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Hallur av Rana 03.05.2016 (14:50)  
Kaldari og saltari í sjónum  
Sjógvurin kring Føroyar var kaldari og saltari í 2015 enn 2014. Tað vísir nýggjastu tølini fyri 2015 hjá 
Havstovuni, ið ger regluligar mátingar av hita og saltinnihaldi í sjónum kring Føroyar.  
 
 
Sum heild vóru tølini í 2015 áleið tey somu sum undanfarnu tjúgu árini, tó at miðal hitin á 
landgrunninum var tann lægsti síðan 2000.  
 
 
Serliga var tað summarið, ið var kaldari enn vanligt. Mánaðirnir mai til august vóru allir kaldari enn 
miðal, meðan serliga november var heitari enn ein miðal novembermánaði. Havstovan upplýsir tó, at 
seinastu 10 árini hevur hitin verið rættuliga støðugur og lutfalsliga høgur.  
 
 
Viðvíkjandi saltinnihaldinum, so var tað hægri í 2015 enn 2014. 
 
 
- Bæði á Landgrunninum og á opnum havið var saltinnihaldið tó eitt vet hægri í 2015 samanborið við 
2014. Hetta er sama gongdin, sum sæst hjá okkara grannalondum, skrivar Havstovan á síni 
heimasíðu. 
 

 
Hetlendingar í øðini um føroysku makrelveiðuna 
Shetland Fishermen’s Association krevur nú, at føroysk skip ikki skulu sleppa at fiska í ES-sjógvi, tí 
felagið stúrir fyri stóru føroysku makrelveiðuni. 
Orsøkin er, at eitt føroyskt skip undir landing av svartkjafti skal hava givið ov lítið upp av makreli sum 
hjáveiðu. 
Fyri hálvumtriðja ári síðani fingu føroysk skip aftur loyvi at fiska í ES-sjógvi, eftir at hava verið útihýst á 
hesum leiðum í hálvtannað ár. 
Avtalan hevur leingi verið ein tornur í eygunum á hetlendsku fiskimonnunum, ið síggja føroysku 
skipini fiska í stórum stíli í sínum bakgarði. 
Stór misnøgd 
– Enska og skotska stjórnin eiga saman við Evropanevndini beinanvegin at steðga føroysku atgongdini 
til ES-sjógv og endurmeta avtaluna, sigur stjórin í Shetland Fishermen’s Association, Simon Collins, 
sambært Fish News EU. 
Hann staðfestir, at stór misnøgd frammanundan er í Hetlandi og øðrum støðum í Skotland um 
nøgdina av makreli, sum Føroyar hava fingið tillutaða. 
– Men tað sær út til, at sjálvt tær nøgdirnar ikki eru nógmikið, tá skip eftir øllum at døma dylja sína 
veiðu av makreli, ið verður veidd vestanfyri Hetland. Vit bjóðaðu teimum lítlafingurin, og teir tóku 
allan armin, og nú taka teir eisini herðarnar við. Vit vilja hava eina rættvísa og væl umsitna fiskiveiðu, 
sigur Simon Collins. 
Sambært føroyskum miðlum er føroyska skipið, ið hetlendingar eru í øðini inn á, Jupiter. Reiðaríið hjá 
Jupiter, Varðin í Gøtu, vísir tó aftur, at skipið yvirhøvur hevur fiskað í hetlendskum sjóøki, men at tað 
einans hevur fiskað í føroyskum sjóøki, skrivar in.fo 
Kelda: fiskeritidende.dk 
Antares.fo 
 

 
Norsk fiskiskip fara nú at gagnnýta allan fiskin 
Í 2014 blakaðu norsk fiskiskip 280.000 tons av fiskaslógvi í havið. Møguleikarnir at gagnnýta tilfeingið 
betri eru sostatt stórir. 
Trolarin Nordstar hjá reiðarínum Nordnes í Møre og Romsdal er farin undir at brúka alt fiskaslógvið. 
Skjótt fara fleiri aðrir trolarar at gera tað sama. 
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Frystitrolarin Molnes er nýliga umbygdur fyri 100 miljónir norskar krónur, og nýggi báturin hjá 
reiðarínum Halstensen Granit skal eisini gagnnýta 100 prosent av fiskinum. 
Ætlanin er at nýta fiskaslógvið í framleiðsluni av fóðuri til alivinnuna. 
– Vit gera hetta fyri at forvinna pengar. Fiskaslógv er ein eftirspurd vøra, ið er neyðug hjá alivinnuni. 
Tá prísurin er á einum støði, har vit fáa goldið fyri arbeiðið, er lætt at bera samfelagsábyrgd, sigur 
reiðarin á Nordstar við maritime.no. 
Hann ivast ikki í, at fleiri trolarar sum frálíður fara at leggja størri dent á at flyta fiskaavfallið til lands. 
Sum er verða 40 prosent av avfallinum blakað aftur í havið. 
Á verksmiðjuni umborð á Molness ber til við nýggjari tøkni tað at gagnnýta avfallið við hydrolysu. 
Hetta hevur ikki latið seg gjørt fyrr orsakað av plásstroti. Gjøgnum hesa kemisku tilgongdina fæst 
fiskaprotein, aminosyrur, fiskaolja og fiskakalsium úr avfallinum. 
Á verksmiðjuni umborð á nýggja Granit, ið verður latin eigarunum næsta ár, skal hvørki 
fiskaavskurður ella orka fara til spillis. 
– Hetta verður fyrstu ferð, vit fáa gjørt mjøl og oljuvørur úr ráevni, sum ikki er eldri enn fýra tímar, 
sigur Inge Haltensen, ið er dagligur leiðari í Halstensen Granit. 
Harvið fær vøran eina nógv hægri góðsku enn fyrr og kann brúkast til føðsluevni og heilivág. 
Hitin frá motorunum skal brúkast at reka einstøku trinini á verksmiðjuni umborð. Trolarin kostar 
samanlagt 340 miljónir norskar krónur at byggja. Tað almenna stuðlar nýggju tøknini umborð við 8 
miljónum. 
– Tað sigur seg sjálvt, at vit mugu gagnnýta virðini, ið eru í ráevni okkara. Vit hava kanska ikki havt 
nóg góða tøkni og heldur ikki ein marknað, sum hevur eggjað okkum til at leggja dent á hetta fyrr. 
Men nú er vend komin í, sigur Inge Haltensen. 
Kelda: maritime.no 
Antares.fo 
 

 
Mærsk: Vánaligur roknskapur lagdur fram í dag 
Tað verður eftir øllum at døma ikki nakar serliga vakur roknskapur, sum A.P. Møller-Mærsk í dag 
leggur fram fyri ársins fyrsta ársfjórðing. Bæði Maersk Line og Maersk Oil eru undir ógvisligum trýsti, 
og Maersk Line fer mest sannlíkt at geva undirskot í fyrsta ársfjórðingi, sigur partabrævagreinarin 
Morten Imsgard í Sydbank við Maritime Danmark. 
”Søguliga lá fraktgjøld gera støðuna trupla sjálvt hjá teimum leiðandi í vinnuni. Fyrra hálvár sær 
rættiliga trupult út við fleiri stórum sáttmálum, sum ganga út og sum Maersk Line skal samráðast um 
av nýggjum á einum lægri prísstøði. Eg vænti eitt undirskot í Maersk Line í fyrsta ársfjórðingi, men eg 
rokni við, at hetta rættar seg upp í seinna hálvári. Fyri alt árið vænti eg, at rakstrarúrslitið verður 
helvtina minni enn í fjør ella umleið 700 miljónir dollarar”, sigur Morten Imsgard og leggur aftrat: 
”Nøkur evarska smá tekin eru um framgongd. Fleiri skip liggja við bryggju, og eldri skip verða send til 
upphøggingar, so reiðaríini hava fingið betur tamarhald á útboðnum av skipum”. 
 
Morten Imsgard metir tí, at hækkingarnar í fraktgjøldunum, sum fleiri reiðarí, teirra millum Maersk 
Line, hava boðað frá, lutvíst fara at síggjast aftur, og at seinna hálvár tí verður betri enn fyrra hálvár.  
 
Eisini Maersk Oil er undir stórum trýsti orsakað av lágu oljuprísunum, og Morten Imsgard heldur ikki, 
at Maersk Oil er ført fyri at skerja útreiðslurnar so nógv, at tað vigar upp ímóti lágu oljuprísunum. 
Hetta fer eisini at seta dám á Mærsk-roknskapin í dag. 
”Hetta sæst aftur í øllum oljuídnaðinum, og operatørarnir, ið eru í Norðsjónum, eru undir stórum 
trýsti. Í framtíðini vænti eg heldur ikki munandi hægri oljuprísir enn nú”, sigur Morten Imsgard. 
Kelda: maritimedanmark.dk   
Antares.fo 
 

 
Norðoyingar fáa propp 
03.05.2016 - 11:10 
Aftur í gjár var bilproppur í tunlunum norður um fjall. Hetta tálmaði fólkið gott hálvan tíma. Norðlýsið 
hevur fingið myndir frá einum ofri. 
Undirritaði fekk nakra myndir frá einum, sum endaði í einum proppi í tunlunum í gjár. Hesin segði, at 
hetta var við til at tálma ørindunum, hann hevði í Klaksvík.  
Túrurin til Klaksvíkar seinnapartin í gjár varð tí til fánýtis. Í morgun fekk hesin so gjørt síni ørindi í 
handlinum, sum júst var latin aftur í gjár, tá ið hann at endanum kom til Klaksvíkar.  
Sum so ofta varð bíðað í millum tunlarnir, sum tað eisini sæst á myndunum.  



Tað er nógv tung ferðsla, sum skal í gjøgnum tunlarnar í hesum døgum. Tað er nógv byggivirksemi. 
Nú er eisini byrjað at asfaltera vegin inn í Dalar, sum er vegurin handan tunnilsmunnan á Viðareiði.  
Hesum sleppa íbúgvarnir norðanfyri ikki óskalaðir frá. Væntandi verða fleiri proppar í komandi 
døgum og vikum.  
Tað er ikki undarligt í, at norðoyingar fáa propp.  
Nordlysid.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 03.05.2016 (07:03)  
Alt talar fyri, at hetta verður fantastiska flott 
Sum støðan er nú, sær alt nógv ljósari út, enn tað hevur gjørt, tí tað er alt, sum bendir á, at tað fer ikki 
at kosta so nógv at gera teir báðar undirsjóvartunlarnar, Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin, sum 
nógv hava stúrt fyri.  
Tað staðfestir Henrik Old, landsstýrismaður í samferðslumálum.  
  
Í 2013 varð mett, at teir fóru at kosta tvær milliardir, ella gott tað. Hinvegin hava nógv stúrt fyri, at 
prísurin fer at vera mangt slíkt.  
  
Men Henrik Old sigur, at tað er alt, sum bendir á, at kostnaðarmetingin fer at halda. Í hvussu so er 
væntar hann ikki, at prísurin fer nógv upp um tað.  
  
Fyri tað fyrsta er Eysturoyartunnilin lagdur eitt sindur øðrvísi enn upprunaliga ætlað, so at hallið 
verður minni. Tað merkir, at tað slepst undan at hava tríggjar vegbreytir í einum parti av 
honum.  Samstundis varð ætlanin, at hann skuldi koma upp við Toftavatn, men nú kemur hann 
ístaðin upp í Rókini á Saltnesi, og sostatt verður hann eisini ein slakan kilometur styttri  
  
Henrik Old leggur afturat, at eftir nýggjastu upplýsingunum frá felagnum, sum stendur fyri byggingini, 
fer tað at bera til at útvega ein lán yvir 15 ár til verkætlanina við eini rentu upp á bara 2,5 til trý 
prosent um árið.  
  
-  Tað er avbera lág renta, og tað verður ringt at fáa lægri rentu og tí vil tunlafelagið eisini fáa tikið 
lánið sum skjótast, sigur landsstýrismaðurin.  
  
- Tað vísir seg, at í løtuni eru øll viðurskifti betri, enn sjálvt tey mest bjartskygdu høvdu væntað, so øll 
útlit eru til, at hetta verður "eitt fantastiska flott projekt", sigur Henrik Old.  
  
Men ein fortreyt fyri at fáa so bíligt lán, er, at landskassin vil tryggja tunlunum eina minstuinntøku, 
sum svarar til, at tilsamans fara 6000 bilar koyra ígjøgnum báðar tunlarnar um dagin.  
  
Henrik Old hevur havt heimild til at tryggja lánsveitarum eina minstuinntøku í Sandoyartunlinum. 
Men av tí at ivi hevur verið um, antin hann eisini hevur havt hesa heimildina í samband við 
Eysturoyartunnilin, hevur Løgtingið nú beint allan iva av vegnum við at samtykkja tað einaferð 
afturat.  
  
Talan er um eina samanhangandi verkætlan og nú kann Henrik Old so tryggja lánveitarunum eina 
inntøku, sum svarar til, at tilsamans fara 6000 bilar at koyra ígjøgnum báðar tunlarnar um dagin, og 
sostatt ber til at fáa lánini væl bíligari enn annars.  
  
Tað merkir, at verður ferðslan 5000 bilar um dagin okkurt árið, fer tað at kosta landskassanum 20 
milliónir krónur, sum skulu rindast í kassan hjá tunlafelagnum í trygd til lángevararnar.  
  
Men Henrik Old sigur, at skipanin er so "genial", at koyra yvir 6000 bilar ígjøgnum tunlarnar um dagin 
onkur ár, verður meirinntøkan av tí sett til síðis at hava at standa ímóti við til okkurt vánaligt ár, har 
ferðslan er minni enn 6000 bilar.  
  
Henrik Old sigur, at tað er ógvuliga varisliga mett, at tað bara fara at koyra 6000 bilar um dagin, so 
hann stúrir ikki fyri hesum.   
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 03.05.2016 (08:29)  
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Regn næstu dagarnar 
Køld luft streymar inn yvir Føroyar av vestri. Mikudagin og hósdagin fer eitt lágtrýst á veg í ein 
landnyrðing framvið beint eystan fyri Ísland, og tað tilhoyrandi brúgvalagið fer fram við Føroyum av 
útsynningi. Fríggjadagin fer eitt minni lágtrýst framvið vestan fyri Føroyar. Leygardagin nærkast 
væntandi ein hátrýstsryggur Føroyum av suðri.  
  
Í dag er andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s, av útsynningi. Samdrigið og ælaveður, men út á 
náttina skýggjað og regn. Hitin alt samdøgrið millum 4 og 8 stig.  
  
Mikudagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av suðri og útsynningi, 10 til 15 m/s. Skýggjað og 
regn, men um kvøldið klárar í, men kortini ælaveður. Hitin millum 5 og 10 stig.  
  
Hósdagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av suðri, 10 til 15 m/s, sum seinni snarar í ein 
útsynning og makar í andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Fyrst skýggjað og ælaveður, seinni 
samdrigið og okkurt ælið. Hitin um dagin um 8 stig, um náttina niður í 5 stig.  
  
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s, sum um náttina makar niður 
í lot til andøvsgul, 3 til 8 m/s. Samdrigið og ælaveður, men um kvøldið og náttina okkurt einkult æl. 
Hitin alt samdøgrið millum 4 og 8 stig.  
  
Leygardagin verður lot til andøvsgul av útsynningi, seinni av ymsum ættum, 3 til 8 m/s. Turt og 
samdrigið. Hitin um dagin um 7 stig, um náttina millum 3 og 6 stig.  
  
Sunnudagin verður lot til andøvsgul, 3 til 8 m/s, av landnyrðingi, í náttartímunum upp í stívt 
andøvsgul, 10 m/s, í støðum. Turt og samdrigið, men út á dagin skýggjað og regn. Hitin um dagin um 
6 stig, um náttina millum 2 og 5 stig. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 03.05.2016 (10:51)  
Nýggjur sáttmáli um Magnus Heinason 
Fíggjarmálaráðið og Føroya Skipara- og Navigatørfelag hava í dag undirskrivað nýggjan sáttmála um 
fiskirannsóknarskipið Magnus Heinason.  
  
Lønarhækkanirnar eru innan fyri sama karm, sum onnur fakfeløg hava fingið, t.e. 2,25% fyrra árið og 
1,9% seinna árið.  
  
Partur av karminum fer til at hækka eftirlønargjaldið, soleiðis at tað kemur upp í 9,6%. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 03.05.2016 (10:23)  
Riddarakross til Astu í kioskini 
Nú eigur Asta í víðagitnu kioskini á Vaglinum í Havn, at fáa riddarakrossin.  
  
Tað heldur havnarmaðurin Árni Helmsdal.  
  
Á Facebook vísir á, at nú eru tað ikki bara embætisfók og politikarar, sum fáa riddarakrossin, men 
eisini nógv vanlig fólk, sum eru sermerkt, eitt nú handilsfólk, ítróttarfólk, listarfólk og sjónleikarar. Og 
hann heldur, at nú skulu vit prika til makthavararnar og skjóta upp fyri teimum, at Asta í kioskini átti 
at fingið krossin.  
  

- Hon er mentað og hevur verið til so stóra gleði fyri alt Føroya fólk í 68 ár.  Hon er handilsfólk og 
hevur verið ein almennur persónur øll hesi ár við fyrimyndarligum trúfesti. Og sum 86 ára gomul er 

hon enn í kioskini hvønn dag , skrivar hann.  
  

Hann heldur, at tað hevði verið meining í at givið Astu Riddarakrossin.  Hann vísir á, at øll kenna 
Astu, men øll kenna ikki øll tey, sum hava fingið riddarakrossin.  
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- Lutfalsliga eru alt ov fá, sum fáa krossin uttan fyri Keypmannahavn og norðeftir á Sælandi. Tað eru 
heldur ikki nógv, sum starvast á Vaglinum, sum fáa krossin. Hon er eingin ársungi, og eg haldi, at hon 

skal hava krossin á Ólavsøku, sigur Árni Helmsdal.   
  
Hann heldur, at eitt annað gott høvi kundi verið, at havt eitt hátíðarhald uttanfyri kioskina, tá ið 
Margretha, drotning, kemur higar í summar og so kundi Asta fingið krossin tá.  
  
- Ímynda tær, hvussu errin hon hevði verið, sigur Árni Helmsdal.  
  
Nú heldur hann, at vit skuldu brotið upp úr nýggjum, og hann heitir á fólk, sum kenna danska 
forsætisráðharran, Lars Løkke Rasmussen, fólkatingsmenninar, Sjúrð Skaale og Magna Arge og Dan 
Knudsen, ríkisumboðsmann, um at skriva til teirra.  
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 03.05.2016 (09:24)  
Sleppur ikki at stevna um grindalógina 
Henrik Weihe Joensen hevði ongan rætt til at stevna Fiskimálaráðnum um grindalógina.  
Tað er niðurstøðan hjá Føroya Rætti.  
  
Henrik Weihe Joensen, ráðgevari í trygdar-, verju- og tilbúgvingarmálum, er sannførdur um, at 
grindalógin, sum Løgtingið hevur samtykt, er ólóglig. Hann sigur, at løgreglan er ein danskur 
myndugleiki, og at Løgtingið kann ikki lóggeva um ein danskan myndugleika. Hann heldur eisini, at 
grindalógin er brot á grundlógina, tí at løgreglan fær heimild til at taka fólk og at halda teimum aftur í, 
i mesta lagi, 12 tímar.  
  
Fiskimálaráðið hevur harafturímóti ført fram, at hetta er eitt mál sum hoyrir ikki heima í Føroya Rætti 
og tí hevur Fiskimálaráðið kravt, at rætturin vísir málinum frá sær. Fiskimálaráðið vísir á, at ein serlig 
nevnd er sett at avgera, hvønn myndugleika, teir ymsu partarnir í ríkinum hava, og eitt mál sum hetta 
skal avgreiðast í teirri nevndini, og hoyrir sostatt ikki heima í rættarskipanini.  
  
Nú hevur Føroya Rættur felt dóm í málinum, og dómurin er stutt og greitt, at rætturin vísir málinum 
frá sær. Samstundis skal Henrik Weihe Joensen rinda Fiskimálaráðnum 15000 krónur í 
sakarmálskostnaði.  
  
Rætturin sigur, at spurningurin um, hvussu viðurskiftini verða skipað í ríkinum, er ein spurningurin 
um, hvat danska stjórnin og Føroya Landsstýrið avtala sínamillum, og tað skal viðgerast í áðurnevndu 
serligu nevnd, og  sostatt er tað ikki eitt mál fyri dómstólarnar.  
  
Samstundis vísir rætturin á, at stevningin hjá Henrik Weihe Joensen snýr seg ikki um eitt ávíst mál. 
Hinvegin er hann hann, ítøkiliga, ikki meiri ávirkaður lógini enn fólkið sum heild. Tí hevur hann ikki 
heimild at stevna Fiskimálaráðnum, tí rættarliga hevur hann ongan serligan áhuga í málinum, sum 
kann geva honum heimild at stevna.  
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 03.05.2016 (12:54)  
Hetlendingar aftur í øðini inn á føroyingar  
Hetlendskir fiskimenn eru enn einaferð í øðini inn á føroyingar. Hesaferð er keldan til teirra ónøgd 
trolarin Jupiter, sum í síðstu viku landaði í danska býnum Skagen.  
 
 
Shetland News skrivar, at tá føroyski trolarin landaði sína svartkjaftaveiðu, var hjáveiðan av makreli 
alt ov stór. Sambært blaðnum, so upplýsti skiparin, at hjáveiðan var fimm prosent, men hetlendingar 
vilja vera við, at royndir vístu, at 20 prosent av veiðini hjá Jupiter var makrelur.  
 
 
Talan er um seinasta part í stríðnum millum hetlendskar og føroyskar fiskimenn. Fyri hálvumøðrum 
ári síðani legði skotska sjóverjan hald á Christian í Grótinum, ið varð ákært fyri brot á lóggávuna um 
viðgerð av fiski umborð. Eingin dómur er feldur í tí málinum enn.  
 

mailto:aki@sosialurin.fo
mailto:hallur@in.fo


 
Formaðurin í hetlendska fiskimannafelagnum, Simon Collins, sigur við blaðið, at skotskir 
myndugleikar mugu umhugsa avtaluna við føroyingar.  
 
 
- Bretsku og skotsku stjórnirnar og ES mugu alt fyri eitt steðga føroysku atgongdini til ES-sjógv og 
endurskoða núverandi avtalu, segði formaður. 
 
 
- Tað er enn rímiliga stór ónøgd í Hetlandi og aðrastaðni í Skotlandi yvir mongdina av makreli, ið 
føroyingar kunnu veiða. Men nú tykist, at sjálvt hetta ikki er nokk, men at teirra fiskifør tykjast at 
krógva hvat teir fiska vestanfyri Hetland. Tosa um at geva lítlafingur og missa hondina. Tey hava tikið 
hondina og allan armin við. Hetta má steðga. Vit ynskja eina rættvísa og væl stýrda fiskivinnu, sigur 
formaðurin í hetlendska fiskimannafelagnum. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 03.05.2016 (14:24)  
Skiparin hevur ongar viðmerkingar  
Í morgun bar hetlendska blaðið The Shetland News tey tíðindini, at føroyski trolarin Jupiter hevði 
havt ov nógvan makrel í hjáveiðu, tá trolarin hevði verið á svartkjaftaveiðu í ES-sjógvi vestanfyri 
Hetland.  
 
 
Tað varnaðust fólk, tá skipið landaði í Skagen, og skiparin upplýsti at einans 5 prosent av veiðuni var 
makrelur. Blaðið vil tó vera við, at kanningar vístu, at heili 20 prosent av veiðuni var makrelur.  
 
 
In.fo hevur roynt at fingið eina viðmerking frá Varðanum, ið er reiðaríið, ið eigur Jupiter. Men hóast 
vit hava ringt fleiri ferðir og sent sms-boð, so er einasta viðmerking frá reiðarínum, at skiparin á 
Jupiter ikki við úttala seg um málið, men at tað er skeivt, tá hetlendskir miðlar vilja vera við, at Jupiter 
fiskaði í ES-sjógvi. Jupiter fiskaði, sambært eini sms-boð frá reiðarínum, í føroyskum sjógvi.  
 
 
In.fo hevur roynt at spurt, um reiðaríið hevur verið í samband við myndugleikarnar um málið, men 
hevur tað ikki eydnast at fingið eitt svar upp á spurningin. 
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 03.05.2016 (15:15)  
Vunnu Premier League fyrstu ferð 2. mai, 29 ára gamlir 
Í fótbólti henda ofta ótrúlig samanfall, og staðfestast kann, at fyri feðgarnar Schmeichel gjørdist 
samanfallið mánakvøldið 2. mai meir enn ótrúligt.  
  
2. mai í 1993 bleiv pápin, Peter Schmeichel meistari í Premier League á fyrsta sinni á yrkisleið sínari, 
tá hann vann Premier League við Manchester United. Talan var tá um fyrsta meistaraheiti hjá 
Manchester United í 26 ár.  
  
2. mai í 2016 bleiv sonurin, Kasper Schmeichel meistari í Premier League á fyrsta sinni á yrkisleið 
sínari, tá hann gjørdist staðfestur meistari við Leicester City. Talan er um fyrsta meistaraheiti hjá 
Leicester City nakrantíð í 132 ára drúgvu søgu felagsins.  
  
Eitt ótrúligt samanfall, at feðgarnir Schmeichel skuldu vinna sítt fyrsta meistaraheiti í Premier League 
á sama degi, 2. mai, og at báðir vóru/eru 29 ára gamlir, tá gullið kom í hús.  
  
Meistaraheitið hjá Kasper Schmeichel við Leicester City má tó sigast at verða ein væl størri sensasjón 
enn meistaraheitið pápin vann við Manchester United í 1993. Manchester United var í 
favorittfeltinum áðrenn kappingarárið 1992-1993, meðan Leicester City hetta kappingarárið vóru 
spáddir at stríðast at sleppa undan niðurflyting til næstbestu fótbóltsdeildina. 
In.fo 
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Danjal av Rana 03.05.2016 (15:45)  
Í kvøld kann alt vera avgjørt 
Undanval til amerikanska forsetavalið verður í Indiana í nátt og tað er væl møguligt, at tá sólin rísur 
yvir Wabash ánni er væl møguligt, at eingin ivi longur er um, at Donald Trump verður valevni fyri 
republikanska flokkin.  
   
Donald Trump sjálvur hevur langt síðani kunngjørt seg sjálvan sum vinnara av undanvalinum, men nú 
byrja møguleikarnir hjá nærmasta kappingarneytanum, Ted Cruz, at gera alsamt færri.  
   
Ted Cruz má vinna í Indiana í kvøld, helst sannførandi, umframt at hann má vinna meginpartin av 
hinum níggju statunun, sum eftir eru. Trupulleikin er, at Donald Trump liggur á odda á 
veljarakanningunum í øllum 10. Skuldi Donald Trump farið avstað við øllum valdømismonnunum í 
kvøld, verður nærum ógjørligt at steðga honum.  
   
Hjá demokratunum er eisini javnt og hóast Hillary Clinton er stórfavorittur, so roynir Bernie Sanders 
enn at vísa á, at einki er avgjørt enn. Hann setur sítt álit á, at hann skal forða Hillary Clinton at vinna 
meirilutan av heftu valdømismonnunum, so at hann á hendan hátt má noyða óheftu 
valdømismenninar at taka eina nýggja støðu. Tó so, um Clinton, sum liggur á odda á 
veljarakanningunum, skuldi vunnið meginpartin av heftu valdømismonnunum í Indiana, gerst sera 
torført at síggja, hvussu Bernie Sanders skal megna at koppa henni.  
 In.fo 
 

 
Hallur av Rana 03.05.2016 (19:05)  
Kunnu nú útflyta fisk til Ísrael 
Framyvir ber til hjá føroyskum fyritøkum at útflyta fisk til ísraelska marknaðin. Tað boðar Uttanríkis- 
og Vinnumálaráðið frá í tíðindaskrivi í dag.  
 
 
Tað er Heilsufrøðiliga starvsstovan, ið hevur fingið eina avtalu í lag við Food Control Services í Ísrael, 
ið ger at nú er latið upp fyri, at føroyskur fiskur kann útflytast til Ísraels. 
 
 
Í tíðindaskrivinum verður víst á, at Føroyar fyrr hevur havt handilslig samband við Ísrael.  
 
 
- Seinnu árini hava Føroyar havt nakað av útflutningi til Ísraels. Men í 2013 broyttu myndugleikarnir í 
Ísrael mannagongdir, og setti fram krav um serstakar heilsuváttanir. Síðani tá hevur eingin 
útflutningur verið úr Føroyum til Ísrael. Vinnan hevur ynskt at fingið hesi viðurskifti í lag, tí møguleiki 
er fyri øktum handli. Serliga er tað laksur og saltfiskur, sum hevur áhuga. 
 
 
Tann trupulleikin er nú loystur, og myndugleikarnir í báðum londunum hava funnið eina semju um 
heilsuváttanina, sum skal brúkast til henda útflutning. 
 
 
- Fríar ræsir og atgongd til ymisku marknaðar úti í heimi er avgerandi fyri, at vinnan kann fáa sum 
mest burturúr. Heilsufrøðiligar avtalur eru lykilin og fortreytin fyri, at føroyskar fiskavørur kunnu 
sleppa inn á útlendskar marknaðir. Landsstýrið hevur raðfest at fáa í lag heilsufrøðiligar avtalur, og 
økta játtanin til Starvsstovuna er oyramerkt til hetta arbeiðið, sigur Poul Michelsen, 
landsstýrismaður. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 03.05.2016 (19:53)  
- Bíða enn eftir skotsku myndugleikum 
Tað vakti ans fyri hálvumøðrum ári síðani, tá skotskir myndugleikar løgdu hald á føroyska skipið 
Christian í Grótinum, ið tá var statt í Hetlandi. Illgruni var tá um, at føroyingar høvdu brutu galdandi 
ES-lóggávu um virking av fiski umborð á fiskifari.  
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Reiðaríið varð tá álagt eitt sektaruppskot á 20.000 bretsk pund, ið reiðaríið góðtók. Eftir ætlan skuldi 
rættarfundur verða í januar, men varð útsettur.  
 
 
Fyrr í summar upplýsti Eyðun Rasmussen, at talan var um eina ósemju um tulkingina av ES-reglum.  
 
 
- Málið er eitt sindur ullint, tí tað botnar í eini tulking av ES-reglum. Tað er eitt stríð um hvat vit hava 
loyvi til og hvat vit ikki hava loyvi til at gera við fiskin umborð. Vit meta, at vit kunnu hagreiða hann 
umborð, meðan teir meta, at hann skal frystast alt fyri eitt, segði hann í samrøðu við in.fo í juli.   
 
 
Málið gjørdist haaktuelt aftur í dag, tá hetlendska fiskimannafelagið fanst at føroyska trolaranum 
Jupiter, ið teir ákæra fyri at hava fiskað ov nógva makrel í ES-sjógvi.  
 
 
Tá in.fo tosaði við Eyðun Rasmussen fyrr í dag, upplýsti hann, at málið enn koyrir sína gongd.  
 
 
- Sakin koyrir enn, men verður áhaldandi útsett. Vit vita ikki hvat tað er, ið myndugleikarnir kanna. Vit 
fáa onkrar teldupostar av og á, har spurt verður inn til ting, men sjálvt málið verður bara útsett. Tað 
má sigast, at hetta er ein løgin framferðarháttur hjá skotskum myndugleikunum. 
 
 
Ein ávís ónøgd hevur verið millum hetlendskar og skotskar fiskimenn eftir, at ES, Norra og Føroyar 
gjørdu eina fiskivinnuavtalu um makrelveiðu. Avtalan gjørdi, at kvotan hjá ES og Norra minkaði við 22 
prosentum, meðan tann hjá føroyingum vaks við 7 prosentum. 
In.fo 
 

 
André Olsen 03.05.2016 (21:40)  
Ótrúligur dramatikkur í Munchen 
Undirtippaðu Atletico Madrid spældu seg í kvøld í finaluna av Champions League kappingini. Hetta er 
aðru ferð uppá trý tey seinastu árini, at Atletico Madrid spælir seg í finaluna.  
  
Seinna hálvfinalan millum Bayern Munchen og Atletico Madrid sum var spæld í kvøld, hevði alt sum 
ein góður fótbóltsdystur skal hava. Høgur intensitetur, mál og fleiri kontroversiellar støður.  
  
Endin varð at Bayern Munchen vann dystin 2-1, sum var eitt mál ov lítið fyri týska felagið. Atletico 
Madrid kom sostatt í finaluna av tí at liðið hevði skora mál á útivølli, sum Bayern Munchen ikki 
megnaði. Fyrra hálvfinalan millum feløgini endaði 1-0 til Atletico Madrid.  
  
Bayern Munchen var sum heild greitt omaná allan fyrra hálvleik, og tað var eisini fult uppiborið at 
Xabi Alonso legði Bayern Munchen á odda 1-0, tá góður hálvur tími av dystinum vóru leiktir. Lítla løtu 
aftaná hevði Bayern Munchen ein risa møguleika at økja til 2-0, tá teir fingu brotsspark. Men tíverri 
fyri týska felagið, misnýtti Thomas Muller brotssparki.  
  
Í seinna hálvleiki fótaði Atletico Madrid sær betri, og tá gott og væl tíggju minuttir vóru farnir av 
seinna hálvleiki, javnaði Antoine Griezmann fyri Atletico Madrid. Talan var sostatt um stóra 
mótbrekku hjá heimaliðnum, sum skuldi hava tvey mál tá fyri at koma víðari.  
  
Eitt korter fyri leiklok birtist tó ein vón, tá Robert Lewandowski skoraði til 2-1 til Bayern Munchen. 
Lítla løtu aftaná hevði Atletico Madrid risa møguleika fyri at punktera dystin. Tá fekk Fernando Torres 
brotsspark, sum hann sjálvur skeyt, men hann misnýtti eisini, eins og Thomas Muller gjørdi í fyrra 
hálvleiki.  
  
Atletico Madrid er sostatt klárt til finaluna í Champions League kappingini. Í annaðkvøld verður greitt 
hvørjum teir møta í finaluni, tá Real Madrid og Manchester City møtast í hinari hálvfinaluni.  
  
Pep Guardiola megnaði sostatt ongantíð at vinna Champions League kappingina sum Bayern 
Munchen venjari.  
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Bayern Munchen - Atletico Madrid 2-1 (1-0) Atletico Madrid víðari til finaluna eftir samanlagt 2-2 yvir 
báðar dystirnar.  
1-0 Xabi Alonso, 31.  
1-1 Antoine Griezman, 54.  
2-1 Robert Lewandowski, 74 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 03.05.2016 (22:20)  
Mótstríðandi veljarakanningar  
23. juni er ein lagnudagur í bretskari søgu, tá bretar skulu í valhølini, og velja um tey ynskja at vera 
verandi í ES ella rýma úr samstarvinum. 
 
 
Stórur spenningur er knýttur at úrslitinum, og veljarakanningar verða gjørdar í heilum fyri at geva 
eina hóming um hvat endaliga úrslitið verður.  
 
 
Tað tykist tó ikki at minka um spenningin, tí í flest øllum veljarakanningum er báðar síðurnar óvanliga 
javnar, og tað er ikki óvanligt, at veljarakanningar geva hvør sítt úrslit.  
 
 
Sum í dag, tá Reuters tíðindastovan skrivar um tvær ymiskar veljarakanningar við tveimum ymiskum 
úrslitum.  
 
 
Fyrra veljarakanningin, gjørd av ICM, vísir, at 45 prosent av bretum ynskja at fara úr ES, meðan 44 
prosent ynskja at vera verandi í ES. Tá eru veljarar, ið ikki hava tikið eina støðu, ikki tald við.  
 
 
Sammett við eina líknandi kanning hjá ICM í síðstu viku, so er einasta broytingin, at tey, ið ynskja at 
fara úr ES, eru minkað úr 46 prosent til 45 prosent.  
 
 
Seinna veljarakanningin, gjørd av TNS, vísir, at 39 prosent av bretum ynskja at vera verandi í ES, 
meðan 36 ynskja ynskja at Bretland meldar seg úr ES.  
 
 
Seinasta kanningin hjá TNS vísti, at 38 prosent av bretum ynsktu at vera verandi í ES, meðan 34 
prosent ynsktu at melda seg úr. 
 
 
Tá hædd so eisini verður tikin fyri óvissuni, ið er í øllum slíkum kanningum, so er veruleikin helst tann, 
at kanningarnar kunnu ikki brúkast til stórt meira enn at staðfesta, at eingin hevur eitt kvalifisera boð 
um hvat úrslitið verður 23. juni.   
In.fo 
 

 
Neli Heldarskarð 04.05.2016 (00:56)  
Kosovo fekk sín limaskap 
Herfyri varð kunngjørt, at føroyska A-landsliðið í fótbólti, sum hevur HM-undankapping frammanfyri 
sær í heyst, skal spæla venjingardyst ímóti Kosovo hin 3. juni. Hetta er eitt serligt mótstøðulið á tann 
hátt, at hetta verður fyrsti altjóða skrásetti landsdysturin hjá Kosovo, ið bleiv ein sjálvstøðug tjóð so 
seint sum í 2008.  
  
At hesin landsdysturin skuldi fáa sín serliga týdning var tó treytað av, at Kosovo fekk limaskap í UEFA. 
Mánamorgunin var atkvøðugreiðsla í UEFA, har Kosovo sum væntað endaði við at blíva innlimað í 
UEFA. 28 atkvøður vóru fyri limaskapinum hjá Kosovo, meðan 24 vóru ímóti. Harvið er Kosovo 
limaland nummar 55 í UEFA.  
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Venjingardysturin ímillum Føroyar og Kosovo verður spældur í týska Frankfurt.  
  
Føroyingar skulu helst ikki vænta sær nakran avgreiðsluspurning, tí at fyri stuttari tíð síðani eydnaðist 
tað Kosovo at spæla javnleik ímóti Albania, 2-2. Albania er eitt av teimum 24 londunum, sum luttekur 
í EM-endaspælinum í summar. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 03.05.2016 (23:15)  
24 tímar aftrat at samráðast  
Enn hevur tað ikki eydnast Føroya Arbeiðsgevarafelag og teimum fimm arbeiðarafeløgunum, sum í 
løtuni eru í samráðingum, at finna eina nýggja semju.  
 
 
Tí boða partarnir í dag frá, at verandi sáttmáli er longdur til mikudagin 4. mai á midnátt, og at 
samráðingarnar byrja aftur í morgin. Tað skrivar Vinnuhúsið í tíðindaskrivi. 
 
 
Partarnir samráddust í alla síðstu viku, umframt í gjár, men enn hevur tað ikki eydnast at semjast um 
ein nýggjan sáttmála. Tað tykist tó ikki at vera nógv, ið skilur partarnar, tí enn sita allir partar við 
samráðingarborðið.  
 
 
Tey fimm fakfeløgini, ið samráðast við Føroya Arbeiðsgevarafelag eru Havnar Arbeiðskvinnufelag, 
Havnar Arbeiðarafelag, Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag, Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag og Føroya 
Arbeiðarafelag.  
In.fo 
 

 
Andlát 
Rannvá Andreasen, ættað úr Oyndarfirði, búsitandi í Hoyvík, andaðist á Landssjúkrahúsinum 
mánakvøldið 2. mai, 65 ára gomul. 
 
Mathilda Benjardøgg, úr Vági, andaðist á Suðuroyar sjúkrahúsi leygardagin 30. apríl, 84 ára gomul. 
 
Bjarni Jacobsen, vanliga nevndur Bjarni lærarin, andaðist á Klaksvíkar Sjúkrahúsi sunnumorgunin 1. 
mai, 71 ára gamal. 
 
Kjartan Hoydal, Tórshavn andaðist á Boðanesheiminum mánadagin 2. mai, 74 ára gamal. 
 
Mathilda Benjardøgg, úr Vági, andaðist á Suðuroyar sjúkrahúsi leygardagin 30. apríl, 84 ára gomul. 
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