Tíðindi úr Føroyum tann 18. mai 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 18.05.2016 (08:36)
Turt men kalt
Eitt hátrýst yvir Íslandi fer í ein eystan og fer mikudagin fram við Føroyum. Fríggjadagin fer eitt
lágtrýst í ein landnyrðing fram við beint sunnan fyri Føroyar, og um vikuskiftið blæsir køld, men turr
luft oman av norðri.
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av norðri og landnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum makar nakað. Turt og
sólglottar og hitin um 5 stig. Um náttina eitt lot av ymsum ættum, undir 5 m/s, út á náttina lot til
andøvsgul av eystri og landsynningi, 2 til 7 m/s. Turt og partvís klárt. Hitin millum frostmarkið og 3
hitastig.
Hósdagin øtlar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av eystri, 8 til 13 m/s, um náttina upp í stívt
andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s. Sólglottar, men seinnapartin meiri ksýggjað av
útsynningi. Hitin um 7 stig. Um náttina skýggjað og sum frá líður regn av suðri. Hitin millum 3 og 6
stig.
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s. Fyrst skýggjað og møguliga
regn, seinni samdrigið og okkurt ælið. Hitin millum 4 og 8 stig.
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s, sum um náttina makar nakað.
Samdrigið og møguliga okkurt ælið. Hitin um dagin millum 5 og 8 stig og um náttina millum 2 og 5
stig.
Sunnudagin verður lot til andøvsgul av norðri, 3 til 8 m/s, um náttina í støðum gul til stívt andøvsgul,
5 til 10 m/s. Yvirhøvur turt og sólglottar. Hitin um dagin millum 5 og 8 stig, um náttina millum 2 og 5
stig.
Gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar. Hitin um dagin millum 5
og 7 stig, um náttina millum 1 og 4 stig.
In.fo

Faroe Petroleum Norge ikki millum tey útvaldu
Faroe Petroleum Norge er ikki millum oljufeløgini, sum hava fingið játtað nýggj útvinningarloyvi í 23.
útbjóðingarumfarinum á norska landgrunninum.
Faroe Petroleum Norge var millum tey 26 oljufeløgini, ið søktu um tey 10 nýggju útvinningarloyvini,
sum øll liggja í Barentshavinum.
Hetta er fyrstu ferð síðani 1994, at ídnaðurin fær atgongd til eitt nýtt leitiøki í landsynningspartinum
av Barentshavinum.
Mett verður, at umleið 10 miljardir tunnur av olju og gassi eru í Barentshavinum.
Tey 13 feløgini, ið hava fingið tillutað leitiloyvi, eru: Capricorn, Centrica, Chevron, ConocoPhilips, DEA,
Det Norske, Idemistu, Lukoil, Lundin, OMV, PGNIG, Statoil og Tullow.
Lundin og Statoil standa á odda fyri rannsóknunum í Barentshavinum. Tey bæði feløgini hava eisini
fingið tillutað operatøruppgávuna í sjey av teimum 10 nýggju loyvunum.
Statoil hevur fingið fimm nýggj leitiloyvi, harav fýra eru í nýggja leitiumráðnum í Barentshavinum.
Tey 12 feløgini sum søktu, men onki leitiloyvi fingu tillutað í hesum umfarinum, eru:
BP Norge AS
DONG E&P Norge AS
E.ON E&P Norge AS
Edison Norge AS
Faroe Petroleum Norge AS
INPEX Norge AS
KUFPEC Norway AS
Moeco Oil & Gas Norge AS
Pure E&P Norway AS

RN Nordic Oil AS
Spike Exploration AS
Wintershall Norge AS
Shell var eisini millum umsøkjararnar, men tók seinni sína umsókn aftur.
Kelda: offshore.no
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Bingjuflotin skjótt upp á 20 miljónir TEU
BIMCO væntar, at flotin av bingjuskipum skjótt brýtur markið upp á 20 miljónir TEU. 2016 fer
sambært BIMCO at vísa ein metlágan vøkstur í flotanum, væntandi umleið 3,4 prosent. Ein mett
nettotilgongd av kapasiteti upp á 680.000 TEU fyri alt árið, fer tó at bera í sær, at flotin í juni fer
uppum 20 miljónir TEU.
”Samlaði bingjuskipaflotin er í TEU vaksin árliga síðani 2006 við 9 prosentum, mótsætt talinum á
skipum, sum bert vaks 3,7 prosent um árið. Hóast ógvisliga vøksturin í Ultra Large Container Ship
segmentinum, er post-panamax flotin upp á 8.000 TEU - 12.000 TEU í mun til samlaða partin og TEU
kapasitet, framvegis tann mest eftirspurdi og stendur fyri umleið einum fjórðingi av
bingjuskipaflotanum,” sigur Peter Sand, leiðandi greinari í BIMCO.
Seinastu tíggju árini er støddin á bingjuflotanum í TEU vaksin heili 240 prosent og kom upp á 19,7
miljónir TEU við árslok 2015. Flotin er vaksin ójavnt við einum skifti til størri skip. Hetta er gjørt fyri at
avmarka útreiðslurnar fyri hvørt flutt TEU út frá hugtakinum, at ”størri er betri”.
Ultra Large Container Ship segmentið er vaksið frá bert at vera 0,5 prosent av flotanum í 2007 til nú
at standa fyri 18 prosentum av samlaða flotanum, mált í TEU kapasiteti.
Kilde: BIMCO
Antares.fo

25.000 arbeiðspláss burturi í norsku oljuvinnuni
Truplu tíðirnar í oljuvinnuni hava rakt vinnurnar, ið veita tænastur til oljuvinnuna, harðari, enn
oljuvinnuna sjálva. Tað vísa nýggj tøl frá Statistisk sentralbyrå (SSB) í Noregi.
Talið á starvsfólki í oljuvinnuni og vinnum, sum veita tænastur í oljuvinnuni, fall við 25.000 persónum,
úr 232.000 í 2013 til 207.000 í 2015, sambært eini frágreiðing frá SSB.
Hetta svarar til vøksturin í arbeiðsloysinum í sama tíðarskeiði. Stóra fallið hevur havt við sær, at
arbeiðsplássini í oljuvinnuni tódnaðu úr 8,7 prosentum av samlaðu arbeiðsmegini í 2013 til 7,5
prosent í 2015.
Í sama tíðarskeiði fall talið á arbeiðsplássum í sjálvari oljuvinnuni við 2.500 persónum. Hetta eru bert
10 prosent av fallinum í arbeiðsplássum í øllum vinnugreinum, ið eru knýttar at oljuvinnuni.
Tað eru serliga vinnur, ið veita tænastur til oljuvinnuna, ið hava mist mest av skerda virkseminum í
Norðsjónum. Serliga meint hevur hetta rakt feløgini, ið útvega manningar, og skipasmiðju- og
verkstaðarídnaðin.
Oljuvinnan hevur sera stóran týdning fyri Noreg. Íløgur, framleiðsla og lønir stóðu fyri 13,3
prosentum av landsins samlaðu bruttotjóðarúrtøku á landi í 2013.
Kelda: offshore.no
Antares.fo

Eysturbúgvin og Vesturbúgvin landa á Toftum
18-05-2016 - 08:03 - Jóanis Nielsen
Eysturbúgvin og Vesturbúgvin komu á Toftir tíðliga í morgun við 240 tonsum av gulllaksi, teir byrjaðu
at landa kl. 6.
Tað er Tavan í Leirvík, sum keypir gulllaksin frá Eysturbúgvanum og Vesturbúgvanum.
Skipini landaðu eisini seinnasta mikudag.
Teir byrjaðu hendan túrin vestur úr Mykinesi, fóru síðan á leiðina vestur av Føroya Banka, men
endaðu sunnast í føroyskum sjógvi, har øll 3 pørini hava roynt seinastu dagarnar.
Jn.fo

Vestmenningur og Skoraberg landa í Kollafirði

18-05-2016 - 08:08 - Jóanis Nielsen
Gulllaksaskipini Vestmenningur og Skoraberg komu á Kollafjørð tíðliga í morgun við 240 tonsum av
gulllaksi, sum teir landa til Faroe Pelagic, teir byrjaðu at landa nú kl. 8.
Vestmenningur og Skoraberg hava fiskað í 6 dagar, teir hava roynt sunnast í føroyskum sjógvi allan
túrin.
Skipini fara nýggjan túr í kvøld.
Jn.fo

Føroyingar ikki royndardjór hjá Huawei
18.05.2016 - 17:07
Í tíðindaskrivi í dag svarar Føroya Tele Erbylgjufelagnum aftur, sum seinastu dagarnar hevur funnist at
Føroya Tele. Sambært felagnum verða føroyingar royndardjór hjá kinesisku telefyritøkuni Huawei,
sum Føroya Tele samstarvar við.
Hesum afturvísir Føroya Tele.
- Lat okkum tí sláa fast. Her eru ongar duldar ætlanir at gera Føroyar til eitt sokallað testøki fyri
fremmandari og møguliga vandamiklari teletøkni. Eins og øll onnur hevur Føroya Tele bæði ábyrgd og
skyldu at sýna fyrimyndarligan atburð í samfelagnum. Tí taka vit heilsu og annað í størsta álvara, tá
talan er um fjarskiftistøkni.
Føroya Tele skrivar, at á sama hátt sum Ericsson og aðrir fjarskiftisveitarar í Evropa og eisini í
grannalondunum er Huawei undirlagt strongum krøvum frá ES, WHO og øðrum altjóða
myndugleikum.
Útbyggingin av fartelefonnetinum er nú komin á mál, sigur Føroya Tele. Tað merkir at 90% av
føroyingum nú hava atgongd til netið og eisini nýggju 4G LTE tøknina.
Portal.fo

Liverpool eyðmýkt í Basel
18.05.2016 - 21:35
Tað sá annars so gott út í hálvleikinum, tá Liverpool fór til støðgin við eini 1-0 leiðslu við máli, sum
Daniel Sturridge skjeyt.
Men í øðrum hálvleiki gekk galið hjá Liverpool. Spaniólar yvirtóku spælið, og vunnu Europa League
finaluna 3-1.
Hálvleikssangurin hjá ensku áskoðarunum fekk ein báðan enda, tí annar hálvleikur var bara 18 sekund
gamal, tá Kévin Gameiro hevði javnað til 1-1. Hann fekk bóltin serveraðan eftir eitt gott gjøgnumbrot
í høgru síðu.
Eitt korter inn í annan hálvleik, gjørdist tað so 2-0, tá Coke við góðum langskoti fekk sett bóltin í netið
aftan fyri Simon Mignolet í Liverpool málinum.
Fáar minuttir seinni hevði sami Coke lagt spaniólar á odda 3-1. Ein grov fadesa í Liverpool verjuni
gjørdi, at Coke gjørdist púra fríur, og kundi skora. Liverpool-leikararnir vóru í øðini inn á dómara og
linjuverja, tí teir mettu, at Coke stóð rangstaddur. Myndirnar vístu eisini, at dómarin átti at havt
brígslað fyri rangstøðu.
Málið tók líkasum pippið frá Liverpool, ið ongantíð kom fyri seg aftur.
Sevilla kann sostatt gera seg til reiðar at taka ímóti steypinum.
Harvið skrivar Sevilla søgu í evropeiskum fótbóltssamanhangi. Einki felag hevur hevur megnað at
vinna Europa League/UEFA Cup trý ár á rað, og tað er heldur eini lið, ið hevur vunnið kappingarnar
heilar fimm ferðir. Søgan gerst somikið betur av, at Sevilla ongantíð heldur hevur tapt eina finalu í
kappingini.
Portal.fo

Leita eftir fleiri enn 220 familjum í Sri Lanka
Óvanliga nógv regn í Sri Lanka hevur ført við sær eitt stórt skriðulop, sum í gjár legði tríggjar bygdir í
oyði.
Reyði Krossur í Sri Lanka óttast, at fleiri enn 220 familjur eru ikki komnar aftur í aftur, og samstundis
verður boðað frá, at torført er at leita í fjallalendinum, ið er góðar 140 km frá høvuðsstaðnum,
Colombo.
Sum er, hevur Reyði Krossur funnið 15 fólk, ið hava latið lív í økinum, og samanlagt hava 27 fólk latið
lív í Sri Lanka av nógva regninum seinastu dagarnar.
Samstundis eru fleiri enn 137,000 fólk farin frá hús og heimi orsakað av regninum.

Pradeep Kodipilli, talsmaður fyri tilbúgvingina í Sri Lanka, vil vera við, at talan er um ringasta regnið í
seks á, og herurin er sendur út til raktu økini at hjálpa til við bjargingararbeiðinum.
Tveir landslutir í grannalandinum fyri norðan, India, eru eisini illa raktir av regninum. Fleiri enn 50
familjur máttu flytast til eina bjargingarlegu, tá um 100 hús fingu skaða av regninum í Tamil Nadu og
Kerala landslutunum.
Portal.fo

Ein stat í part til Clinton og Sanders
18.05.2016 - 08:11
Tað gjørdist ein statur í part til tey bæði Hillary Clinton og Bernie Sanders, tá undanval var í Oregon
og Kentucky í gjár.
Clinton vann Kentucky við 46,8 prosentum av atkvøðunum móti 46,3% hjá Sanders.
Ikki var eins tætt í Oregon, har Sanders vann við 53 prosentum móti 47 prosentum til Clinton.
Umboðsfólkini í báðum statunum verða tó latin lutfalsliga, og av tí at Clinton framvegis er langt
frammanfyri samanlagt í tali av umboðsfólkum, so broytir seinasta úrslitið ikki nógv.
Sanders boðaði frá eftir valið, at hann ætlar sær at stríðast til tað síðsta, men tað gerst alsamt meira
sannlíkt, at einasta vónin hjá honum er at taka so mikið nógv umboðsfólk frá Clinton til undanvalið í
Kalifornia komandi mánaða, at neyðugt verður at fara í serligt valstríð, tá komið verður til landsfundin
hjá demokratunum.
2,291 umboðsfólk skulu til hjá øðrum valevninum fyri at vinna tilnevningina, men um tað talið ikki
verður rokkið, so skulu nýggjar fyribils reglur ásetast til landsfundin hjá demokratunum, soleiðis at ein
vinnari kann finnast.
Hjá republikanarunum var talan tó bert um ein avgreiðsluspurning hjá Donald Trump, ið nú er
einsamallur í valstríðnum hjá teimum.
Tó so, nøvnini hjá John Kasich og Ted Cruz stóðu enn á valseðlinum til undanvalið í Oregon, og fingu
teir ávikavist 17% og 16,3% av atkvøðunum. Tað broytir tó ikki upp á nakað hjá republikanarunum.
Portal.fo

Polar Nanoq landar í Íslandi
Grønlendski trolarin kom í gjárkvøldið til Hafnarfjørð við fullari last.
Teir hava fiskað kongafisk og tosk við Eysturgrønland, og fiskiskapurin hevur verið góður. Teir hava
roynt í tríggjar vikur, og hava fingið 638 tons, harav 550 tons er kongafiskur, og restin er toskur.
Tá ið teir hava landað og skift fólk, verður farið nýggjan túr.
Við Polar Nanoq hendan túrin vóru 26 mans, harav 7 føroyingar.
Portal.fo

LGBT fegnast um skúlatilfar
18.05.2016 - 11:22
LGBT Føroyar sigur seg fegnast um, at Nám hevur tikið stig til at gera temasíðu um broytingina í
hjúnabandslógini, ið hevur við sær, at samkynd fara at sleppa at ganga saman í giftu í Føroyum.
- LGBT Føroyar fegnast um, at eitt alment forlag sum Nám, hevur dirvi at taka um rótina á einum ofta
viðkvomum evni, sum vit samkyndu enn tykjast at vera, og viðgera okkara drúgva stríð at vinna
rættin til at giftast borgarliga í Føroyum, skrivar LGBT Føroyar í tíðindaskrivi í dag.
Somuleiðis fegnast bólkurin um, at Bókadeild Føroya Lærarafelag hevur givið út bókina “Kroppur,
kenslur og kynslív”, ið er ein handbók til tannáringar við upplýsingum um tað, ið hendir í tannárunum.
LGBT skrivar, at alt ov leingi hava LGBT viðurskifti verðið tagd burtur í føroyskum skúlahøpi, men nú
er sjøtul settur á fáa broytt hetta.
- Í einum modernaðum demokratiskum samfelag skulu øll fólk hava innivist – eisini í skúlanum. At
taka LGBT viðurskifti upp í undirvísingini er tí at brynja okkara ungu til at gerast rúmligir og væl
upplýstir samfelagsborgarar eins og núverandi løgtingslóg longu áleggur fólkaskúlanum at gera. Hetta
hevur Nám nú gjørt, skrivar LGBT Føroyar.
- LGBT Føroyar vónar, at lærarar og næmingar í føroyum fara at taka væl ímóti nýggja tilfarinum, sum
fer at gera tað munandi lættari at vera ungur LGBTari í føroyska fólka- og miðnámsskúlanum.
Portal.fo

Viljin at liva er størri enn óttin at doyggja
18.05.2016 - 13:12

Hann eigur fimm heimsmet fyri at hava róð á opnum havi, men var 29 ára gamal, áðrenn hann fekk
áhuga fyri rógving. Tó at hann var um at drukna sum sjey ára gamal, ræðist hann ikki havið, men
leingist eftir tí, tá hann hevur verið ov leingi uppi á turrum.
Dimmalætting hevur hitt ein av heimsins bestu havrógvarum, 45 ára gamla Livar Nysted úr
Hvannasundi, sum ikki ivast í, at hann er ADHD ella okkurt líknandi. Og tað sigur hann ikki bara í
skemti.
Portal.fo

Tíggju nýggj leitiloyvir latin í Noregi
18.05.2016 - 13:53
Nú seinnapartin hevur norski oljumálaráðharrin, Tord Lien, almannakunngjørt úrlitið av hvør sum fær
leitiloyvir í 23. umfarinum hjá Noregi.
Almannakunngeringin er løgd til Norður-Norska býin Hammerfest, sum eisini er olju- og gassbýurin í
landslutinum. Hammerfest kemur eisini at hava ein týðandi leiklut í oljuævintýrinum hjá
norðmonnum í Barentshavinum.
Hetta er ein stórur dagur fyri oljuvinnuna, og talan er samstundis um fyrstu leitiloyvini í einum heilt
nýggjum øki síðani 1994. Talan er um eitt øki longst eysturi í Barentshavinum.
Sambært Tord Lien, so eru umleið 10 milliardir føt av olju og gassi í Barentshavinum. 13 feløg hava
fingið lut í 23. umfari. Talan er um hesi: Capricorn, Centrica, Chevron, ConocoPhillips, DEA, Det
Norske, Idemistu, Lukoil, Lundin, OMV, PGNIG, Statoil og Tullow.
Lundin, Statoil, Centrica, Capricorn og Det norske eru feløgini sum fáa leiklutin sum fyristøðufeløg.
Áhugavert er at merkja sær at russiska felagið Lukoil hevur fingið lut í einum loyv sum liggur longst
eystur móti russiska markinum.
Statoil hevur fingið fimm loyvir, fýra sum fyristøðufelag.
Higartil eru 130 brunnar boraðir í Barentshavinum, og 46 fund eru gjørd. Men enn eru tað bara
Snøhvit og Goliat sum framleiða kolvetni.
Portal.fo

IRF fer eftir grønari profili
18.05.2016 - 15:45
Interkommunali Renovatións Felagskapurin (IRF) tekur undir við og ætlar at breiða út hugtakið um
ringbúskap í Føroyum.
- Í staðin fyri at brenna virðismikið tilfar, sum møguliga kundi verið endurnýtt, ætlar IRF framyvir at
spæla ein týðandi leiklut í arbeiðinum móti einum nýggjum og grønum búskapi, har minni verður
brent og meiri verður endurnýtt, umhvørvinum at frama, sigur Aslaug Gisladóttir, umhvørvisleiðari
hjá IRF.
Ringbúskapur er eitt hugtak, ið er vorðið partur av nýggjari reglugerð, ið hevur til endamáls, at forða
fyri oyðsli av tilfeingi við í staðin at endurnýta tað.
- Ringbúskapur (cirkulær økonomi) snýr seg um at nýhugsa nýtslu og framleiðslu á ein umhvørvis- og
handilsligan burðardyggan hátt, greiðir Aslaug Gisladóttir frá.
Hugtakið byggir á ringrás náttúrunnar, har onki fer til spillis, men heldur verður brúkt í nýggjum
samanhangi. Talan er sostatt um eitt móttrekk móti "brúka og koyr burtur" hugburðinum.
- Í ringbúskapinum eru ymisk lið, sum øll hanga saman. Neyðugt er, at vørur, í sniðgevingar- og
framleiðsluliðnum verða gjørdar, so at tær lætt kunnu skiljast sundur eftir brúk. Til dømis lutirnir í
eini fartelefon. Soleiðis kann vøran endurnýtast í framleiðsluni av nýggjum vørum, og so byrjar
ringurin umaftur, sigur Aslaug.
Aslaug ásannar, at tað fyrst og fremst krevst, at umstøðurnar hjá borgarunum til at skilja burturkastið
verða betri. Endurnýtsluplássini, eitt nú í Eysturkommunu, í Klaksvík og í Havn eru góðar fyrimyndir
fyri einum framtíðar leisti, sigur hon.
Í dag verða 75 prosent av øllum tilfeinginum á jørðini bert brúkt eina ferð, og síðani koyrt í skrell.
Hetta er oyðsl, bæði av tilfeingi og framleiðsluorku.

Aslaug Gisladóttir vísir í hesum sambandi á, at til dømis pappír kann endurnýtast 7-10 ferðir, og at
stór orkusparing fæst við at gera nýtt pappír úr endurnýtslutilfari, heldur enn at framleiða tað úr viði.
- Stutt sagt stuðlar ringbúskapurin upp undir ein burðardyggari og tilfeingisvirknari heim, har vøsktur
og umhvørvi ganga hond í hond, sigur Aslaug Gisladóttir at enda.
Portal.fo

Áki Bertholdsen 18.05.2016 (08:05)
Danir fara at eftirlíka ynskinum úr Føroyum
Samtykkir Løgtingið at samkynd skulu sleppa at giftast borgarliga í Føroyum, fer danska stjórnin ikki
at himprast við at seta neyðugu broytingarnar í verk.
Tað meta teir báðir føroysku fólkatingsmenninir, Sjúrður Skaale og Magni Arge.
Løgtingið hevur samtykt at broyta hjúnabandslógina, men málsøkið er danskt og tískil skal danska
fólkatingið eisini samtykkja málið.
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna á økinum, sigur, at hon fer beinanvegin at taka málið upp og vónin
er, at tað kann avgreiðast, áðrenn Fólkatingið fer í summarfrí um ein mánað.
Men teir báðir fólkatingsmenninir duga ikki at síggja fyri sær, at tað fer at vera nakar trupulleiki.
Magni Arge sigur, at royndirnar vísa, at Fólkatingið er ikki sinnað at leggja seg út í mál, Løgtingið
hevur samtykt. Tí væntar hann ikki, at tað fer at elva til trupulleikar, leggur hann afturat.
Magni Arge sigur, at í fyrstu syftu er hetta ein spurningur ímillum landsstýrið og danska ráðharran.
Men í tann mun, tað verður brúk fyri, at føroysku fólkatingsmenninir skulu hjálpa til, eru teir sinnaðir
til tað.
Sjúrður Skaale er samdur í, at viðgerðin í Danmark verður neyvan nakar trupulleiki í hesum føri.
Hann vísir eisini á, at fyri at beina allan iva av vegnum, spurdi hann beinleiðis danska ráðharran í
almanna- og innlendismálum, Karen Elleman, fyrr í ár, um, hvørja støðu, danska stjórnin fer at hava til
eina umbøn úr Føroyum um at broyta hjúnabandslógina, so at samkynd kunnu giftast í Føroyum.
Hon sigur, at "regeringen naturligvis imødekomme ønsket om at ændre ægteskabslovgivningen, så
det bliver muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab på Færøerne".
Men hon staðfestir eisini, at fyri at hava formligu viðurskiftini í lagi, skal málið sendast avvarðandi
pørtum til hoyringar.
Hinvegin hevur Sjúrður Skaale lítið álit á, at tað fer at eydnast at fáa Fólkatingið at samtykkja málið,
áðrenn tað fer í summarfrí tíðliga í næsta mánað.
- Hóast tað kann ganga skjótt, tá ið málið er liðugt fyrireikað úr Føroyum, ivist eg kortini í um tað ber
til at avgreiða tað upp á ein mánað, sigur hann.
Sjúrður Skaale sigur, at nú er hetta fyrst og fremst ein spurningur ímillum Sirið Stenberg og Karen
Elleman. Men tá ið tað kemur í Fólkatingið, verður tað helst eisini lagt fyri Føroyanevndina, og har fari
eg at grundgeva so væl fyri, sum til ber, leggur hann afturat.
In.fo

Hallur av Rana 18.05.2016 (09:55)
Ja-síðan økir um leiðsluna
Nú einans fimm vikur eru til bretskir veljarar skulu taka støðu til ES-limaskapin hjá Bretlandi, tykist at
ja-síðani, tað vil siga tey, ið ynskja at vera verandi í ES, vinnur.

Nýggjasta veljarakanningin hjá YouGov, ið stovnurin hevur gjørt fyri The Times, vísir nevniliga, at tey
eru á odda við fýra prosentum. Tað er ein framgongd á tvey prosentstig frá seinastu veljarakanning
hjá stovninum, ið varð kunngjørd fyri tveimum vikum síðani.

44 prosent av veljarunum siga, at tey ynskja at Bretland verður verandi í ES, meðan 40 prosent siga,
at tey ynskja at Bretland fer úr samstarvinum.

Stovnurin ger tó vart við, at háttalagið, ið varð brúkt til seinastu kanning, varð broytt í nýggju
kanningini. Um so var, at gamla háttalagið varð brúkt, hevði Nei-síðan verið á odda við trimum
prosentum.

Orsøkin til, at háttalagið er broytt er, at úrslitið frá lokalvalinum í Bretland herfyri vísti, at veljarar hjá
UKIP vóru ov væl umboðaðir í veljarakanningunum hjá stovninum, tá valúrslitið og veljarakanningar
vórðu samanborin.
Portal.fo

Andlát
Torgerð Joensen, Klaksvík, fødd Haraldsen, ættað við Kirkjar í Miðvági, vanliga nevnd Torgerð hjá Óla
bónda, andaðist á sambýlinum á Heygum týsdagin 17. mai, 88 ára gomul.
Ísak Isaksen, Tjørnuvík andaðist á Korndalsbýlinum týsdagin, 93 ára gamal.

