Tíðindi úr Føroyum tann 14. apríl 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 14.04.2016 (09:37)
Brádliga gjørdist vetur aftur
Eitt lágtrýst vestan fyri Lofoten fer spakuliga í ein eystan, og eitt tilhoyrandi kuldabrúgv fer hósdagin
framvið Føroyum av norðri. Síðani streymar køld luft við vetrarælum yvir Føroyar av norðri. Um
vikuskiftið fer eitt lágtrýst í ein eystan framvið beint norðan fyri Føroyar, og tilhoyrandi brúgvaløg
fara yvir Føroyum av vestri. Síðani streymar aftur køld luft oman yvir oyggjarnar av norðri. Í næstu
viku nærkast eitt hátrýst og sum frá líður gerst veðrið støðugari.
Í dag verður andøvsgul upp í ein strúk av vestri, sum snarar í ein norðan, 8 til 13 m/s. Út á dagin øtlar
hann víðari í stívt andøvsgul upp í hvassan vind av norðri, 10 til 15 m/s. Skýggjað og eitt skifti regn,
men út á dagin klárar í. Hitin um 5 stig. Fríggjanáttina verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av
norðri, 10 til 15 m/s, í støðum upp í skrið, um 18 m/s. Samdrigið, vátaslettingur og kavi og hitin
millum 2 kuldastig og 1 hitastig.
Fríggjadagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av norðri og útnyrðingi, 10 til 15 m/s,
fyrrapartin upp í skrið í støðum, 18 m/s. Samdrigið og regn-, vátaslettings- ella kavaæl, og hitin
millum 2 og 4 stig. Um kvøldið og náttina verður andøvsgul upp í ein strúk av norðri og útnyrðingi, 8
til1 3 m/s Kava- og vátaslettingsæl og hitin millum 2 kuldastig og 2 hitastig.
Leygardagin verður andøvsgul upp í ein strúk av norðri og útnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum makar niður í
lot til andøvsgul, 2 til 7 m/s. Yvirhøvur skýggjað og okkurt ælið, partvís vátaslettingur, og hitin millum
2 og 5 stig. Um kvøldið og náttina verður gul til stívt andøvsgul av vestri, 5 til 10 m/s. Yvirhøvur
skýggjað og sum frá líður regn av vestri. Hitin millum 1 og 5 stig.
Sunnudagin verður gul til stívt andøvsgul av vestri, 5 til 10 m/s, sum øtlar í stívt andøvsgul upp í
hvassan vind, 10 til 15 m/s, og um náttina snarar í ein útnyrðing. Skýggjað og eitt skifti regn, seinni
ælaveður. Hitin alt samdøgrið millum 5 og 8 stig.
Mánadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum so makar niður í lot til
andøvsgul, 2 til 7 m/s, og snarar í ein norðan og landnyrðing. Samdrigið og okkurt ælið og hitin
millum 2 og 7 stig.
Týsdagin verður fleyr til gul av eystri, undir 5 m/s, sum øtlar í gul til stívt andøvsgul av vestri, 5 til 10
m/s. Okkurt ælið, møguliga vátaslettingur, men eisini sólglottar. Hitin millum 2 og
In.fo

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
Kelda: Sjóvinnustýrið
Antares.fo

Vinnuháskúlin fingið simulatorar til undirvísingina í heilsulæru

Vinnuháskúlin hevur nýliga ognað sær tríggjar simulatorar/dukkur, ið skulu nýtast til frálæru í
skeiðunum í heilsulæru.
Hesir simulatorar verða nýttir til venjingar í ymiskum sjúkutilburðum, so sum hjartasteðg, brotnir
limir, leggja dropp o.s.fr. Veitarin av hesum simulatorum hevur í vikuni verið á Vinnuháskúlanum og
lagt lag á, hvussu hesir verða nýttir í frálæruni.
Vinnuháskúlin fer at nýta hesa framkomnu útgerð bæði til grundleggjandi frálæru til næmingarnar og
til endurnýggjan av skeiðum.
Nýggja útgerðin fer at gera undirvísingina nógv meira realistiska og viðkomandi, samstundis sum
dygdin á henni hækkar munandi, sigur Wilhelm Petersen, stjóri í eini viðmerking.
Vinnuháskúlin hevur framt hesa verkætlan í samstarvi við “Søfartstyrelsen – Center for Maretime
Sundsvæsen”.
Kelda: portal.fo
Antares.fo

Norsk skipasmiðja farin á húsagang
96 fólk hava mist arbeiðið, eftir at norska skipasmiðjan Noryards BMV í Bergen er farin á húsagang. Í
fjør fór ein onnur skipamiðja í Noryards-bólkinum, Fosen Verft, á húsagang, og húsagangurin í Bergen
kom ikki óvart á starvsfólkini.
”Vit fingu ikki áognararnar við upp á eina sjálvbodna skuldarskipan. Tað er syrgiligt, at tað skuldi enda
á henda hátt”, sigur álitismaðurin Åge Norheim, sum vónar, at onkur annar fer at royna at lata
skipasmiðjuna upp aftur. Stjórin Pål Grimsrud hevur tó ikki hoyrt um nakrar slíkar ætlanir.
Noryards Fosen, ið fór á húsagang í oktober, fekk tó ein sáttmála í november og kundi fara í gongd
aftur, tá Noryards Fosen vann eina altjóða útbjóðing um innrætting av nýggjum mat- og kaffistovum
v.m á fimm ferjum hjá Hurtigruten.
Kelda: metalsupply.no
Antares.fo

Iranski tangaflotin undir Panamaflagg
Iransk tangaskip verða skrásett undir Panama-flaggi fyri at kunna sigla ígjøgnum eina av heimsins
týdningarmestu flutningsleiðum.
Tey bæði londini eru komin til sættis um, at iransk tangaskip skulu sigla við Panama-flaggi fyri at
sleppa ígjøgnum Panamaveitina.
Tað skrivar World Maritime News.
Tað sigst, at Iran ætlar at brúka 2,5 miljardir dollarar upp á at uppstiga tangaflotan, so hann kann
kappast við altjóða reiðarí.
Kelda: maritime.no
Antares.fo

Fá arbeiðsóhapp í donsku oljuvinnuni í 2015
Tíðleikin í óhappum í danska olju- og gassídnaðinum var í fjør 1,72 arbeiðsóhapp fyri hvørjar 1 mió.
arbeiðstímar - tann næstlægsti í tíggju ár. Tað upplýsti danski arbeiðsmálaráðharrin Jørn Neergaard
Larsen í gjár á trygdarráðstevnuni hjá Olie Gas Danmark í Esbjerg.
"Lága talið av óhappum í frálandsvinnuni er eitt greitt dømi um, hvussu langt vit koma, tá
leiðslan setur seg á odda fyri eini professjonellari trygdarmentan, har lært verður av mistøkum og
roynt verður at fyribyrgja óhappum. Tað kunnu allar vinnugreinar læra av, og sum ráðharri vil eg fegin
mæla til, at fleiri fyritøkur flyta arbeiðið við arbeiðsumhvørvi inn á stjórnargongina", sigur Jørn
Neergaard Larsen arbeiðsmálaráðharri.
Eitt trygt arbeiðsumhvørvi hevur høga raðfesting í dagliga arbeiðnum í olju- og gassídnaðinum á
øllum økjum, og tí eru tey í Olie Gas Danmark fegin um nýggju tølini.
"Tryggleiki er okkara "license to operate", og hetta verður tikið í álvara. Tí fegnast vit um nýggju
tølini, sum vísa, at stóra arbeiðið hvønn dag í Norðsjónum loysir seg. Men hetta má ongantíð gerast
ein koddi. Málið, vit arbeiða eftir, fer altíð at vera null óhapp", sigur Martin Næsby, stjóri í Olie Gas
Danmark.

Olie Gas Danmark heldur á hvørjum ári eina trygdarráðstevnu. Í ár varð ráðstevnan hildin undir
heitinum "Safety leadership - greater results because of you".
Bert 2013 var við 1,53 óhappum lægri, og í 2014 var talið 3,18 óhapp fyri hvørjar 1 mió. arbeiðstímar.
Kelda: maritimedanmark.dk
Les meira á www.safetyconference.dk
Antares.fo

Skeið í nýtslu av skjóttgangandi bjargingarbátum
Vinnuháskúlin fer nú at bjóða skeið í nýtslu av skjóttgangandi bjargingarbátum.
Tað boðar skúlin frá á heimasíðu síni.
-Seinastu tíðina hava vit fingið nógvar fyrispurningar frá kundum okkara, hví vit ikki hava skeið í FRC
skjóttgangandi bjargingarbátum, skrivar skúlin.
-Vinnuháskúlin hevur nú útvegað sær ein FRC bát, sum hevur fingið navnið "ROYNDIN". Báturn er á
Trygdardeplinum við Áir, har skeiðini framyvir eisini verða. Manning frá Trygdardeplinum hevur verið
uttanlands á skeiði fyri at kunna halda FRC skeið.
Skeiðskodan fyri FRC skeiðið er: STCW A-VI/2-2.
Fyrsta skeiðið verður 22. og 23. juni.
Kelda: Vinnuháskúlin
Antares.fo

Russisk stríðsflogfør flugu tætt framvið amerikanskum herskipi í Eystursjónum
14.04.2016 - 08:38
Tvey russisk stríðsflogfør flugu bæði mánadagin og týsdagin sera tætt framvið amerikanska
herskipinum USS Donald Cook, sum liggur í Eystursjónum.
Sambært BBC var tað eina flogfarið einaferð bara 9 metrar frá skipinum. Einki sást tó til at nøkur vápn
vóru á flogførunum, sum eftir øllum at døma vandu eitt álop á skipið.
Umframt flogførini var eisini ein russisk tyrla heilar 7 ferðir fram við USS Donald Cook, helst fyri at
taka myndir.
Hendingin fær tankarnar at leita aftur til kalda kríggið, tá líknandi hendingar fleiri ferðir vóru nær við
at elva til samanbrestir.
Amerikanska stjórnin hevur funnist at hendingini, men russiska stjórnin hevur ikki gjørt viðmerkingar
til málið.
Nordlysid.fo

Klárt at byggja Leguhúsið í Nesvík út!
14.04.2016 - 10:11
Hósdagin kl. 14:00 skrivar Kirkjuliga Heimamissiónin undir sáttmála við TN Bygging um at byggja út
Leguhúsið í Nesvík. Sáttmálin verður undirskrivaður á samkomu í Leguhúsinum. Útbyggingin fevnir
um tríggjar samanbygdar bygningar: Eina kombihøll á góðar 450 fermetrar til bæði samkomur og
ítrótt, ein millumbygning við opnum og ljósum felagsøki í erva og brúsurúmum og goymslu í neðra,
umframt eina kamarslon við 12 hjúna- og familjukømrum.
Samlaða verkætlanin verður mett til umleið 25 mió. kr. umframt mvg, sum Taks hevur játtað at
endurrinda sambært lóggávu. SNA hevur teknað og projekterað útbyggingina og stendur fyri
byggileiðslu og eftirliti.
Farið verður í holt við byggingina beinan vegin, og ætlanin er at taka fyrsta part, sum er høllin, í nýtslu
á ungdómsleguni í august næsta ár.
Nordlysid.fo

BÍLEGG PLÁSS Á BÁTASTEVNUNI 20. og 21. MAI 2016!
14.04.2016 - 22:46
Ætlar tú tær eitt gott fast pláss til bát og húsvogn á Bátastevnuni, so bílegg við at senda teldupost til
tilmelding@bs.fo. Eisini kann ringjast til Siri á tlf. 599350 millum kl. 8 og 15 gerandisdagar.

Kostnaðurin fyri pláss til húsvogn og bátapláss er kr 500,-. Eitt atgongumerki til øll tiltøkini á
Bátastevnuni er við í prísinum. Tilmeldingargjaldið skal flytast á konto nr. 6460-161.208.7 í seinasta
lagi fríggjadagin 13. mai. Tá peningurin er goldin, er bíleggingin endaliga staðfest og atgongdarkort
verður útflýggjað / sent við postinum.
Eftir 13. mai ber til hjá bæði bátum og húsvognum at koma á Bátastevnu. Tá verður avroknað á
staðnum. Møguleiki verður at síggja sítt bátapláss á www.bs.fo
Nordlysid.fo

Neli Heldarskarð 13.04.2016 (21:53)
VÍF skal spæla finalu
Tveir dystir eru spældir í FTZ-deildini í kvøld. Annar av hesum dystum var sera spennandi dysturin í
Kollafirði ímillum KÍF og VÍF. Fyri kollfirðingar var galdandi, at teir máttu vinna kvøldsins dyst fyri at
varðveita sín matematiska møguleika at røkka finaluplássinum, meðan vestmenningar vistu undan
dystinum, at við sigri vórðu tað teir, ið skulu spæla alt avgerandi FM-finalurnar.
VÍF legði seg skjótt á odda 5-1, og so var dagsskráin onkursvegna sett, tí at KÍF fekk ongantíð fatur í
útiliðnum aftur. Eitt skifti í seinna hálvleiki var munurin á liðunum bara eitt mál, men at enda vann
VÍF ein lutfalsliga tryggan sigur upp á 32-28. Hálvleiksstøðan í dystinum var 18-16 til VÍF.
Stórskjúttin hjá VÍF, Filip Jojic, hevði ein sannan branddyst, har hann skoraði heili 15 mál.
Sostatt verða tað VÍF og H71, ið hittast í FM-finalunum hjá monnum. Seinasta umfar í landskappingini
verður leikt sunnudagin.
Málskjúttarnir í dystinum í Kollafirði vóru hesir:
KÍF: Hans Eli Sigurbjørnsson 7, Teitur Joensen 5, Rúni Joensen 4, Fríði Weyhe 3, Tony Weyhe 3, Ási
Dam 3, Poul Finnur Egholm 2 og Rógvi Weyhe 1.
VÍF: Filip Jojic 15, Julian Olsen 5, Áki Egilsnes 5, Hanus Christophersen 3, Nicklas Selvig 3 og Heini
Hanusarson 1.
In.fo

Strandingar vunnu í Havn
Meðan dysturin ímillum KÍF og VÍF av givnum orsøkum var sera spennandi, so var spenningurin minni
undan dystinum í høllini á Hálsi í kvøld, har mansliðini hjá Neistanum og StÍF hittust. Liðini bæði
høvdu so at siga onki at spæla fyri, men tó gjørdist talan um javnan dyst.
Tað vóru tó strandingar, ið høvdu yvirtakið. Bæði í hálvleikssteðginum, tá ið støðan var 14-12 til
útiliðið, og eisini at enda. StÍF vann nevniliga dystin 25-23.
Úrslitið merkir, at StÍF á fimta plássi hevur 24 stig, meðan Neistin á sætta plássi hevur 16 stig.
Undan síðsta umfarinum í FTZ-deildini sunnudagin sær støðan soleiðis út.
1. H71 - 37 stig
2. VÍF - 30 stig
3. Kyndil - 29 stig
4. KÍF - 26 stig
5. StÍF - 24 stig
6. Neistin - 16 stig
7. Team Klaksvík - 0 stig
Kyndil hevur spælt allar sínar landskappingardystir, meðan hini liðini hava spælt 23 dystir - og mangla
harvið ein.
Málskúttarnir í dystinum í høllini á Hálsi vóru hesir:
Neistin: Rói Berg Hansen 5, Teis Horn Rasmussen 4, Terji Mørk 4, Torkil Hentze 3, Rasmus Müller 3,
Andras Joensen 2 og Herbjørn Lava 2.
StÍF: Sveinur Justinussen 7, Pætur Johansen 6, Allan Norðberg 5, Jógvan G. Joensen 3, Borgar Persson
2 og Marius Joensen 2.
In.fo

Áki Bertholdsen 14.04.2016 (10:30)

Má takast í álvara - nú skal lundin friðast
Nú skal lundin friðast!
Tað heldur Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fuglaveiðimálum.
Í nógv har hevur verið ført fram, hvussu illa lundastovnurin er fyri, og fuglafrøðingar hava leingi mælt
til, at hann verður friðaður til hann mennist aftur.
Spurningurin var fleiri tikin fram nakrar ferðir undir seinastu samgongu. Serliga var tað Tjóðveldi, sum
reisti málið, men undanfarna samgonga vildi ikki taka politisk stig til at friða stovnin.
Tey vístu á, at tey, sum dugdu best best at stýra veiðini eftir stovninum, eru nettupp veiðifólkini sjálvi,
og er lundastovnurin illa fyri, skulu tey nokk finna sjálvi útav at friða hann. Tað eru eisini pláss, har tey
sjálvboðin hava friðað stovnin.
Men annars er veiðan farin niður í at kalla einki nógva staðni og í undanfarnu samgongu mettu tey
eisini, at tað, at stovnurin verður so lítið troyttur, er eitt verndartiltak í sær sjálvum.
Men næstsíðsta samgonga legði tó eitt uppskot fyri Løgtingið um at geva landsstýrismanninum
heimild til at friða fugl, men tað málið varð ongantíð avgreitt fyri løgtingsvalið. Sostatt datt tað
burtur, og varð ikki lagt framaftur.
Men Høgni Hoydal, sum nú umsitur fuglaveiðimál, heldur, at tann vánaliga støðan, lundastovnurin er
í, má takast í álvara.
Tí fer hann nú at taka stig til at friða stovnin og í løtuni kannar hann, hvørjir møguleikarnir eru.
Hann sigur, at ein møguleiki er at heita á grannastevnurnar kring landið taka málið upp. Men við
hesum háttinum er greitt, at úrslitið fer at verða ymiskt kring landið, tí tað veldst alt um, hvørja
niðurstøðu grannastevnurnar koma til.
Men hin møguleikin er at landsstýrismaðurin fær heimild til at friða lundan.
Sjálvur ivast Høgni Hoydal ikki í, at kring landið er áhugin tann sami, og hann er at verja lundastovnin,
spurningurin er bara, hvussu farast skal fram. Men hann sigur, at tað verður rættiliga skjótt, at hann
fer at taka støðu til, hvussu lundin skal friðast.
Landsstýrismaðurin sigur, at vit hava heldur ikki nóg góð hagtøl um støddina á stovninum og um
veiðina, og tað heldur hann eisini, at tað verður neyðugt at útvega.
Undir seinastu samgongu var tað serliga Bjørt Samuelsen, tingkvinna fyri Tjóðveldi, sum tók málið
upp. Í tí sambandi vísti hon á, at fyrr var vanligt at veiða 150.000 - 200.000 lundar í Føroyum um árið,
og so seint sum í 2000 fleygaðu føroyingar 100.000 lundar. Men síðani er tað gingið óhugnaliga skjótt
afturá og nú er at kalla ongin lundi til at fleyga yvirhøvur.
Fuglafrøðingar hava ført fram, at tað er ikki ovurveiða, sum hevur beint fyri stovninum, men føðitrot
og tí hava teir staðiliga mælt til, at lundin verður friðaður í nøkur ár, til hann mennist aftur.
In.fo

Áki Bertholdsen 14.04.2016 (12:30)
Sirið kann ikki bara pilka nøkur burtur
Tað ber ikki til at pilka nakrar fáa bólkar av fólki burtur úr heildini, og geva teimum bíligari streym um
náttina.
Tað er niðurstøðan hjá umsitingini hjá Løgtinginum.
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í orkumálum, hevur lagt uppskot fyri Løgtingið, sum gevur henni
heimild at geva summum viðskiftafólkum hjá SEV bíligari streym enn aðrir.
Tað hevur ligið í kortunum, at endamálið er, at at tey, sum brúka streym at hita húsini við, eitt nú við
hitapumpu, og tey sum hava elbil, skulu kunna fáa bíligari streym um næturnar.
Men hetta er at gera mismun á fólki, heldur umsitingin hjá Løgtinginum.
Eisini løgmansskrivstovan er ivingarsom um hetta málið

Tað, sum liggur í hesum er, at summi skulu fáa avsláttur fyri streym, tey brúka um næturnar, men
onnur skulu rinda meiri.
Skulu summi fáa avsláttur fyri streymin, samstundis sum at onnur skulu rinda meiri fyri streymin, enn
hann kostar at framleiða, líkist tað einum skatti. Og tað er bara Løgtingið, sum kann samtykkja ein
skatt, tað kann eitt landsstýrisfólk ikki gera einsamalt.
Endamálið við at eggja fólki til at brúka meiri streym um næturnar er at meiri nyttu burtur úr
orkuverkunum, og verða tey rikin effektivari, lækkar framleiðslukostnaðurin á streymi eisini. Og tað
eiga allir brúkarar at fáa sama ágóða av, og tí eiga allir brúkarar at fáa sama lægri prís, tí annars er
talan um skatt.
- Tað vil siga, at er ætlanin at lækka prísin á streymi um náttina, skal hetta koma øllum
náttarbrúkarum til góðar, soleiðis at allir gjalda sama prís, sigur umsitingin hjá Løgtinginum.
Tey siga, at tað ber væl til at geva Sirið Stenberg heimild til at lækka prísin á streymi um næturnar,
men so skal tað koma øllum borgarum til góðar.
Men er bara ætlanin at geva teimum við hitapumpu og elbilum lægri streym, er talan um eina
javning, og sostatt er talan um skatt.
Tí heldur løgtingsskrivstovan, at tað er eitt stórt ivamál um uppskotið er í samsvari við
stýrisskipanarlógina. Er tað í stríð við stýrisskipanina, løgtingsformaðurin -eftir at hava fingið samtykki
frá formansskapinum- mæla Løgtinginum til at vísa uppskotið frá sær.
In.fo

Árni Gregersen, ting.fo 14.04.2016 (14:52)
Fella uppskotið um minni skatt av heimavirkni
Valigur skattur skal ikki gjaldast avheimavirkaðum vørum uttanso at inntøkan fer upp um 50.000
krónur. Minni upphæddir skulu bruttoskattast við 15 prosentum.
Tað stendur í einum uppskotið frá Jørgen Niclassne, Fólkaflokkurin, men onki bendir, at hetta
uppskot fær undirtøku í Løgtinginum.
Meirlutin í fíggjarnevndin sigur, at ein nevnd verður sett, su fer at eftirkann skattaskipanina annars og
tí eiga vit at bíða eftir tí niðurstøðuni. Minnilutin í nevndin, Jacob Vestergaard, Bill Justinussen og
Bárður Nielsen mæla til, at uppskotið verður samtykt.
-Eg vóni samgongan fer at broyta støðu. Hetta kostar ikki landskassanum eina krónu og fer at gagna
ómetaliga mongum fólkum, segði Bill Justinussen.
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Danjal av Rana 14.04.2016 (15:37)
Funnu hassj í Mjørkadali
Ein maður stóð í dag ákærdur fyri at hava havt 30 gramm av hassji í kliva sínum í Mjørkadali.
Starvsfólkini í Mjørkadali høvdu illgruna um, at onkur roykti hassj í varðhaldinum, tí tað luktaði av
hassjroyki í gongini.
Narkohundurin varð boðsendur og fann 30 gramm av hassji í loftslampuni inni á vesinum í einum
kliva. Fangin, ið sat í klivanum, varð tí ákærdur fyri at eiga hassjið.
Hann noktaði seg sekan og segði seg einki kenna til hassjið. Hann vísti eisini á, at hann sjálvur hevði
sagt fangavørðunum frá, um eitt gramm av hassji, sum lá í eini rivu uttan fyri vindeyga á klivanum.
Hví skuldi hann tað, um hann átti tað sjálvur, spurdi hann.

Ein fangavørður greiddi frá, at klivarnir verða ruddaðir, tá ein fangi er liðugur at sita, men mátti
viðganga, at tað var ikki hvørja ferð, at arbeiðið var gjørt líka gjølla. Hann mintist ikki, hvussu
nágreiniliga teir høvdu gingið gjøgnum klivan, áðrenn hesin fangin skuldi inn at sita.
Verjin hjá ákærdi vísti á, at í veruleikanum hava fangarnir atgongd til klivarnar hjá hvørjum øðrum, og
tí kundi tað ikki útilokast, at onkur annar fangi hevði krógvað hassjið í klivanum hjá ákærda. Eingin er
hóast alt so býttur at fjala hassjið í sínum egna kliva, vildi hann vera við.
Verjin helt tað eisini vera løgið, at løgreglan ikki hevði gjørt aðrar kanningar. Hví vóru fingramerki ikki
tikin av lampuskerminum, hví var urinroynd ikki tikin av ákærda, spurdi hann. Alt í alt helt hann, at
eingi prógv vóru fyri, at ákærdi átti hassjið.
Og dómarin var samdur. Hóast ákæruvaldið vildi geva manninum 7.000 krónur í bót, so segði
dómarin, at eingi haldgóð prógv vóru fyri, at ákærdi var sekur. Hann var tí fríkendur.
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Barbara Holm 14.04.2016 (17:30)
Skattamálið: Hildu upplýsingar aftur frá Taks
Skjøl, sum verða prentað í Vikuskiftis Sosialinum í dag prógva, at leiðslan í Eik helt týðandi upplýsingar
aftur, tá ið tey vendu sær til Taks í samband við skattamálið.

Vit hava fingið hendur á skrivið, sum Eik sendi til Taks, eftir at nevndarlimir áløgdu nevndini at senda
málið til Taks til avgerðar.
Fundarfrásagnir frá nevndini í Eik, sum Sosialurin hevur fingið hendur á vísa, at nevndarlimir bóu
leiðsluna spyrja Taks eftir, tí Fíggjarligt Støðufesti – saman við grannskoðarum og í samráð við
skattamyndugleikarnar í Danmark – gav eitt skjal til TF Holdning, tá ið hesi keypti Eik Banka Føroyar
P/F á vári í 2011. Har stóð púra greitt, at tað ikki er loyvt at draga tap frá gamla bankanum frá í nýggja
bankanum.
Kortini nevndi Súni Schwartz Jacobsen, forstjóri í Eik, ikki eitt orð um skrivið frá Fíggjarligum
Støðufesti, tá ið hann vendi sær til Taks. Heldur ikki nevndi hann tað faktum, at Fíggjarligt Støðufesti
tók sama tap á seg, tá ið Fíggjarligt Støðufesti yvirtók kollsilgda Eik Banka í oktober 2010. Ein týðandi
upplýsing, tí tað ber ikki til at draga sama tap frá tvær ferðir.
Men einki av hesum varð nevnt, tá ið Súni Schwartz Jacobsen skrivaði til Taks. At geva villleiðandi
upplýsingar til Taks er ólógligt, sambært føroysku skattalógini:
§ 139. í føroysku skattalógini 32) Tann persónur, sum við tí í hyggju at sleppa undan at gjalda skatt til
tað almenna greiðir rangt frá ella á annan hátt gevur villeiðandi upplýsingar at fara eftir, tá ið
avgerast skal, um ein persónur er undir skattskyldu ella at nýta, tá ið skattskyldug inntøka ella
skattaútrokning verður ásett, verður revsaður fyri skattasvik við sekt, varðhaldi ella fongsli upp í 2 ár.
2. stk. Er misbrotið framt av stórum gáloysni er revsingin sekt ella, tá ið talan er um skerpandi
umstøður, varðhaldi.

Vikuskiftis Sosialurin kemur á gøtuna í Havn í dag og kring landið í morgin. Í blaðnum kunngera vit
fleiri týðandi skjøl í skattamálinum hjá Eik.
Miðlahúsið og Kringvarpið fara komandi vikurnar at varpa ljós á skattamálið hjá Eik.
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Pætur Albinus 14.04.2016 (17:45)
Føroyingar í fleiri finalum
Fleiri føroyskir svimjarar eru í hesum døgum á flatlondum, har teir luttaka í Danish Open 2016. Annar
dagurin er á skránni í dag, og sigast má, at dagurin higartil hevur verið góður. Føroyingarnir hava
nevniliga svomið seg í fleiri finalur.

Sára Ryggshamar Nysted hevur svomið seg í A-finalu í 400m blandað. Tíðin var 5:04.41, sum var
fjórðbesta tíð millum teir 25 luttakararnar. Eisini Alvi Hjelm úr Ægir er í einari A-finalu. Tað er hann í
200m blandað, har hann við 2:09.16 átti fimtbestu tíðina.
Eisini aðrir føroyingar hava svomið seg í finalur, sokallaðar B- og C-finalur. Allar tíðir og finaluluttøkur
eru at síggja á heimasíðuni hjá føroyska svimjisambandinum HER.
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Pætur Albinus 14.04.2016 (21:59)
Liverpool í hálvfinaluni eftir ótrúligan dyst
Fjórðingsfinalur hava verið í Europa League í kvøld, har tann mest áhugaverda mundi vera ímillum
Liverpool og Borussia Dortmund, sum eftir 1-1-javnleik í fyrru hálvfinaluni í kvøld hittust á Anfield.
Tað vóru týsku gestirnir, sum fingu eina dreymabyrjan. Við tveimum málum upp á skjótálop løgdu
Henrikh Mkhitaryan og Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund á odda 2-0 longu eftir níggju
minuttum.
2-0 var eisini hálvleiksstøðan, men við einum máli bara tríggjar minuttir eftir steðgin gav Divock Origi
Liverpool trúnnað upp á at tað kundi lata seg gera, tá ið hann minkaði til 2-1. Smáar tíggju minuttir
seinni økti Marco Reus tó til 3-1.
Tá ið seinni hálvleikur var hálvrunnin minkaði Philippe Coutinho til 3-2, og 12 minuttir fyri leiklok
javnaði Mamadou Sakho til 3-3. Seinasta korterið var ógvuliga spennandi, og tað var Liverpool, sum
trýsti.
Í tíðini, sum dómarin hevði lagt afturat, stútaði Dejan Lovren sigursmálið inn fyri Liverpool, sum
harvið fer víðari til hálvfinaluna við samanløgdum 5-4-sigri til mikla gleði fyri fullsetta Anfield.
Hinar fjórðingsfinalur í kvøld:
Sevilla – Athletic Bilbao 1-2 (3-3 samanlagt, Sevilla víðari eftir brotssparkskapping)
Shakhtar Donetsk – Braga 4-0 (6-1 samanlagt)
Sparta Prag – Villarreal 2-4 (3-6 samanlagt)
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Áki Bertholdsen 14.04.2016 (15:06)
Ótolandi at búgva í miðbýnum í Havn
Sirið Stenberg eigur ikki at geva Tórshavnar Býráði loyvi til at byggja havnarlagið út, soleiðis sum
ætlanin er.
Tað halda tey í Føroya Náttúru- og Umhvørvisfelag FNU, og í almennari fráboðan í dag, heita tey nú á
landsstýriskvinnuna í innlendismálum um ikki at geva loyvi til byggingina.
FNU sigur, at havnarútbyggingin er hvørki umhvørvisliga, búskaparliga ella sosialt burðardygg.
- Útbyggingin fer at føra til, at fjøra og luft í nærumhvørvinum verður dálkað. Hetta fer ikki einans at
vera til ampa fyri borgararnar í býnum, men kann eisini fáa avleiðingar fyri vistskipanir í
nærumhvørvinum.
- Ein verkætlan, sum hevur til endamáls at gera Føroyar til tænastumiðdepil fyri skipaferðslu og
oljuvirksemi fer at eggja til meira dálkandi vinnuligt virksemi, og tað er ikki umhvørvisliga burðardygt.
- Sum eitt framkomið vælferðarsamfelag eiga Føroyar at taka ábyrgd av veðurlagsbroytingunum, og
arbeiða miðvíst fyri at minka um útlátið av vakstrarhúsgassum.
Havnarútbyggingin er heldur ikki búskaparliga burðardygg, tí tað er meiri enn ivingarsamt, hvussu
nógv, virksemið í Arktisk fer at veksa. Oljuprísurin er alt ov lágur til at tað loysir seg at bora eftir olju,
og tí er stórur spurningur um tað nakrantíð verður til oljuboring har á leiðini, tí grønar orkuskipanir
vinna fram.

Samstundis eru siglingarleiðirnar í Arktisk so vandafullar, at tað er ógvuliga ivingarsamt, hvussu nógv,
tær fara at vera brúktar.
Tvørturímóti hada tey í FNU, at alt prát um virksemið í Arktisk ljóðar mest sum innantóm rakstrarróp.
- Vónirnar um at skapa arbeiðspláss, og at fáa búskaparligan vinning burturúr øktum virksemi í
Arktis, eru tískil sera ivasamar, og stórur vandi er fyri, at íløgur verða gjørdar í nakað, sum ongantíð
fer at kasta nakað av sær.
FNU heldur somuleiðis, at nógv ferðsla í búsetingarøki er ikki dragandi, hvørki hjá barnafamiljum ella
tilkomnum fólki, tí rákið er, at býir skulu vera til fólk og ikki til bilar. Tí eru íløgur í eitt størri
undirstøðukervi ótíðarhóskandi, halda tey.
- Ónøgdin við larm og ristingar frá áhaldandi skipavirksemi, eru týðilig hjá fólki, ið búgva tætt við slík
øki. Nógv dømi eru um hetta í Føroyum, og tí er tað ósæð at byggja stórt idnaðarøki beint í
miðbýnum, sum fer at gerast ótolandi at búgva í, sigur FNU.
- Harumframt fer útbyggingin at skerja møguleikarnar hjá fólki í býnum at sleppa til fjørðin, sum er
teirra náttúrugivnu rættindi. Ístaðin verða tað nøkur heilt fá og máttmikil feløg, sum leggja hald á
stórt øki fram við sjóvarmálan.
- Tilknýtið til havið er umráðandi fyri havnarfólk, eins og hjá øllum øðrum føroyingum, og gerst lívið
fram við sjóvarmálanum fremmant fyri havnarfólk, missa tey kunnleika til ein týðandi part av teirra
egna samleika, siga tey í FNU.
In.fo

Fyrsta oljan frá Solan kelduni eystan fyri Føroyar
Eitt av oljufeløgunum, sum arbeiðir eystan fyri føroyska markið, er bretska Premier Oil. Felagið gjørdi
fyri nøkrum árum síðani eitt heldur óvanligt fund í jarðløgum, har tað annars ikki er vanligt at finna
olju. Talan er um olju, sum er likin niður í sjálvt grundfjallið. Roknað verður við at fleiri av slíkum
oljugoymslum eru at finna í økinum millum Hetland og føroyska markið.
12. apríl lat Premier Oil so upp fyri krananum, og fyrsta oljan frá Solan oljukelduni gjørdist veruleiki.
Enn er tó talan um royndir og eina byrjan. Í summar verður tó farið undir veruliga framleiðslu.
Ætlanin var at byrja framleiðsluna í fjør men vánaligt veður hevur seinkað ætlanini.
Tað sjáldsama við hesi kelduni er eisini, at framleiðslupallurin fer at verða ómannaður. Tað ger alla
verkætlanina bíligari. Solan, sum varð funnin í 1991 av Amerada Hess, liggur nærhendis stóru
oljukeldunum Foinavegn, Schiehallion og Loyal, sum liggja eystan fyri føroyska markið.
Fleiri líknandi oljukeldur sum Solan eru funnar í grannalagnum, eitt nú Strathmore.
Føroya Tele, sum veitir tænastur til oljupallar eystan fyri føroyska markið, er eisini partur av hesi
nýggju verkætlanini.
http://www.offshore-technology.com/projects/solan-oil-field-north-sea-uk/
portal.fo
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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.

