, hevur tað verið næstan dagligani, at fólk hava ringt til 
okkum og spurt, kanst tú hjálpa við hesum og hasum, tí nú standa vit føst í systeminum, sigur Sjúrður 
Skaale, sum sigur at hetta rakar bæði einstaklingar, virkir og feløg.   
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Danjal av Rana 13.04.2016 (19:00)  
Katrin Ottarsdóttir á donskum 
Í 2013 fekk Katrin Ottarsdóttir Mentanarvirðisløn M. A. Jacobsens fyri yrkingarsavnið “Eru Koparrør Í 
Himmiríki”. Nú er savnið útkomið á donskum á forlagnum Torgarð. 
  
Katrin Ottarsdóttir fæst framvegis við film; “Ludo” er heitið á seinasta filminum – hann kom út í 2014.  
  
19. apríl verður bókamóttøka og filmsframsýning í Husets Bio í Keypmannahavn. Katrin Ottarsdóttir 
fer at siga nøkur orð um yrkingasavnið, lesa yrkingar, og fortelja um filmin.  
  
Eftir sýningina fer Katrin Ottarsdóttir at signera bøkur og práta við fólk á staðnum.  
  
“Findes der kobberrør i himlen” snýr seg um hetta at vera einkarbarn sálarliga ridlutari mammu og 
passivum pápa. Yrkingarnar um at gerast ósjónlig, at finna seg sjálva – og um koparrørini, ið “lader 
vandet hvine sin svimlende englesang” í alt ov stóru og friðarligu húsunum.  
  
Ludo er triðji filmur Katrins. Søgan spretti úr einari yrking hjá Katrin Ottarsdóttir, og er seigur, 
hypnotiskur og ekspressionistisktur sálarligur leikur um 11 ára gamla gentu, ið situr føst í vantrivnari 
familju. Filmurin er á føroyskum og hevur danskan undirtekst. 
In.fo 
 

 
Tróndur Arge 13.04.2016 (21:43)  
Barcelona fall 
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FC Barcelona er úti av ársins Champions League kapping. Tað hendir eftir at teir taptu 2-0 fyri Atletico 
Madrid í kvøld. Samanlagt vinnur Atletico Madrid fjórðingsfinaluna 3-2. Í hini fjórðingsfinaluni vann 
Bayern Munchen samanlagt á Benfica.  
  
Hvar er Lionel Messi?  
Undan dystinum var Barcelona á odda 2-1, og kundi tí liva við einum málleysum javnleiki. Atletico 
Madrid byrjaði við at trýsta eitt nærmast kreppukent Barcelona lið, sum ikki hevur vunnið í fýra 
dystum.  
  
Úrslit kom burturúr trýstinum, tá Antoine Griezmann stóð einsamallur í brotsteiginum og stútaði 
hegnisligt innlegg í málið. Restina av dystinum trýsti Barcelona, meðan Atletico Madrid við Diego 
Simeone við róðrið vardi ímóti.  
  
Tað endaði við, at Atletico Madrid fór í mótálop og vann sær brotsspark. Aftur var tað Antoine 
Griezmann, sum skoraði fyri Atletico Madrid. Barcelona fekk ein møguleika, at fáa dystin í 
longdaleiktíð, tá Barcelona av røttum átti brotsspark, men sendi eftirfylgjandi frísparki omanfyri 
málið.  
  
Stóri spurningurin seinastu vikurnar er, hvar er Lionel Messi? Hann hevur ikki spælt væl síðani El 
Clasico, og aftur í kvøld var hann lítið eyðsýntur, Tað kann helst eisini sigast um eitt nú Neymar. 
Niðurstøðan eftir dystin kvøld er, at bæði Barcelona og Lionel Messi eru menniskjaligir.  
  
Í hini fjórðingsfinaluni vann Bayern Munchen samanlagt á Benfica. Sostatt eru Real Madrid, 
Manchester City, Atletico Madrid og Bayern Munchen víðari til hálvfinaluna í Champions League.  
  
Champions League:  
Atletico Madrid (1) – (2) Barcelona 2-0  
1-0 Antoine Griezmann, 36  
2-0 Antoine Griezmann, 88 (br)  
  
Benfica (0) – (1) Bayern Munchen 2-2  
1-0 Raul Jimenez, 38   
1–1 Arturo Vidal, 52   
1-2 Thomas Mueller, 70  
2-2 Anderson Talisca, 76 
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Stríð um finalupláss: Avgerandi dystur í Kollafirði í kvøld 
13.04.2016 - 17:26 
Dysturin í kvøld millum KÍF og VÍF í Kollafirði verður avgerðandi um hvør møtir H71 í FM-finaluni.  
Vestmenningar kunnu avgera tað sjálvir í kvøld. Vinna teir móti grannunum úr Kollafirði hava teir 
tryggjað sær pláss í finaluni. Hinvegin um vinnur KÍF, kann tað gerast sera spennandi leygardagin tá 
seinasta umfar undan finaluni verður leikt. Tá møtast H71 og KÍF í Hoyvík og VÍF og Neistin í 
Vestmanna.  
Støðan í bestu mansdeildini í hondbólti 
1. H71 (37 stig)* 
2. Kyndil (29 stig)* 
3. VÍF (28 stig) 
4. KÍF (26 stig) 
5. StíF (22 stig) 
6. Neistin (16 stig) 
7. Team Klaksvík (0 stig)* 
 
*H71 og Team Klaksvík hava leikt 23 dystir meðan Kyndil longu hevur leikt allar 24 dystirnar. 
 
Dysturin millum KÍF og VÍF verður leiktur í Kollafirði og byrjar klokkan 20. Ein annar dystur verður 
eisini leiktur í bestu mansdeildini í hondbólti. Hann er millum Neistan og StÍF á Hálsi og byrjar 
somuleiðis klokkan 20. 
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Andlát 
Sanna Jacobsen, vanliga nevnd Sanna á Teigum, í Syðrugøtu andaðist í Sambýlinum Gøtubrá týsdagin 
12. apríl, 95 ára gomul. 
 
Sigrun Højgaard Petersen, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 9. apríl, 71 ára 
gomul. 
 
Heini Larsen, sonur Femju Djurhuus og Eybjørn Larsen í Hoyvík, andaðist í heiminum mánadagin 11. 
apríl, 15 ára gamal. 
 

 
 


