Tíðindi úr Føroyum tann 17. apríl 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 16.04.2016 (10:17)
Verður kalt alt vikuskiftið
Køld luft við vetrarælum streymar inn yvir Føroyar av norðri. Leygarkvøldið og sunnudagin fer eitt
lágtrýst á veg í ein eystan fram við beint norðan fyri Føroyar og tað verður nakað mildari. Týsdagin fer
ein hátrýstsryggur nærindis Føroyum spakuliga í ein eystan, meðan eitt veikt brúgvalag úr vestri fer
framvið mikudagin.
Leygarmorgunin verður gul til stívt andøvsgul av norðri og útnyrðingi, sum makar niður í lot til
andøvsgul av vestri, 3 til 8 m/s. Rættiliga skýggjað, men yvirhøvur turt og seinnapartin regn ella
vátaslettingur av vestri. Hitin millum 2 og 4 stig. Um kvøldið og náttina øtlar hann vindin í andøvsgul
upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s, og hitin veksur í 5 til 8 stig, tað verður fyri tað mesta
skýggjað og regn ella sirm.
Sunnudagin øtlar hann vindin í stívt andøvsgul upp í hvassan vind av vestri, 10 til 15 m/s, í støðum
upp í skrið, 18 m/s. Samdrigið og ælaveður. Hitin alt samdøgrið millum 3 og 8 stig.
Mánadagin verður strúkur í vindi upp í skrið av útnyrðingi, 13 til 18 m/s, sum um náttina spakuliga
makar niður í andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Ælaveður, sum frá líður møguliga vátaslettingur
ella kavi, men eisini onkrir sólglottar. Seinni yvirhøvur turt og klárt. Hitin um dagin millum 2 og 5 stig,
um náttina millum frostmarkið og 3 hitastig.
Týsdagin verður lot til andøvsgul av útnyrðingi og seinni ymsum ættum, 3 til 8 m/s, turt og sólin sær.
Um náttina andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s. Skýggjað og eitt skifti regn. Hitin fer
úr 2 til 4 stig upp í millum 5 og 8 stig.
Mikudagin veðrur andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s. Stundum regn ella ælaveður
og hitin millum 5 og 8 stig.
Hósdagin verður gul til stívt andøvsgul av útnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum makar niður í lot av ymsum
ættum, undir 5 m/s. Turt og sólglottar og hitin millum 2 og 7 stig.
In.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

Vit fjølgast fyri hvønn mánaða, ið gongur
Vit gjørdust 56 fólk fleiri í Føroyum í februar.
Tann 1. mars í ár var fólkatalið 49.291. 1. februar vóru vit 49.235.

Síðani 1. mars í fjør er fólkatalið vaksið við 626 fólkum. Tað svarar til 1,3%, ið er stórur fólkavøkstur í
einum 12-mánaðarskeiði.
Hetta kemur av einum burðaravlopi á 247, ið er munurin millum fødd og deyð, og eini nettotilflyting
á 379, ið er munurin millum tilflyting og fráflyting. So stórur fólkavøkstur hevur ikki verið síðstu
fjúrtan árini.
Tann stóra broytingin í gongdini í fólkatalinum, sum er hend síðstu hálvtriðju árini og tykist at halda
fram, kemur av stórum broytingum í flytingini millum Føroyar og útlond.
Tilflytingin er vaksin nakað, men serliga er tað fráflytingin, ið er minkað nógv. Samanborið t.d. við
2012, tá fólkatalið minkaði við 142, so er tilflytingin nú 212 størri enn tá og fráflytingin 520 færri.
Fólkatalið veksur við næstan 400 í Streymoyar sýslu
Tað er vøkstur í øllum høvuðsøkjum í Føroyum uttan teim sunnaru, har fólkatalið stendur í stað í
Sandoyarøkinum og minkar í Suðuroy. Meðan fólkavøksturin fyri alt landið er 1,3% hetta 12mánaðarskeiðið, er tað ein minking í Suðuroy á 1,4%, sum ger, at tað dragnar alt meira millum
Suðuroynna og restina av landinum.
Í tali er nógv størsti vøksturin í Tórshavnarøkinum, har fólkatalið er vaksið við 300. Men lutfalsliga er
størsti vøksturin í Streymoyar sýslu annars við 2,1%. Her eru tað serliga bygdirnar Kollafjørður,
Signabøur og Hvalvík, ið veksa um fólkatalið.
Síðan er vøksturin 1,8% í Vága sýslu, og her er størsti vøksturin í Sørvági. Síðani er vøksturin
javntstórur í Tórshavnarøkinum og Eysturoyar sýslu við 1,6%. Í Eysturoy er tað serliga tær stóru
bygdirnar í Runavíkar kommunu, ið draga uppeftir, og í Tórshavnarøkinum er størsti vøksturin á
Argjum.
Í Norðoyggjum er vøksturin 1,2%, og er tað í høvuðsheitum í Klaksvík. Sandoyar sýsla heldur tørn. Har
er vøkstur í teimum báðum størru bygdunum, meðan hinar draga niðureftir.
Í kommununum er nógv størsti vøksturin í tali í Tórshavnar og Runavíkar kommunum. Í Tórshavnar
kommunu er fólkatalið økt við 383 fólkum hetta 12-mánaðarskeiðið.
Lutfalsliga er størsti vøksturin í Sørvágs, Runavíkar, Porkeris, Sunda og Tórshavnar kommunum.
Í tali er størsta minkingin í Tvøroyrar, Vágs, Hvalbiar og Fuglafjarðar kommunum. Lutfalsliga er størsta
minkingin í Húsa kommunu.
Verður hugt eftir gongdini í einstøku oyggjunum, stendur fólkatalið sum heild í stað ella minkar nakað
í útoyggjum – uttan í Nólsoy, har fólkatalið aftur veksur nakað.
Í stóru oyggjunum er tað bara minkandi fólkatal í Suðuroy, meðan tað er vaksandi í Streymoy,
Eysturoy, Borðoy, Vágoy og Viðoy.
Antares.fo

ES: CO2-útlátið frá skipum skal niður
Evropatingið heitir á stjórnirnar í ES um at fáa 2030-veðurlagsmálið hjá ES at samsvara við
Parísavtaluna og at seta ES-fyriskipanirnar í verk til tess at skerja útlátið frá loft- og skipaferðslu. Í
einum brævi til flutnings- og umhvørvismálaráðharrarnar í ES eggjar tingið til størri veðurlagsmál í
IMO.
Í hesi vikuni kemur umhvørvisnevndin hjá IMO (MEPC) saman til fundar at viðgera nýggjar
fyriskipanir. Á fundinum skulu luttakararnir millum annað viðgera eina alheims
dátuinnsavningarskipan, ið skal veita árligar upplýsingar um CO2-útlátið frá skipaferðsluni. Vónin er,
at ein avgerð kann takast um eina slíka skipan longu í 2016, so skipini skjótast møguligt kunnu fara
undir dátu-innsavningina.
Í síðstu viku heitti felagsskapurin hjá evropeiskum reiðaríum (ECSA) harumframt á ES-londini um at
stuðla eini alheims CO2-dagsskrá fyri skipaferðsluna. ECSA sigur seg vera til reiðar til eina munandi
skerjing í CO2-útlátinum í øllum alheims handilsflotanum.
Kelda: Splash 24/7
Antares.fo

Talið á kvinnuligum stjórum tvífaldað í norsku oljuni
Men í nevndunum sita framvegis flest menn.
Í 2015 vóru 21 prosent kvinnur í leiðandi størvumí oljuvinnuni, vísir ein kanning hjá Norut, skrivar
Aftenbladet.

Til samanberingar vóru fyri tíggju árum síðani 15 prosent kvinnur í leiðandi størvum í limafeløgunum í
landsfelagnum hjá Oljeindustrien (nú Norsk olje og gass).
Tað vísti kanningin «Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren», sum
norska Olju- og orkumálaráðið gjørdi í 2006.
Nýggja kanningin er framhald av hesi.
Ein tvífalding
Tað er í stjórasessum, at flest kvinnur sita.
Í fjør var kvinnuparturin av stjórum í limafeløgunum í Norsk olje og gass 24 prosent sambært Norutkanningini.
Hetta er ein tvífalding samanborið við 11 prosent í 2006.
Kanningin vísir, at parturin av kvinnuligum stjórum er størstur í fyritøkum við millum 26 og 100
starvsfólkum (28 prosent). Parturin av kvinnum í leiðarastørvum á millumleiðarastigi og øðrum
stigum er størstur í smærri fyritøkum við millum einum og 25 starvsfólkum (33–39 prosent).
Menninir manna nevndirnar
Men hóast lógarásetingar um í minsta lagi 40 prosent nevndarumboðan av hvørjum kyni í nevndum í
børsskrásettum feløgum, eru nevndirnar framvegis yvirumboðaðar av monnum.
Norut fekk í januar 2015 til uppgávu frá Norsk olje og gass at kanna ávirkanina hjá kvinnum og
monnum á ymsum økjum í olju- og gassvinnuni í Norra.
Kanningin vísir, at kvinnuparturin í nevndunum í 2015 var 22,4 prosent ímóti 23 prosentum í 2006.
Kvinnur umboða 47 prosent av samlaða starvsfólkatalinum í Norra sambært tølum frá Statistisk
sentralbyrå.
Kelda: offshore.no
Antares.fo

Línuskipini fiska við Ísland
17.04.2016 - 13:59
Fimm ísfiskalínuskip fiska við Ísland, tað skrivar Fiskamarknaður Føroya á heimasíðu sínari.
- Eitt landar í morgin, tað hevur mest av hýsu. Hini eru nýliga byrjaði túr, so tey koma neyvan inn í
vikuni.
- Eisini tvey frystilínuskip eru við Ísland. Túrurin hjá teimum er um at verða liðugur. Undir Føroyum
eru fleiri línuskip.
- Vit vænta, at tvey av teimum koma at landa mánadagin og so okkurt seinni í vikuni. Tað er mest
toskur, hýsa, brosma og longa skipini fáa, skrivar Fiskamarknaðurin.
Fiskur.fo

Gekkurin fór til Leynar: Hvussu heldur tú sjálvur tað gongur?
15.04.2016 - 20:31
Stórur spenningur var aftur í kvøld um Gekkin sum í kvøld var á 2,2 milliónir krónur.
Petur Johansen úr Leynum sum var staddur í Kvívík kom ígjøgnum og hann var sum vera man spentur
og hevði ikki verið ígjøgnum fyrr.
Stóru gekkahæddina koyrdi hann í tann gula leypin.
Fyrstu ferð kom hann á 10.000, men hann valdi at fara víðari. Tað gjørdi hann klókt.
Aðru ferð kom hann á tann gula leypin, sum hann hevði valt at koyra stóru upphøddina í.
- Nú spyrji eg sum hin, hvussu heldur tú sjálvur tað gongur, spurdi ein yviraskaður vertur.
Næsta fríggjadag verður Gekkurin á 100.000 krónur.
Portalurin ynskir Peturi hjartaliga tilluku við vinninginum
Portal.fo

City dróg Real í hálvfinaluni
15.04.2016 - 10:52
Manchester City, sum fyri fyrstu ferð roynir seg í hálvfinaluni í Champions League, fær gleðini av at
møta Cristiano Ronaldo og hansara monnum úr Real Madrid í hálvfinaluni.
Bretska liðið skal spæla á heimavølli fyrst. Lutakast til hálvfinalurnar var á Uefa-høvuðsborgini í Nyon í
Sveits fyri løtu síðani.
Sostatt gjørdist tað ikki til eina Madrid-grannauppgerð í hálvfinaluni. Atletico Madrid skal spæla móti
Bayern München.
Hálvfinalurnar verða spældar 26. apríl og 3. mai. Finalan verður á San Siro-vøllinum í Milan 28. mai.
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Effodeildin: Málskorarar og støðan eftir seks umfør
17.04.2016 - 17:04
Fult umfar í Effodeildini varð bríkslað í gongd klokkan 15. Stórur spenningur var kring landið. HB er
framvegis oddaliðið, men megnaðu bert at fáa javnleik móti grannunum úr AB.
TB - ÍF (0-3)
Poul Nolsøe Mikkelsen 0-1
Adeshina Lawal 0-2
Dánjal á Lakjuni 0-3
KÍ - B36 (1-1)
Róaldur Jacobsen 0-1
Páll Klettskarð 1-1
Skála - B68 (0-0)
HB - AB (0-0)
NSÍ - Víkingur (1-3)
Árni Frederiksberg 1-0
Gert Hansen 1-1
Hans Pauli Samuelsen 1-2
Sølvi Vatnhamar 1-3

Støðan í Effodeildini nú seks umfør eru leikt:
1. HB (14 stig)
2. NSÍ (12 stig)
3. Víkingur (12 stig)
4. B36 (11 stig)
5. KÍ (10 stig)
6. ÍF (7 stig)
7. TB (5 stig)
8. Skála (4 stig)
9. AB (3 stig)
10. B68 (3 stig)
Portal.fo

Stríðið millum Clinton og Sanders harðnar
15.04.2016 - 07:54
Biðlarnir til plássið sum forsetavalevni hjá Demokratunum til amerikanska forsettavalið í vetur
harðnar.
Hillary Clinton og Bernie Sanders tosaðu ikki vil mildum orðum, tá tey í gjár hittust í einum
sjónvarpskjaki undan týðandi undanvalinum í New York týsdagin.
Hetta er staturin, har Bernie Sanders er føddur og har Hillary Clinton var senatorur í átta ár.
Higartil hava tey bæði tosað vinarliga við hvønn annan, men soleiðis var iki í gjár, tá tey kjakaðust um
búskap, minstuløn, Ísrael og vápn. Bernie Sanders hevur ikki álit á metingarevnini hjá Hillary Clinton,
og metir hana ikki vera føra fyri at taka tær røttu avgerðirnar.
Fyrrverandi uttanríkisráðharrin hinvegin svaraði aftur við at leggja eftir ókunnleikanum hjá Sanders í
uttanríkispolitiskum spurningum. Hann var ikki førur fyri at svara fleiri spurningum um eitt nú
Afghanistan, Israel og stríðið móti yvirgangi, vísti Hillary Clinton á.
Undanvalið í New York verður týsdagin, og Hillary Clinton liggur klárt á odda í veljarakanningunum,
skrivar DR á netinum.
Portal.fo

Grannakaffið gav hálva millión
15.04.2016 - 08:32

Úrslitið av tiltakinum Grannakaffi, sum Krabbameinsfelagið samskipaði fyrr í ár vísir seg nú at vera
upp ímóti einarihálv millión krónur.
- Úrslitið í ár er betri enn vit høvdu torað at vóna, tí tað er ofta torført at endurtaka eitt tiltak, sum
heppnaðist so væl sum í fjør. Flotta úrslitið er enn ein staðfesting av, at um ein lyftir í felag fær ein
tey bestu úrslitini”, sigur Jákup N. Olsen formaður í Krabbameinsfelagnum við heimasíðuna hjá
felagnum.
Grannakaffi varð hildið fyrstu ferð í fjør. Hugskotið til Grannakaffi eigur Urd Johannesen, sum í 2009
samskipaði stóru innsavningina ”Føroyar móti krabba”. Høvuðsendamálið er at savna pening til
støðuga arbeiðið hjá Krabbameinsfelagnum við upplýsing, fyribyrging og gransking, men hevur sín
uppruna í spurninginum ”Hvat kann eg gera fyri at hjálpa?”, sum avvarandi og onnur ofta seta
felagnum.
Í fjør var meginparturin av vertunum einstaklingar og smærri eindir, meðan eindirnar hava verið
størri í ár, tí fleiri heilar bygdir, grannaløg og feløg skipaðu fyri felags Grannakaffi. Men framvegis
vóru yvir 80 Grannakaffi tiltøk runt allar Føroyar.
- Vit eru ovurfegin og eyðmjúk um ta stóru vælvild, ið vertirnir og teirra gestir vísa felagnum og vit
seta stóran prís uppá øll, sum á henda hátt hjálpa okkum at varpa ljós á krabbamein” sigur Jákup N.
Olsen, nevndarformaður í Krabbameinsfelagnum.
Portal.fo

100 hønur doyðu í eldsbruna á Morskranesi í kvøld
15.04.2016 - 22:11
Ógvusligur eldur kyknaði brádliga í einum úthúsi og einum verkstaði, sum vóru bygd saman, á
Morskranesi umleið klokkan 20.30 í kvøld, hetta visti vakthavandi á løgreglustøðini í Havn at siga fyri
Portalinum í kvøld. Í úthúsinum hevði eigarin ein høsnafarm, og allar 100 hønurnar doyðu í eldinum.
Ein hundur var eisini inni, tá eldur kom í, men hann slapp við lívinum.
Sløkkiliðið sløkti eldin, men har er so stórur skaði hendur, at ilt er at meta um, um nakað kann
bjargast.
- Sløkkiliðið fekk bast eldinum, og løgreglan fer á staðið í morgin tíðliga, og tá verður meira ivaleyst at
frætta, sigur vakthavandi, sum ikki kundi siga meira um nakra orsøk til hví eldur mundi vera komin í
úthúsið.
At missa so nógv djór er ræðuliga keðiligt, og eigarin, sum sambært løgregluni er ein eldri maður var,
sum vera man, sera harmur um støðuna.
Portal.fo

Føroyingar skulu avgera hvør skal fáa uppihaldsloyvi í Føroyum
15.04.2016 - 23:05
Í dag hevði Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum framløgu á ráðstevnu um
yvirtøku av útlendingaøkinum, ið Javnaðarflokkurin á Fólkatingið skipaði fyri í Østrøm.
Í framløgu síni segði Poul Michelsen m.a. at tað er avgerandi fyri sjálvsavgerðarrættin hjá eini tjóð, at
fólkið sjálvt kann avgera, hvør skal hava loyvi at uppihalda sær í landinum.
- Í dag hava føroyingar ongan avgerðarrætt á økinum. Danska stjórnin ger lóggávuna á økinum,
danskir myndugleikar umsita økið og harvið avgera danir hvør sleppur inn í landið. Tí skulu føroyingar
yvirtaka útlendingaøkið, sigur Poul Michelsen, landstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum.
Yvirtøka av útlendingaøkinum hevur verið ein sera drúgv tilgongd, og seinnu árini hevur spurningurin
um Schengen og marknaðeftirlitið fylt nógv í kjakinum. Men tað er nógv sum bendir á, at tað ber til at
loysa hendan knútin. Tí spurningurin um Schengen er kanska meiri tekniskur enn nakað annað, og
sum landsstýrismaðurin sær málið, so snýr tað seg einamest um politiskan vilja og samstarv við
danskar myndugleikar.
Er viljin og samstarvshugurin til staðar, so fer tað at bera á mál at yvirtaka útlendingaøkið.
Landsstýrið er í eini tilgongd við samráðingum við ES og danskar myndugleikar. Harumframt verða
útgreiningar og fyrireikingar gjørdar í mun til lógargrundarlag, hvat krevst fyri at yvirtaka
útlendingaøkið og hvussu økið skal skipast - eisini um Føroyar velja at taka móti flóttum.
Landsstýrið er komið væl áleiðis við hesum fyrireikandi arbeiði, og landsstýrismaðurin vónar, at í
2017 er klárt at leggja uppskotið, sum fremur yvirtøkuna í verki, til politiska støðutakan í løgtinginum.
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Órímiligt at leggja eftir kommununum
16.04.2016 - 21:56
Tað er órímiligt, at kommunurnar verða gjørdar til ein trupulleika, nú landsstýrið vil tálma
útreiðslunum í Føroyum.
Tað er niðurstøðan hjá Kommunufelagnum, nú felagið í gjár hevði aðalfund.
Kommunufelagið sigur seg vera samt við landsstýrinum í, at út frá einum landsbúskaparligum
sjónarmiði er skynssamt, at almennu útreiðslurnar og íløgurnar eru støðugar.
Men her skal landið ganga fremst, heldur enn at leggja eftir kommunum, heldur Kommunufelagið.
- Landskassin hevur so ikki víst afturhaldni. Hóast góðar tíðir, so eru latin uml. ½ mia. í skattalættum
seinastu árini. Verkætlanir fyri fleiri milliardir eru gjørdar í infrakervi, heilsu- og skúlaverk. Allar hesar
íløgur verða gjørdar um sama mundið. Vit skulu ikki avgera, hvussu landskassin raðfestir, men at gera
kommunurnar til ein trupulleika í hesum samanhanginum, er ikki rímiligt, sigur Kommunufelagið.
Kommunufelagið vísir samstundis á, at av tí at kommunurnar kunnu ikki skylda meira enn eina
álíkning, so er kommunubúskapurin í størri mun bundin at góðum og minni góðum tíðum, og stóru
íløgurnar verða sostatt gjørdar, tá tíðirnar eru góðar.
- Landsins myndugleikar hava hinvegin í ríkiligt mát møguleika at leggja pening til síðis í góðum tíðum
og at gera íløgur í verri tíðum. Men tað krevur politiskt dirvi at halda aftur, tá ið tað gongur væl, og
nóg mikið er av skattainntøkum, sigur Kommunufelagið.
Portal.fo

- Í tøkum tíma, at Føroyar aftur verða snaraðar á javnaðarkós
17.04.2016 - 20:18
Í Javnaðarflokkinum fegnast tey um, at flokkurin aftur situr við landsins leiðslu, og um tey úrslit, sum
longu eru rokkin eftir sjey mánaðum í Tinganesi. Tað er greitt eftir at flokkurin hevur havt landsfund
um vikuskiftið.
- Landsfundurin fegnast um, at samgongan hevur sett sær fyri at raðfesta barnafamiljur, ungdóm og
útbúgving, eitt nú við at leingja barnsburðarfarloyvið upp í eitt ár, at hækka barnafrádráttin og
lestrarstuðulin munandi og at bjóða fleiri útbúgvingar út kring landið.
- Í øllum heiminum verður ríkidømi í dag savnað á alt færri hondum. Prísurin fyri henda ójavna er
stórur. Ójavnin hevur við sær ein veikari búskap, størri ótryggleika og verri trivnað. Og tað ger ta
kensluna av at hoyra saman, sum er samanhangsmegin í øllum sosialdemokratiskum samfeløgum,
veikari.
- Ójavnin er eisini vaksin í Føroyum seinnu árini. Tí heldur landsstevnan tað vera í tøkum tíma, at
Føroyar aftur verða snaraðar á javnaðarkós. Tí Føroyar hava tørv á okkara hugsjón – enn sum áður,
sigur flokkurin.
Portal.fo

Afturgjalding av lærlingalønini ikki broytt
Samgonguflokkarnir taka ikki undir við uppskotinum frá Sambandsflokkinum, um at øll
lærlingaløn verður endurrindað, meðan lærlingar eru í skúla
Samgonguflokkarnir taka ikki undir við uppskotinum frá Sambandsflokkinum, um at øll
lærlingaløn verður endurrindað, meðan lærlingar eru í skúla, í góð fýra ár, til tess at fáa fleiri
lærlingar.
Meirilutin í mentanarnevndini sigur, at undir viðgerðini í nevndini er komið fram, at átakið at
hækka afturberingina úr 75 prosentum upp í 100 prosent fyri tíðina.
Minnilutin vil hava uppskotið samtykt
Tá lærlingurin er í skúla, ger tað einsamalt ongan mun, og eigur at verða partur av einum
størri átaki. Arbeiði eigur at verða fyrireikað í samstarvi við vinnuna og partarnar á
arbeiðsmarknaðinum.
Landsstýriskvinnan hevur greitt frá, at arbeitt verður við at savna fleiri átøk, sum skulu styrkja
útbúgvingarøkið.
Minnilutin í mentanarnevndini, Fólkaflokkurin og Sambandsflokkurinm, mælir tinginum til at
samtykkja uppskotið frá Sambandsflokkinum.
Kvf.fo

Pál til OL
Føroya fremsti svimjari, Pál Joensen, megnaði í kvøld at svimja undir OL-kravtíðina í 1500 metrum og
koma fyrstur á mál. Kravtíðin var 15.07.54 og vábingurin svam tíðina 15.04.13. Tað merkir, at Pál skal
kappast á Olympisku Leikunum í Rio de Janeiro í summar.
Tveir svimjarar sleppa við til OL fyri Danmark í 1500 metra frísvimjing, og tí var alneyðugt hjá Páli, ikki
bara at svimja undir kravtíðina, men eisini at enda millum tveir teir fremstu. Pál megnaði tað, men
tað gjørdi kappingarneytin, Anton Ørskov Ibsen, ikki. Hann var tríggjar hundraðpartar ov stuttur.
Óli Mortensen úr Havnar Svimjifelag, ið eisini luttók í 1500 metra finaluni, vann bronsu. Tíð hansara
var 15.38.41. Í gjárkvøldið gjørdist Óli danmarkarmeistari í 800 metra frísvimjing.
Kvf.fo

Borgarstjórar kunnu framhaldandi vera tingfólk
17.04.2016 - 12:26
Landsstevnan hjá Javnaðarflokkinum feldi uppskotið hjá Norðoya Javnaðarfelag um at forða
bogarstjórum í samstundis vera í løgtinginum
Í staðin fyri varð eitt broytingaruppskot samtykt við teprum meiriluta - 79 atkvøður vóru fyri og 74
ímóti.
Í Javnaðarflokkinum eru bæði borgarstjórin í Havn, Heðin Mortensen, og borgarstjórin á Tvøroyri,
Kristin Michelsen. Við broytingaruppskotinum skal ikki bara støða takast til, um løgtingsfólk hjá
flokkinum kunna sita í tinginum og vera borgarstjóri samstundis. Støða skal eisini takast til, um tað
skal bera til at hava eitt fulltíðarstarv afturat tingmannastarvinum, sama um, hvat starv talan er um.
Kvf.fo

Pávin tikið flóttafólk við til Rom
Pávin, sum hevur verið og vitjað á griksku oynni Lesbos, hevur tikið tríggjar flóttafólkafamiljur aftur
við sær til Italia
Tær tríggjar familjurnar vórðu valdar út við lutakasti, skrivar BBC.
Familjurnar eru 12 í tali - seks børn og seks vaksin. Tey eru muslimar og hava øll upplivað, at heim
teirra varð bumbað í Sýria, áðrenn tey tóku til rýmingar móti griksku oynni. Tvær av familjunum eru
úr høvuðsstaðnum í Sýria, Damaskus, meðan triðja familjan er úr Deir Azzor, sum er eitt økið, ið er
hersett av Islamska Statinum, skrivar Vatikanið í eini kunngerð.
ES hevur við nýggjari avtalu við Turkaland roynt at steðgað flóttafólkastreyminum til griksku
oyggjarnar. Avtalan inniber, at fyri hvønn, sum verður sendur aftur til Turkalands, skal ES taka ímóti
einum flóttafólki, sum longu er komið til Evropa.
Tær tríggjar familjurnar, sum nú hava fingið loyvið at fara við pávanum til Rom, vóru komnar til
Lesbos, áðrenn avtalan varð undirskrivað.
Katólski felagsskapurin Sant’Egidios fer at taka sær av familjunum.
Kvf.fo

Fáar sengur eru tað sama sum færri ferðafólk
Smyril Line hevði kunnað fingið nógv fleiri ferðafólk til Føroya. Men ov fá hotell eru at hýsa øllum
Vit leggja stóran dent á Føroyar sum ferðamál. men tiverri gerst sølan sera trupul av vantandi
hotellkapasitetinum í Føroyum.
Ísland er lættari at selja, ti har fáa vit tær hotellsengur, okkum tørvar, stendur í ársfrágreiðingini hjá
P/f Smyril Line fyri 2015.
Rúni Vang Poulsen er stjóri í Smyril Line. Hann sigur, at serliga tvey tey seinastu árini hevur hetta
verið ein trupulleiki:
Kvf.fo

Javnleikur á Skála er góðkent hjá B68
André Olsen heldur, at tað er góðkent hjá B68 at fáa eitt stig á útivølli ímóti einum øðrum uppflytara.
Hann fegnast um, at serliga verjuparturin sá nógv betur út í mun til skrædluni í teimum undanfarnu
dystunum, har málini eru rapaði inn ímóti NSÍ, Víkingi og B36.
B68 hevur fingið tríggjar javnleikir fyrstu seks dystirnar, og liggur á aftasta plássi. André Olsen
ásannar, at sigrar mugu til, um B68 skal taka seg veruliga fram á stigatalvuni.

Mikukvøldið spælir B68 torføran útidyst ímóti HB í Havn. André Olsen hevur góðir vónir um, at B68
kann standa seg væl í hesum dystinum
In.fo

Eyðvør skoraði ímóti toppliði
Seinnapartin spældu Eyðvør Klakstein og liðfelgararnir í CD Marino ímóti Mullier FCN í næstbestu
sponsku fótbóltsdeildini. Mullier FCN liggur næstfremst í deildini, har CD Marino er nummar 9 av 14
liðum.
Dysturin var tættur, men tað endaði við at Mullier FCN vann 2-1. Mullier legði seg á odda tíðliga í
dystinum, men beint fyri hálvleikssteðgin javnaði Eyðvør Klakstein, eftir at hon gjørdist leys við
málmanninum.
Í seinna hálvleiki var CD Marino fleiri ferðir nær við at skora, men tað lukkaðist ikki, hóast onkur
møguleiki var heilt stórur. Í staðin var tað oddaliðið, sum skoraði og tryggjaði sær sigurin.
Eyðvør Klakstein hevur nú skorað 9 mál og er toppskjútti hjá CD Marino. Tríggir dystir eru eftir í
kappingini, sum endar hálvan mai.
In.fo

Lótu stýringina til Víking
Hoyr samrøðuna Hilmar Jan Hansen hevði á Rás2 við høvuðsvenjaran hjá NSÍ, Anders Gerber aftaná
1-3 tapið hjá NSÍ ímóti Víkingi við Løkin í Runavík í dag.
NSÍ vinnur næstan ongantíð á Víkingi, men Anders Gerber slær fast, at teimum hagtølunum var einki
gjørt burturúr, tá NSÍ fyrireikaði seg til dystin í dag.
Um hví Víkingur vann heldur Anders Gerber, at NSÍ lat stýringina til Víking í seinna hálvleiki, og tað
bleiv avgerandi. Hann staðfestur eisini, at Víkingur er eitt gott lið, og hann heldur, at hann og hansara
menn hava lært nakað av dystinum í dag.
In.fo

Heri Simonsen 17.04.2016 (19:40)
Trygvi: Mínir menn stríddust væl
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Tróndur Arge gjørdi á Rás2 við høvuðsvenjaran hjá
AB, Trygva Mortensen, sum sá sínar menn stríða seg til ein 0-0 javnleik ímóti HB á útivølli.
- Mínir menn stríddust væl, eru greiðu orðini Trygvi Mortensen setir á avrikið hjá sínum monnum.
Trygvi Mortensen er meir enn nøgdur við ein 0-0 javnleik ímóti HB á útivølli, og tó heldur hann, at tað
manglaði ikki nógv í, at teir í AB fóru avstað við sigrinum og øllum trimum stigunum.
Enn er Trygvi Mortensen tó sjálvkritiskur um offensivu førleikarnar hjá AB. Hann heldur, at enn
manglar AB nakað av broddi til at koppa dystirnar til sín fyrimun. Men kenslan er góð á Argjum aftaná
góðar javnleikir ímóti Víkingi og HB.
In.fo

Jan: Vit skaptu ov lítið í seinna hálvleiki
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Tróndur Arge gjørdi á Rás2 við høvuðsvenjaran hjá
HB, Jan Dam aftaná 0-0 javnleikin ímóti grannunum av Argjum.
Jan Dam er alt annað enn nøgdur við málleysa javnleikin, men hann staðfestir, at AB legði eitt gott
avrik fyri dagin, og hann heldur argjamenn dugdu væl at gera tað torført fyri HB í dag. Hann heldur
eisini, at AB royndi at spæla góðan fótbólt.
Jan Dam er heldur nøgdari við fyrra hálvleik, har HB kom til góðar málmøguleikar, men hann heldur,
at hansara menn skaptu alt ov lítið í seinna hálvleiki. Nú skal arbeiðast við at betra um hetta til
heimadystin ímóti B68 komandi mikukvøld.
In.fo

Heri Simonsen 17.04.2016 (20:00)
Kann fegnast um eitt gott ÍF-avrik
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna, sum var gjørd á Rás2 fyrr í kvøld við
høvuðsvenjaran hjá ÍF, Jógvan Martin Olsen, sum kann fegnast um ein góðan 3-0 sigur til
fuglfirðingar, aftaná mótgongdina, sum hevur verið seinastu tveir dystirnar við 0-4 og 1-6 tapum.
Jógvan Martin Olsen ger greitt, at hetta er fyrstu ferð hann hevur kunnað stillað við fullum liði, og tað
gjørdi góðan mun. Hann staðfestir, at talan er um eitt gott avrik hjá ÍF, har hildið var tætt í verjuni, og
góð mál vóru skoraði í hinum endanum av vøllinum.
Tað verður munandi hugaligari hjá fuglfirðingum at fara og venja mánakvøldið aftaná ein 3-0 sigur í
mun til skrædlini undanfarnu umførini.
In.fo

Mennirnir sum komu inn munaðu hjá KÍ
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna, sum var á Rás2 fyrr í kvøld við liðskiparan hjá KÍ,
Jonas Flindt Rasmussen, sum saman við liðfeløgunum bjargaði sær eitt týdningarmikið stig ímóti
dystarenda ímóti B36 í dag.
Sum tað lagaði seg er Jonas Flindt Rasmussen nøgdur við at fáa eitt stig ímóti dystarenda. Hann
heldur, at mennirnir, sum komu inn ta seinastu løtuna, Heðin Klakstein, Niels Pauli B. Danielsen og
Hjalgrím Elttør munaðu væl í royndini at vinna KÍ eitt týdningarmikið stig.
Jonas Flindt Rasmussen heldur ikki, at talan var um ein dyst við so ræðuliga nógvum málmøguleikum.
Hann er glaður fyri, at KÍ framvegis er nær við oddin í effodeildini aftaná dagsins umfar í effodeildini.
In.fo

B36-arnir iðra seg aftur um tvey mist stig
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna, sum var við leikandi hjálparvenjarin hjá B36, Jákup
á Borg fyrr í kvøld, aftaná 1-1 javnleikin hjá Jákupi á Borg og liðfeløgunum ímóti KÍ norðuri í Klaksvík.
Kenslan hjá B36-arnum er sum ímóti TB farna vikuskiftið, at talan er um tvey mist stig. Jákup á Borg
heldur, at B36 var omaná í dystinum í dag, og hevði nóg mikið av málmøguleikum til avgera dystin til
sín fyrimun.
Nú gleða teir í B36 seg til dystin á heimavølli ímóti NSÍ komandi hóskvøld, har teir gleða seg at spæla
ein dyst, har tvey framrættaði lið fara á vøllin.
In.fo

Hallur av Rana 15.04.2016 (16:15)
- Vit skulu ikki lata okkum hótta
Fyrr í dag gjørdist greitt, at tollmálið, ið hevur verið størsta rættarmálið í Føroyum seinastu árini,
loksins er liðugt, eftir at Procesbevillingsnævnet sýtti fyri umsóknini hjá René Offersen, sakførara hjá
Jørgen Niclasen, um at royna málið í Hægsta rætti.

Liljan Weihe, ein av teimum fýra journalistunum, ið var stevnd av Jørgeni Niclasen, var stadd á
redaktionsfundi í Kringvarpinum, tá eitt starvsfólk kom inn og fortaldi henni tíðindini. Sum vera man
var fagnaður stórur, tá boðini bórust.

Sjálv kom hon í tankar um eina mynd, ið hongur á hennara skrivstovu.

- Eg havi eina mynd av Charlie Hebdo hangandi á vegginum í skrivstovuni hjá mær. Hon er ein
konstant áminning um, at vit ikki skulu hóttast til tøgn. Hetta er bara ein staðfesting av, at tað skulu
vit ikki. Vit skulu ikki lata okkum hótta, men gera tað, ið vit eru sett í verðina at gera, ið er kritiskan

journalistikk.

Hóast trý starvsfólk í Kringvarpinum nú eru reinsað fyri allar ákærur um ærumeiðing, so væntar
tíðindaleiðarin ikki, at meira verður gjørt við júst tollmálið.

- Tollmálið er liðugt dekkað. Vit fingu staðfest í Landsrættinum, at alt tað, ið vit høvdu gjørt í
samband við tollmálið var rætt. Vit høvdu ført fram sannleikaprógv fyri, at Jørgen Niclasen hevði
snýtt í tolli, so tann staðfestingin er boygd í neon nú.

- So er spurningurin bara hvørjar avleiðingarnar verða av tí nú. Tað er ikki upp til mín at gera ein
meting av tí, men nakað, ið flokkurin hjá Jørgen Niclasen og Føroya fólk mugu taka støðu til.
In.fo

Ísland sett sær størri svartkjaftakvotu
Ísland hevur nú eisini sett sær eina størri svartkjaftakvotu fyri 2016. Upprunaliga ásetti Ísland sær
eina kvotu á 126.000 tons, sum svarar til tey 16,2 prosentini, ið Ísland átti eftir tí gamla
svartkjaftabýtinum.
- Í kunngerð 4. apríl hevur íslendska Fiskistofan ásett, at svartkjaftakvotan í ár verður hækkað upp í
163.570 tons. Hetta eru 21 prosent av tilmælinum hjá ICES, sum í 2016 er á 776.391 tons.
Tað veit heimasíðan hjá Nótaskipum at siga í dag.
Frammanundan hava bæði ES, Noreg og Føroyar ásett sær størri kvotur fyri 2016, enn gamli
býtislykilin hevði givið, og tí fer samlaða veiðan í ár upp um eina miljónir tons. Hetta er meira enn ein
triðingur meira enn tilmælið.
- Í 2015 eydnaðist tað ikki strandalondunum at semjast um býtið av svartkjaftakvotuni, tí ES og
Føroyar halda seg eiga rætt til ein størri part av heildarkvotuni. Tað eydnaðist heldur ikki í ár at fáa
semju um eitt býti, og tí áseta londini sínar kvotur hvørt í sínum lagi.
Nótaskip vita at siga, at íslendsk skip frítt kunnu fiska alla sína kvotu í føroyskum sjógvi, eisini
kvotuna, ið nú er komin aftrat. Í løtuni fiska níggju íslendsk svartkjaftaskip í føroyskum sjógvi.
Tey royna saman við hinum skipunum heilt suður móti føroyska markinum og landa í Íslandi.
- Higartil í ár hava íslendsk skip fiskað 60.000 tons av svartkjafti í føroyskum sjógvi. Í 2015 var samlaða
veiðan 193.000 tons.
Nótaskip vita at siga, at íslendingar eru ikki líka so lagaligir við føroyingar, sum føroyingar eru við
íslendingar í hesum føri.
- Íslendingar seta sum krav, at ein partur av føroysku lodnukvotuni skal landast í Íslandi, og hóast tað í
mong ár undir árligu fiskiveiðisamráðingunum hevur verið roynt at fáa hesa forðing burtur, so hevur
tað ikki eydnast enn, verður lagt aftrat
In.fo

Áki Bertholdsen 16.04.2016 (07:56)
Nú hevur pípan fingið eitt annað ljóð
Hetta er ikki serliga fólkaræðiligt og tað er heldur ikki serliga reiðiligt.
Tað heldur kaj Leo Holm Johannesen, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin. Og tað, sum er fallið
honum fyri bróstið, er, at samgongan vil ikki lata andstøðuna sleppa at leggja eitt uppskot fyri
Løgtingið.
Síðsta freist at leggja upskot fyri Løgtingið, áðrenn tingið fer í summarfrí um nakrar fáar vikur, var fyri
einum mánaði síðani.

Skulu uppskot kunna verða løgd fyri Løgtingið eftir tað, krevst, at 17 tinglimir skriva undir og vátta, at
tað kann verða lagt fram.
Og tað er ein møguleiki, samgongan hevur brúkt nakrar ferðir, men Kaj Leo Holm Johannesen
staðfestir, at samgongan vil ikki lata andstøðuna fáa somu sømdir.
Andstøðan hevur nevniliga eitt uppskot klárt at leggja fyri Løgtingið um viðurskiftini hjá samkyndum í
Føroyum.
Andstøðan vil ikki taka undir við uppskotinum um at loyva samkyndum at giftast. Ístaðin hevur
andstøðan snikka eitt uppskot til um okkurt slag av skrásettum parlagi.
Tey siga, at talana er um eitt uppskot sum tryggjar samkyndum øll borgarlig rættindi, uttan at broyta
hjúnabandslógina. Tað vil siga, at tað skal ikki kallast eitt hjúnalag, men okkurt slag av skrásettum
parlagi.
Andstøðan hevur eisini roynt at fáa 17 tinglimir at skriva undir upp á, at uppskotið kann leggjast fram
Men støðan er, at tað eru bara tey 16 umboðini í andstøðuni, sum vilja skriva undir uppskotið, sigur
Kaj Leo Holm Johannesen, tingmaður.
Sostatt manglar bara ein undirskrift frá samgonguni fyri at uppskotið kann leggjast fram. Men tað er
ongin av teimum, sum vil skrivað undir. Heldur ikki Sonja Jógvansdóttir, sum er uttanflokstinglimur,
vil skrivað undir.
Men tað kemur neyvan óvæntað, at hon ikki vil skriva undir, tí hon er ein av teimum, sum hava lagt
uppskotið fyri Løgtingið um at loyva samkyndum at giftast.
Kaj Leo Holm Johannesen sigur, at tá ið samgongan er sloppin at leggja yppskot fram eftir at
tíðarfreistin er farin, plaga andstøðan esini at sleppa, fyri rættvísi skal vera í.
- Men nú hevur pípan fingið annað ljóð, tí nú er eingin møguleiki at vit sleppa at leggja okkara mál
fram, sigur Kaj Leo Holm Johannesen.
Hann minnist einki dømi um, at andstøðan ikki er sloppin at leggja uppskot fyri Løgtingið á jøvnum
føti við samgonguna, leggur hann afturat.
Hann sigur, at talan er um eitt etiskt mál, og sosatt er heldur ikki talan um eitt samgongumál, tí í
etiskum málum plaga tinglimir at fáa frælsi til at atkvøða eftir síni egnu sannførining.
Hann harmast um, at samgongan í so smáum, fólkaræðiligum skón og hann heldur ikki, at hetta er
serliga demokratiskt.
Løgtingsformaðurin, Páll á Reynautúgvu, hevði tað stuttu viðmerking, at tað stendur øllum frítt fyri at
leggja uppskot fyri Løgtingið, áðrenn freistin fór fyrst í mars.
Samstundis hevur LGBT gjørt púra greitt, at samkynd vila ikki hava eina skipan við skrásettum parlagi,
tí tey vilja hava sama rætt at giftast sum pør av hvør sínum kyni.
In.fo

Neli Heldarskarð 16.04.2016 (18:28)
Loksins eydnaðist tað hjá Team Klaksvík
Síðsta umfar í bæði Hvonn- og FTZ-deildini eru spæld í dag.
Ikki var stórvegis at spæla um í manskappingini, har finaluplássini og bronsuplássið vóru avgjørd
undan seinasta leikumfari. Eitt vet av spenningi var tó viðvíkjandi dystinum á Skála, har StÍF tók ímóti
botnproppinum, sum undan dystinum hevði tapt sínar fyrstu 23 dystir, Team Klaksvík. Eydnaðist tað
strandingum at vinna samstundis sum, at KÍF tapti sín dyst ímóti H71 í Hoyvík, so yvirtók StÍF fjórða
plássið frá kollfirðingum.

KÍF tapti 31-26 ímóti H71 í Hoyvík, og tískil hildu tey flestu nokk, at nú var fjórða plássið serverað á
einum silvurfati fyri StÍF.
Men klaksvíkingarnir vildu tað øðrvísi í dag. Dysturin á Skála var sera spennandi allan vegin ígjøgnum,
men tó var tað StÍF, ið kundi fara til hálvleiks á odda 18-16.
Tveir minuttir fyri dystarlok líktist tað eisini einum sigri til StÍF, tí at tá var StÍF á odda við trimum
málum. Team Klaksvík gjørdi tó eitt rimmar comeback í teimum síðstu minuttunum í hesum
kappingarárinum. Tað eydnaðist klaksvíkingunum at koma ájavnt við StÍF, og sagt verður av Skála, at
tað var Team Klaksvík, sum átti seinasta skotið í dystinum. Hetta skotið bleiv tó brent, og tískil endaði
dysturin við javnleiki 30-30.
Sostatt misnýtti StÍF sín møguleika at enda nummar fýra í FTZ-deildini, meðan teir hjá Team Klaksvík
kunnu fegnast um, at tað loksins, í 24. royndini, eydnaðist teimum at vinna stig burturúr avrikunum,
ið teir hava lagt eftir sær í hesum kappingarárinum.
Síðsti og týdningarleysi dysturin í FTZ-deildini bleiv spældur í Vestmanna, har VÍF vann 26-21 ímóti
Neistanum.
Endaliga stigatalvan í FTZ-deildini sær soleiðis út. Í komandi viku spæla H71 og VÍF FM-finalur
sínamillum.
1. H71 39 stig
2. VÍF 32 stig
3. Kyndil 29 stig
4. KÍF 26 stig
5. StÍF 25 stig
6. Neistin 16 stig
7. Team Klaksvík 1 stig
Málskúttarnir í dystinum í høllini á Skála vóru hesir:
StÍF: Sveinur Justinussen 8, Borgar M. Persson 5, Pætur Johansen 5, Jógvan G. Joensen 4, Tummas
Simonsen 3, Marius Joensen 3, Allan Norðberg 1 og Pætur G. Joensen 1.
Team Klaksvík: Sámal á Tjaldrafløtti 8, Bogdan Florea 6, Jens Pauli Mohr 4, Niels Viggo Niclasen 4,
Vilhelm Vilhelmsen 3, Dánjal Kjærbo 2, Beinir Johannesen 2 og Hanus Norðberg 1.
In.fo

Andlát
Magnus Kjelnæs, úr Klaksvík, andaðist á Landssjúkrahúsinum, fríggjadagin 15. apríl 76 ára gamal.
Mads Andreasen, Toftum, vanliga nevndur Mads á Gadd, andaðist á Eldrasambýlinum Vesturskin
fríggjamorgunin, 85 ára gamal.
Albin Mller, úr Vestmanna, andaðist í heiminum fríggjadagin 15. Apríl 57 ára gamal.

