Tíðindi úr Føroyum tann 4. mai 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 04.05.2016 (11:12)
Regn og meiri regn
Mikudagin og hósdagin fer eitt lágtrýst eystan fyri Ísland í ein landnyrðing, og tilhoyrandi brúgvalagið
fer framvið Føroyum av útsynningi. Fríggjadagin fer eitt minni lágtrýst framvið vestan fyri Føroyar.
Leygardagin nærkast væntandi ein hátrýstsryggur av suðri og sunnudagin trokar eitt brúgvalag seg
inn av landsynningi.
Í dag verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av suðri, 10 til 15 m/s. Skýggjað og regn, men út á
kvøldið klárar í, tó okkurt æl. Hitin millum 5 og 10 stig. Hósnáttina verður samdrigið og ælaveður,
stívt andøvsgul upp í hvassan vind av suðri, 10 til 15 m/s, og hitin millum 4 og 7 stig.
Hósdagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av suðri, 10 til 15 m/s, sum snarar í ein útsynning
og makar niður í andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Fyrst yvirhøvur skýggjað og ælaveður, seinni
samdrigið og færri æl. Hitin um dagin um 8 stig, um náttina um 5 stig.
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s, um náttina makar hann
niður í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Samdrigið og ælaveður, men um kvøldið og náttina okkurt
ælið. Hitin alt samdøgrið millum 4 og 8 stig.
Leygardagin verður lot til andøvsgul av útsynningi, seinni 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 gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum øtlar upp í andøvsgul upp í
ein strúk, 8 til 13 m/s. Skýggjað og stundum regn. Hitin millum 4 og 7 stig.
Mánadagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Yvirhøvur skýggjað og regn av
og á, seinni turt og tað klárar í. Hitin millum 4 og 7 stig.

Mærsk yvirskot upp á 1,5 mia. kr.
A.P. Møller-Mærsk hevði fyrsta ársfjórðing eitt minni yvirskot upp á 224 miljónir dollarar, umleið 1,5
miljardir dollarar eftir skatt. Sama ársfjórðing 2015 var yvirskotið upp á næstan 1,6 miljardir dollarar,
umleið 10,2 miljardir krónur.
Stóra fallið í yvirskotinum skal síggjast saman við einum umsetningi, sum eisini fór munandi niður úr
10,6 miljardir dollarar í fyrsta ársfjórðingi 2015 til 8,5 miljardir dollarar í ársins fyrsta ársfjórðingi.
Hóast spádómar um undirskot eydnaðist kortini Maersk Line at koma ígjøgnum fyrsta ársfjórðing við
skinninum á nøsini. Maersk Line hevði eitt yvirskot upp á 37 miljónir dollarar samanborið við 714
miljónir dollarar sama ársfjórðing 2015.
Lági oljuprísurin hevði við sær, at Maersk Oil í fyrsta ársfjórðingi hevði eitt undirskot upp á 29 miljónir
dollarar, sum skal samanberast við eitt yvirskot upp á 208 miljónir dollarar í fyrsta ársfjórðingi 2015.
Umsetningurin var upp á 1.032 miljónir dollarar ímóti 1.433 miljónum dollarum sama tíðarskeið í
fjør.
Maersk Drilling økti nettoyvirskotið í fyrsta ársfjórðingi til 223 miljónir dollarar í mun til 196 miljónir í
sama ársfjórðingi í fjør. Umsetningurin vísti eisini framgongd úr 630 miljónum dollarum til 654
miljónir dollarar. Yvirskotið vaks sostatt meira enn umsetningurin.
APM Shipping Services hevði í ársins fyrsta ársfjórðingi eina minni afturgongd í bæði umsetningi og
yvirskoti. Umsetningurin fall til 1,1 miljard dollarar úr 1,3 miljard í fyrsta ársfjórðingi 2016. Yvirskotið
fall við 20 miljónum dollarum úr 91 miljónum til 71 miljónir.
Maersk Tankers hevði fyrsta ársfjórðing ein umsetning upp á 245 miljónir dollarar, eitt fall úr 276
miljónum sama ársfjórðing 2015. Yvirskotið vaks hinvegin úr 36 miljónum til 46 miljónir dollarar.

Maersk Supply Ships, ið er hart rakt av truplu umstøðunum í frálandsvinnuni við lágum oljuprísum og
tískil fallandi virksemi, hevði eitt undirskot upp á tvær miljónir í mun til eitt yvirskot upp á 38 miljónir
dollarar somu tíð í fjør. Umsetningurin fall úr 183 miljónum dollarum í fyrsta ársfjórðingi í fjør til 110
miljónir dollarar.
Svitzer hevði eina lítla afturgongd í bæði yvirskoti og umsetningi. Umsetningurin var upp á 163
miljónir dollarar ímóti 178 miljónum sama ársfjórðing 2015. Yvirskotið fall til 25 miljónir dollarar úr
28 miljónum.
Kelda: A.P. Møller- Mærsk
Antares.fo

Kjarnorkurikið bingjuskip á veg til Arktis
Heimsins einasta kjarnorkurikna bingjuskip, Sevmorput, fer nú undir at flyta byggitilfar til nýggju
russisku herstøðina á Kotelny oynni. Skipið hevur ligið í Murmansk seinastu dagarnar og lasta, men
fer at sigla móti Arktis í dag sambært TASS. Hetta verður fyrsti túrurin hjá skipinum gjøgnum
Landnyrðingsleiðina í tíggju ár.
Skipið skal til oynna Kotelny á teimum Nýsibirisku Oyggjunum, har Russland er í ferð við at endurreisa
eina herstøð frá sovjetttíðini. Sevmorput skal flyta byggitilfar, kaðalar, fraktbingjur, betongvørur og
timbur, skrivar Murmansk Havn á heimasíðu síni.
Roknað verður við, at túrurin til Kotelny tekur 7-8 dagar. Í mai kann ísstøðan á rutuni vera trupul, so
sjálvt um Sevmorput hevur ísbrótingarorku, fer kjarnorkurikni ísbrótarin Ymal at fylgjast við skipinum.
Sevmorput er 260 metrar langt og 61.000 DWT, bygt í 1988 á Zaliv skipasmiðjuni í Ukreina. Skipið lá í
fleiri ár við bryggju í Murmansk uttan uppgávur, og ætlanin var at senda skipið til upphøggingar.
Í 2013 varð avgjørt at seta skipið í stand og taka tað í brúk aftur. Síðani desember 2015 hevur skipið
verið fleiri royndartúrar í Barentshavinum.
Kelda: The Independent Barents Observer
Antares.fo

Fleiri sjófólk verða dripin av sjórænarum í Vesturafrika
Sjórænaraálop á sjófólk í Guineaflógvanum út fyri Nigeria gerast alsamt ógvisligari.
Ikki færri enn 1.225 sjófólk vórðu álopin av vesturafrikanskum sjórænarum í 2015. 44 av teimum
vórðu tiknir gíðslar og 23 dripnir.
Tað verður upplýst í ársfrágreiðingini hjá NGO’felagsskapinum Oceans Beyond Piracy.
Ógvisligu álopini umfata ofta beinleiðis samanbrestir millum manningina og sjórænararnar, stendur í
frágreiðingini. Í 2014 varð ein sjómaður dripin av sjórænarum í Vesturafrika. Hetta talið vaks til 23 í
2015.
- Skipaðu harkaliðini ganga upp á skipini, og so verður manningin bard av - stundum við deyðanum
sum avleiðing, sigur undirstjórin í danska reiðarafelagnum, Maria Bruun Skipper.
Mong álop henda út fyri Nigeria, har skip hjá donskum reiðaríum eisini sigla.
- Millum 10 og 30 donsk skip eru allatíðina í umráðnum, so hetta er ein risa avbjóðing hjá
reiðaríunum, ið noyðast at gera íløgur í ymisk tiltøk til tess at verja sínar manningar, sigur Maria
Bruun Skipper.
Frágreiðingin hjá Oceans Beyond Piracy staðfestir, at í løtuni verða ongir sjórænarar rættarsøktir.
Kelda: Ritzau
Antares.fo

Laksasjúkan ILA tikið seg upp í Norra
Tvey alibrúk í Miðnorra hava fingið staðfest deyðiligu laksasjúkuna ILA, og nú er illgruni um smittu í
einum alibrúki aftrat.
Illgruni er um ILA-smittu í einum alibrúki hjá Marine Harvest. Illgrunin kom nakrar dagar eftir, at ILA
varð staðfest í tveimum alibrúkum hjá Salmar.
-Vit hava tikið tvær royndir. A-royndin er positiv, meðan B-royndin er negativ, sigur Ola Helge
Hjetland, kunningarstjóri í Marine Harvest.

Matvørueftirlitið fer at taka royndir í alibrúkinum í morgin, og tá fæst væntandi endalig greiða á, um
ILA-smitta er í alibrúkinum.på Facebook
Del på TwitterDel på Google+Send med epost
Tá virusin varð staðfest í alibrúkunum hjá Salmar, vórðu øll alibrúkini innan fyri fimm kilometrar sett í
karantenu. Tilsamans átta alibrúk eru í karantenu í løtuni.
Loyvt er ikki at flyta fisk ella útgerð út og inn frá teimum karantenuraktu alibrúkunum.
Laksasjúkan ILA tekur seg upp við ójøvnum millumbilum.
Sjúkan er deyðilig fyri laks, men menniskju fáa ikki skaða av henni. Laksurin, ið er smittaður, verður
tikin beinanvegin.
– Laksur, ið fær staðfest sjúkuna, má slaktast undan vanligari tíð. Í aktuella økinum er tøkuklárur
fiskur, so hetta fær ikki álvarsamar avleiðingar fyri feløgini í fyrsta umfari, sigur Toril Lund Celius,
djóralækni í Matvørueftirlitinum.
Virusin, sum tók seg upp í alibrúkunum hjá Salmar fyrr í vikuni, er í ætt við útbrotið í Nordmøre í fjør.
-Hvussu smittan er komin haðani, vita vit fyribils ikki. Vit arbeiða við at fáa greiði á hesum, sigur
Celius.
NRK hevur tosað við Måsøval Fiskeoppdrett, sum hevur eitt alibrúk innan fyri karantenurakta økið.
Felagið hevur síðani í heyst tikið fleiri ILA-royndir.
– Vi fingu svar upp á eina roynd í gjár, sum var negativ. Vit fylgja sera neyvt við og hava góðar
mannagongdir fyri at sleppa undan smittu, sigur stjórin í Måsøval Fiskeoppdrett, Asle Rønning.
Kelda: nrk.no
Antares.fo

Trý skip á Fuglafirði við svartkjafti
04-05-2016 - 08:43 - Jóanis Nielsen
Í morgun komu Vilhelm Thorsteinsson og Høgaberg á Fuglafjørð við ávikavíst 1.200 og 1.500 tonsum
av svartkjafti og um middagin kemur Fagraberg við 3.000 tonsum.
Vilhelm Thorsteinsson landar nú og í kvøld sleppir Fagraberg framat, tað plagar at taka eitt gott døgn
at landa Fagraberg, so Høgaberg sleppir framat seint hóskvøldið at landa.
Vit tosaðu umborð á Fagraberg nú í morgun, teir vóru tá komnir í Nólsoyarfjørð áveg á Fuglafjørð, teir
søgdu, at nú var svartkjaftakvotan hjá teimum øll fiskað. Skipið verður nú pussað upp og gjørt klárt til
silda og makrelfiskiskapin, sum plagar at byrja fyrst í august.
Íslendska skipið Jón Kjartansson er ávegis til Ísland, hann er fullfermdur av svartkjafti.
Jn.fo

Havnin má gerast tilreiðar til øktan vøkstur
04-05-2016 - 14:13 - Jóanis Nielsen
Føroya størsta verkætlan, Eysturoyartunnulin, verður boðin út í næstum, og gongst eftir ætlan,
verður koyrandi ímillum Eysturoynna og Streymoynna í 2020. Sambært ferðslumetingum hjá
Landsverki, fara umleið 3600 persónsbilar og 500 lastbilar at koyra ígjøgnum tunnulin um dagin á
teininum millum Eysturoynna og Streymoynna. Alt meðan hendan framburðs verkætlan er í fullari
gongd, er lítið og onki gjørt við ferðsluviðurskiftini í høvðusstaðnum, sum skal taka ímóti allari
ferðsluni. Tað er alneyðugt at fáa sett sjóneykuna á ferðsluviðurskiftini í høvuðsstaðnum, har størsta
ferðslan í landinum er. Ytri ringvegur, sum annars hevur ligið sum ein kastibløka ímillum
myndugleikarnar í alt ov nógv ár, má setast ovast á politisku dagsskránna, bæði á Løgtingi eins og í
býráði. Um ikki, kunnu vit óttast, at ferðsluviðurskiftini í Havnini enda í einum ruðuleika. Enn eru
ongir pengar játtaðir á landsins fíggjarlóg til ytra ringveg í Havn, og tað er alt annað enn nøktandi.
Eysturoyartunnulin fer ikki bert at vera til gangs fyri eysturoyingar og norðoyingar. Tunnulin fer
sanniliga at hava nógvar jaligar avleiðingar fyri miðstaðarøkið, bæði hvat viðvíkur handilsslívið,
tænastuveitingar, matstovur, kafeeir og vinnulívið annars. Heldur enn at seta sjóneyguna á forðingar
við verkætlanini eiga vit at gera okkum til reiðar til ein øktan vøkstur í høvuðsstaðnum
Havnar Framburðsfelag, politiska felagið fyri framburði í Havn
Nevndin fyri Havnar framburðsfelag
Jn.fo

USA: Ted Cruz gevst
04.05.2016 - 07:16
Nærmasti kappingarneytin hjá Donald Trump um at gerast komandi forsetavalevni hjá republikanska
flokkinum í USA, Ted Cruz, hevur nú givið skarvin yvir.
Tað upplýsti hann í eini røðu fyri stuðlum eftir undanvalið í Indiana í gjár, tá hann enn einaferð tapti
klárt til milliardingin Donald Trump.
- Eg havi alla tíðina sagt, at eg helt áfram so leingi tað var ein møguleiki fyri sigri. Í kvøld sær út til, at
hesin møguleikin ikki longur er har, segði Ted Cruz.
Eftir at Cruz nú hevur slept sínum ætlanum at gerast forsetavalevni, er bert John Kasich eftir, sum
einans hevur 156 valmenn eftir valið í Indiana.
Portal.fo

Óvæntaður sigur til Sanders
04.05.2016 - 07:47
Bernie Sanders fekk ein óvæntaðan sigur á Hillary Clinton á undanvalinum í Indiana í gjár, boða
fyribils uppteljingarnar frá.
Veljarakanningarnar boðaðu annars frá, at Clinton vór at økja um leiðslu sína, men tað gjørdist ikki
veruleikin. Hillary Clinton liggur tó langt frammanfyri Sanders í samlaðu kappingini um at gerast
forsetavalevni fyri demokratarnar.
Hjá republikanarunum vann Donald Trump trygd, hóast kappingarneytin Ted Cruz hevði ætlað sær
sigur í júst Indiana. Tá 70 prosent av atkvøðunum vóru taldar, stóð Trump til at fáa 50 prosent av
atkvøðunum, meðan Ted Cruz og John Kasich stóðu til at fáa ávikavist 35 og 8 prosent.
Tá ósigurin var ein veruleiki boðaði Ted Cruz frá, at hann nú gevst í royndini at gerast republikanskt
forsetavalevni.
Donald Trump er tó ikki enn komin upp á teir 1237 valmenninninar, ið krevst til tess at tryggja
útnevningina til republikanskt forsetavalevni innan landsfundin hjá flokkinum í summar. Men við
sigrinum í Indiana kom Trump upp um 1000 valmenn.
Nakrir statir eru eftir at halda undanval, millum annað tann fólkaríkasti, Kalifornia.
Portal.fo

Norðurlendskir journalistar harmast ágang á føroyskar miðlar
04.05.2016 - 10:08
Felagsskapurin fyri norðurlendskar journalistar, Nordisk Journalistforbund NJF harmast ágangin móti
pressufrælsinum í Føroyum seinastu árini.
Í einum úttalilsi, sum er gjørt í sambandi við denum fyri pressufrælsi í gjár, sigur NJF, at
felagsskapurin er harmur um ágangin, sum føroyskir journalistar hava verið fyri.
”Vi ser med stor bekymring at folkevalgte politikere i parlamentet, Løgtingið, bruker parlamentets
talerstol til å mistenkeliggjøre mediene og deres samfunnsoppdrag i et åpent, demokratisk samfunn.
Sist da en tidligere finansminister gikk til sak mot Kringvarp Føroya og en tidligere redaktør på
nettsiden Portal.fo. i stedet for å bruke den vanlige klagegangen gjennom det offentlig oppnevnte
klageorganet, Fjølmiðlanevndin. I stedet gikk den daværende statsråd og partileder til sivil rettsak
mot navngitte personer i de to bedriftene.
Den tidligere finansministeren tapte saken, og fikk ikke prøve saken for Høyesterett. Dermed er
journalistene frikjent i saken. Likevel opplever de fortsatt mistenkeliggjøring fra politikere”, skrivar
Thomas Spende, formaður í NJF millum annað.
Portal.fo

ILA-trupulleiki í Trøndelag
04.05.2016 - 11:04
Norsk alivinna er eftir øllum at døma aftur rakt av herviligu laksasjúkuni ILA. NRK skrivar, at illgruni er
um, at ILA er í einum alibrúki hjá Marine Harvest við Grøttingsøya. Frammanundan er ILA staðfest á
tveimum alibrúkum hjá Salmar við Ørnøya.
ILA-illgrunin er ikki endaliga staðfestur enn. A-royndin var positiv, meðan B-royndin var negativ, sigur
kunningarstjórin hjá Marine Harvest við NRK. Fríggjadagin fer Mattilsynet til alibrúkið fyri at gera
gjøllari kanningar.
Tá ILA var staðfest í brúkunum hjá Salmar vóru øll alibrúk nærhendis Ørnoya avbyrgd. Brúkið hjá
Marine Harvest liggur tó uttan fyri økið, ið var stongt av, skrivar nrk.no.

ILA-virusið á Ørnoya líkist tí, sum var staðfest í Nordmøre í fjør, men Mattilsynet hevur onga hóming
av hvaðani virusið er komið.
Portal.fo

Nýggjur flaki til avlúsing í Sundalagnum
04.05.2016 - 12:40
Herfyri varð ein 25x9 metra stórur flaki flotaður við atløgubryggjuna niðanfyri bedingina hjá
skipasmiðjuni Mest í Havn.
Mest hevur bygt flakan fyri Marine Harvest. Flakin fær heimstað í Haldórsvík, og skal brúkast til at
avlúsa laks, sum gongur í aliøkinum Sundalagið Norður.
Á flakanum eru tveir 12 tons/m Palfinger kranar, sum KJ-Hydraulikk hevur latið. Áðrenn flakin kann
takast í nýtslu, skal ein avlúsingarskipan eisini setast á.
Talan er um eina skipan, kallað HydroLicer, sum Marine Harvest í Noregi hevur ment, greiðir Árni H.
Thomassen, tekniskur leiðari hjá Marine Harvest frá.
Talan er um eina avlúsingarskipan, har fiskurin verður spulaður við saltvatni. Tvær linjur verða á
flakanum, so at kapasiteturin kann koma upp á 80 tons um tíman.
- Vit leggja flakan at einum ringi, og so flyta vit laksin úr ringinum, gjøgnum avlúsingarskipanina og í
ein annan ring, greiðir Árni H. Thomassen frá.
Hann greiðir frá, at tey hava haft eina prototypu av hesi avlúsingarskipanini í Føroyum við heilt
góðum royndum.
Í flakanum verður ein innbygd sóttreinsingarskipan, sum ger at hann lættliga kann flyta millum aliøki
við loyvi frá heilsufrøðiligu myndugleikunum. Sambært tekniska leiðaranum á Marine Harvest, skal
flakin í høvuðsheitum brúkast í aliøkinum har norðuri í Sundalagnum.
Á heimasíðuni hjá Mest eru myndir av, tá flakin varð flotaður
Portal.fo

Republikanski flokkurin í tvíningum
04.05.2016 - 15:56
Split er í Republikanska flokkinum í USA, nú tað er næstan heilt greitt, at Donald Trump vinnur
tilnevningina til forsetavalevni floksins.
Trump vann Indiana í gjár, og tá talt var upp, boðaði nærmasti kappingarneyti hansara, Ted Cruz, frá,
at hann gavst í valstríðnum.
Hetta merkir, at einans John Kasich er eftir at dystast móti Donald Trump, og alt annað líka fer Trump
at fáa tey umboðsfólkini, ið resta í fyri at fáa tilnevningina.
Men nógvir týðandi republikanarar, umframt nógvir republikanskir veljarar, eru alt annað enn nøgd
við støðuna og óttast, at tilnevningin av Trump fer at vera ein dyggur smeitur fyri flokkin.
Aðrir republikanarar vilja tó vera við, at hóast Trump ikki júst tað, ið teir høvdu vónað, so er Trump
hóast alt frægari enn Hillary Clinton, og ætla teir tí at veita stuðul til Trump.
- Um vit tilnevna Trump, so verða vit oyðiløgd, og vit fara at hava tað uppiborið, segði Lindsay
Graham, senatorur fyri South Carolina.
Og fleiri republikanskir analytikarar vilja vera við, at verður Trump tilnevndur, so fer tað at hava
ávirkan á onnur val, so sum senatsvalið í ár og um tvey ár.
Trump hevur eisini boðað frá, at hann vil hava ein við politiskum royndum, at stilla upp sum
varaforseti hansara, men størstu nøvnini í flokkinum tykjast ikki at hava nakran hug til tess.
Portal.fo

Kasich gevst - republikanska valstríðið er av
04.05.2016 - 18:25
John Kasich hevur nú eisini boðað frá, at hann tekur seg úr valstríðnum um tilnevningina til
republikanskt forsetavalevni.
Avgerðin kemur bert ein dag eftir, at Ted Cruz boðaði frá júst tí sama.
Alt annað líka merkir hetta, at Donald Trump verður republikanska valevnið til forsetavalið í heyst.
Hann skal framvegis hava 1237 umboðsfólk, men nú eingir kappingarneytar eru eftir, tykist lítið at
vera til hindurs fyri Trump at røkka málinum.
Av tí at Trump nú verður roknaður sum sannlíka valevnið - ið er eitt hugtak fyri seg í amerikanska
forsetastríðnum - merkir tað eisini, at hann fær atgongd til fregnarkunning hvønn dag.
Portal.fo

Landsroyndirnar eydnaðust væl
04.05.2016 - 19:23
Um 1500 næmingar í 4. og 6. flokki hava verið til landsroynd í lærugreinunum føroyskum støddfrøði
og náttúru & tøkni í døgunum 2-4 mei, og Próvstovan skrivar, at royndirnar gingu væl.
-Eftir nakrar hendingar fyri 2 árum síðan, tá gamla skipanin Dokeos fór í svart, eru vit nú á rættari
leið. So at siga eingir trupulleikar eru við skipanin, ið vit hava sett í verk í staðin, sigur Regin
Marnersson, stjóri í Námi og á Próvstovuni. Henda skipanin riggar væl og nøktar tann tørv, vit hava á
slíkari skipan at hava royndir og próvtøkur í til fólkaskúlan sum heild.
Nýggja skipanin á svar.fo rættar sjálvvirkandi øll avrikini, og úrslitini eru tøk hjá foreldrum longu eina
tíma eftir, at barnið er liðugt við royndina.
Samstundis fáa lærarar og skúlaleiðslur lyklatøl úr skipanini longu sama dag, ið royndin er hildin.
Floksmiðal, skúlamiðal og landsmiðal eru tøk longu tveir tímar eftir, at royndin er liðug.
Allar uppgávurnar, bæði til landsroynd, ársroynd og próvtøku, eru gjørdar í Føroyum av føroyskum
lærarum saman við Námi og Próvstovuni.
Portal.fo

Aleqa Hammond vitjar Framsókn
04.05.2016 - 20:32
Aleqa Hammond, grønlendskur Fólkatingslimur fyri Siumut, verður við, tá Framsókn heldur ársfund í
Østrøm nú leygardagin.
Aleqa Hammond er fyrrverandi forkvinna í Siumut flokkinum, og sat eitt skifti sum grønlendskur
forsætisráðharri.
Á fundinum skal Aleqa Hammond saman við Poul Michelsen, formanni í Framsókn, lysa avbjóðingar
og sjónarmið út frá grønlendskum og føroyskum sjónarhorni.
- Aleqa Hammond ber orð fyri at vera bersøgin og fer vónandi við greiðari talu at siga okkum frá um
Grønlendskar avbjóðingar við ríkisfelagsskapinum, skrivar Framsókn um Alequ Hammond.
Eisini verður møguligt at seta spurningar eftir framløgurnar hjá Alequ Hammond og Poul Michelsen.
Portal.fo

Madrid móti Madrid í Champions League finaluni
04.05.2016 - 21:53
Fyra aðru ferð í trý ár verða tvey sponsk lið í Champions League finaluni, og fyri aðru ferð í trý ár
verða tvey lið úr Madrid í Campions League finaluni.
Eftir at Real Madrid vann ein tryggan 1-0 sigur á heimavølli móti Manchester City í kvøld, er tað greitt,
at finalan í ár verður millum somu lið sum í 2014, Atletico Madrid og Real Madrid.
Tað var ein uppiborin sigur til Real Madrid í kvøld móti einum City liði, ið tóktiskt ikki at hava tann
heilt stóra áhugan at sleppa í finaluna.
Gareth Bale skjeyt einasta málið í dystinum í 19. minutti, og mundi økt um leiðsluna í 2. hálvleiki, tá
hann setti høvdið á bóltin móti málinum, men bólturin brast í yvirleggjaran og út.
Modric hevði eisini møguleika at økja um leiðsluna, eftir at hann varð spældur leysur innan fyri City
verjuna, men Joe Hart var skjótur út og fekk gjørt seg breiðan og stóð fyri skotinum.
Serliga var tá álopsspælið hjá City, ið ikki riggaði, og serliga Kevin de Bruyne var mest sum ikki at
kenna aftur.
Kevin de Bruyne, ið annars hevur verið álítandi hjá City í ár, kundi næstan ikki fáa eina avlevering upp
á pláss.
Aguero mundi tó einsamallur javna fyri City, eftir at eitt langskot hjá honum endaði beint oman fyri
málinum.
Portal.fo

Brendi seg av málinum um samkynd hjúnalag
Atburðurin hjá Heðini Mortensen, løgtingsmanni, tá ið Løgtingið viðgjørdi málið um at loyva
samkyndum at giftast, heldur, var politisk ráksnúgving -opportunisma- burturav.
Tað halda teir tríggir fyrrverandi tungvektararnir í føroyskum politikki, Bjarni Djurholm, fyrrverandi
løgtingsmaður og landsstýrismaður fyri Fólkaflokkin, Tórbjørn Jacobsen, fyrrverandi løgtingsmaður og
landsstýrismaður fyri Tjóðveldi og Jóannes Eidesgaard, politiskur partamaður hjá Heðin Mortensen,
og fyrrverandi løgtingsmaður, landsstýrismaður, og løgmaður, fyri Javnaðarflokkin.

Í gjárkvøldið fekk Krinvarpið teir tríggjar í sjónvarpsstovuna at siga sína hugsan um hesar fyrstu átta
mánaðirnar hjá nýggju samgonguni.
Serliga varð tosað um málið um at loyva samkyndum at giftast, har Heðin Mortensen brádliga, og í
evstu løtu, eitt uppskot fyri Løgtingið um at hava fólkaatkvøðu um málið. Men støðan gjørdist
spentari og spentari, og tað endaði við, at hann tók tað aftur, tí hann vildi ikki "risikera samgonguna",
sum hann sjálvur segði.
Í sendingini í Kringvarpinum undraðist Bjarni Djurholm á, at Heðin Mortensen brádliga kom við einum
uppskoti um at hava fólkaatkvøðu um málið. Men hann undraðist enn meiri um, at Heðin Mortensen
ikki helt fast við uppskotið, men tók tað aftur, tá ið á stóð.
Men tað, sum er upp aftur merkiligari, at tá ið hann tók uppskotið aftur, og Bill Justinussen leggur tað
framaftur, fer Heðin Mortensen av landinum.
- Onkusvegna haldi eg, at hann fór í sjálvdrátt. Men tað miseydnaðist, tí hann varnaðist ov seint, at
skipanin í býráðnum er ikki tann sama sum skipanin í Løgtinginum, so har gjørdi hann ov nógv av, helt
Bjarni Djurholm.
Jóannes Eidesgaard er samdur. Hann vísir á, at hetta er eitt mál, sum hevur verið til viðgerar í fimm
mánaðir, so tað hevur verið ríkiligt at tíð til at leggja uppskot um fólkaatkvøðu fram.
Hetta er eitt mál, sum snýr seg um at geva einum minniluta nøkur borgarlig rættindi. Og spurningar
um borgarlig rættindini eru ikki mál, sum hóska seg til eina fólkaatkvøðu, heldur Jóannes Eidesgaard.
Hann heldur, at fólkaatkvøður eiga bara at vera um yvirskipað mál, stýrisskipanina, valaldur, og so
víðari.
Tórbjørn Jacobsen, helt, at hetta er ein spurningur um at hava ov nógvar kasjettir.
- Heðin Mortensen er borgarstjóri við einum ávísum valdi. Men so er hann eisini løgtingsmaður, har
hann er ein av 16, ella 17 tinglimum í eini samgongu, og tað eru tvær heilt ymiskar støður, tá ið
hugsast skal taktiktist.
- Vandi er fyri, at taktiska kumpassin hjá Heðin Mortensen er farin heilt av kós. Hann kann vera góður
taktikkari í býráðnum, men tað er hann eftir øllum at døma ikki í Løgtinginum saman við øðrum, helt
Tórbjørn Jacobsen í Kringvarpinum.
Hann heldur, at Heðin Mortensen endaði sum køtturin sum situr og tyggir halan á sær sjálvum, tí
hann endaði við at sita púra einsamallur við eini fólkaatkvøðu, sum hann at enda brendi seg av. Og tá
ið hann so skuldi taka endaliga støðu, fór hann av landinum.
Her kann viðmerkjast, at Heðin Mortensen hevur boðað frá, at uttanlandsferðin er fyriskipað langt
síðani, og av røttum skuldi Løgtingið longu verið farið í summarfrí, tá ið hann fór av landinum.
In.fo

Hallur av Rana 04.05.2016 (10:05)
Kunnu nú útflyta fisk til Ísrael
Framyvir ber til hjá føroyskum fyritøkum at útflyta fisk til ísraelska marknaðin. Tað boðar Uttanríkisog 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

Danjal av Rana 04.05.2016 (18:45)
Jacob hevur fingið nýtt starv
Jacob Vestergaard er vorðin sýslumaður í Eysturoyar sýslu, skrivar Vágaportalurin. Hann tók við
starvinum 1. mai.
- Eg bleiv herfyri spurdur, um eg kundi átaka mær hesa uppgávuna fyribils og tað havi eg játtað, sigur
hann við in.fo.
Jacob Vestergaard greiðir frá, at Steinbjørn Jacobsen var sýslumaður í oynni, men fór fyri tíð síðani frá
fyri aldur. Sìðani hevur Finnbogi Midjord røkt starvið í Eysturoynni umframt at vera sýslumaður í
Suðurstreymi.
- Tað hevur tó verið ein nakað stór arbeiðsbyrða hjá honum, og tí heittu teir á meg at taka á meg
arbeiðið har inni, sigur fyrrverandi landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum.
Jacob Vestergaard fer tó ikki at flyta inn í Eysturoynna.
- Starvið krevur ikki, at eg búgvi í Eysturoynni, men eg fari tó at vera í Runavík onkran dag í vikuni,
sigur hann.
Løgtingslimir kunnu hava eitt hálvtíðar alment starv við síðunar av løgtingssessinum.
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.

