Tíðindi úr Føroyum tann 30. mai 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danir fara nú at framleiða krabba
Nýggja virkið hjá Jeka Fish í Lemvig er í hesum døgum um at vera klárt at fara undir framleiðslu av
krabba. Krabbavirkið, sum fær navnið Nordisk Krabbe Kompagni, væntar at kunna fara undir at
framleiða krabbavørur 1. juli. Vesturjútska virkið hevur gjørt sáttmálar við fleiri skip um at landa
krabba til virkið.
-Vit hava longu gjørt sáttmálar við fleiri skip, men vit vilja fegin hava fleiri, sigur Lasse F. Kristensen,
vørumennari hjá Jeka Fisk.
Ongin trupulleiki er við at veiða krabbarnar, sum harumframt heldur ikki eru umfataðir av kvotum.
Møguleikarnir tykjast vera góðir, tí sambært eini meting, kunnu millum 8.000 og 10.000 tons veiðast
um árið í Vesturhavinum.
Lasse F. Kristensen roknar við, at virkið fer at framleiða umleið 400 tons í ár. Síðani verður
framleiðsluorkan 1.100 tons av krabba árið.
Málið er tó at koma upp á 2.000 tons í seinasta lagi um fimm ár. Hetta fer tó at krevja eina útbygging
av virkinum. Ongin trupulleiki er at fáa selt krabbavørurnar, tí eftirspurningurin er stórur bæði í
Evropa og Asia.
Kelda: fiskeritidende.dk
Antares.fo

Føroyska nettohallið minni enn væntað
Nettohallið hjá landskassanum var góðar 156 mió. kr. í 2015. Sambært fíggjarlógini skuldi tað vera
197,5 mió. kr.
Løgtingið hevur fingið landsroknskapin fyri 2015. Skuldin hjá landskassanum fór upp um seks
milliardir krónur í fjør.

Landskassin fekk 20 milliónir meira í skatti, avgjøldum og ríkisstuðli enn mett varð í fjør. Raksturin
kostaði góðar 40 mió. kr. minni enn talið í fíggjarlógini.

Sambært landsroknskapinum fyri 2015 skyldar landskassin tænastufólkum, landsstýrisfólkum og
løgtingsfólkum 3,3 milliardir krónur í eftirløn.

Landsstýrisfólk og løgtingsfólk eiga 320 míó. í eftirløn.

Tað hevði kostað landskassanum 3,3 mia. kr., skuldi landið keypt seg leyst av eftirlønarskylduni nú,
sigur Gjaldstovan.
Kelda: kvf.fo
Antares.fo

Oljukreppan gevur norsku dómstólunum nógv yvirarbeiði
Trupulleikarnir í norsku frálandsvinnuni bera í sær, at norsku dómstólarnir hava viðgjørt eitt metstórt
tal av arbeiðsrættarmálum. Sambært DNB Markets eru meira enn 36.000 arbeiðspláss strikað síðani
2014.
Norsku dómstólarnir skulu viðgera eitt metstórt tal av arbeiðsrættarmálum í kjalarvørrinum á
oljukreppuni.
Tað skrivar Dagens Næringsliv.

Orsøkin til stóra vøksturin í arbeiðsmálum er lutvíst oljukreppan, sigur Helge Bjørnested, dómari, við
Dagens Næringsliv.
Sambært DNB Markets eru meira enn 36.000 arbeiðspláss strikað, síðani oljuprísurin byrjaði at falla.
Frá 2014 til 2015 er talið á arbeiðsósemjum í Stavanger økt úr 50 avgjørdum málum til 141.
Hetta avdúka tøl, sum norski Domstoladministrasjonen hevur sent til Dagens Næringsliv.
Í norsku býrættunum hevur verið ein samlaður vøkstur av talinum úr 1051 til 1345 rættaravgerðir í
sama tíðarskeiði.
Størsti norski oljuframleiðarin, Statoil, boðaði í juni í fjør frá einum umfatandi uppsagnarumfari, sum
upprunaliga skuldi senda umleið 1.500 fólk í føstum starvi og 525 ráðgevarar til hús við árslok 2016.
Oljufelagið hevur síðani endurskoðað ætlanina og væntar nú at siga millum 400 og 500
meðarbeiðarum aftrat upp fyrst í nýggja árinum.
Restin av norska frálandsídnaðinum fylgir meira ella minni sama uppsagnarspori sum Statoil. Oddfjell
Drilling hevur sagt 900 meðarbeiðarum upp síðani 2014.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Gadus fyri rættin í Tromsø í dag
Í dag kemur málið um ov lítið uppgivnu veiðuna hjá klaksvíkstrolaranum Gadus í Barentshavinum fyrr
í ár, fyri í rættinum í Tromsø.
Norska sjóverjan tók Gadus 20. februar, tí teir høvdu ikki uppgivið, hvat teir høvdu inni fyri hvønn
dag, teir høvdu veitt í Barentshavinum.
Bótin fyri ikki at hava givið øll veiðutølini upp varð ásett til eina miljón og 425 túsund norskar krónur.
Reiðaríið góðtók ikki niðurstøðuna hjá norsku myndugleikunum.
Kortini slapp Gadus úr Tromsø dagin eftir, og hevur eisini verið ein túr eystanfyri síðani.
Men nú kemur málið so fyri í rættinum í Tromsø.
Rættarviðgerðin byrjar í dag kl. 9 fp., skrivar vp.fo.
Gadus fór leygardagin aftur nýggjan túr eystureftir.
Seinasti túrurin vardi í hálvantriðja mánaða, men hesa ferð ætla teir at vera aftur í Føroyum til
ólavsøku, skrivar nordlysid.fo.
Antares.fo

Styrktur dollari trýstur olju- og gullprísin
30.05.2016 - 08:18
Amerikanski dollarin hevur styrkt seg í vikuskiftinum, og hetta leggur trýst á allar rávøruprísir. Ein
styrktur dollari ger at rávørurnar gerast dýrari fyri tey sum keypa við øðrum gjaldoyra, skrivar E24.
Eftir at oljuprísurinn í farnu viku fór uppum 50 dollarar fyri fatið fyri norðsjóvaroljuna Brent, so viknar
oljuprísurin í morgun. Í løtuni liggur prísurin fyri Brent oljuna á 49,08 dollarar fyri fatið. Prísurin á
amerikansku lættoljuni WTI liggur í løtuni á 49,33 dollarum fyri fatið.
Samstundis kann Infront boða frá at prísurin á gulli er sum steinur í leysari luft. Líka síðani
amerikanski landsbankastjórin Janet Yellen tann 18. mai segði at amerikanska rentan skal upp í
summar, so hevur prísurin á gulli lækka. Gullprísurin hevur nú lækka samanhangandi í níggju dagar,
og tað er søguligt. Bara tríggja ferðir í søguni hevur gullprísurin lækka líka nógvar dagar
samanhangandi.
Gullprísurin er lækkaður úr 1300 dollarum fyrin unsið til 1200 dollarar fyri unsið. Eitt uns svarar til
31,1 gram av gulli.
Oljan.fo

Nýggja støðin kemur at stytta munandi um tíðina hjá laksinum á sjónum
28.05.2016 - 10:39
Síðani í vetur hava teir grava og fyrireika seg til at byggja nýggju smoltstøðina hjá Marine Harvest á
Hellunum. Nú er møguligt at síggja hvussu kørini koma at standa í sjálvari høllini.

Drónumyndirnar, sum Reidar F. Joensen av Skala hevur tikið, vísa týðuliga nýggju støðina.
Hans Jákup Mikkelsen, stjóri á Marine Harvest Faroes, sigur at ætlanin hjá teimum fyrst og fremst er
at kunna framleiva størri smolt, og ikki fleiri smolt. Smoltstøðin skal kunna hava pláss til 2,8 milliónir
smolt sum í meðal eru 650 gram til støddar.
Nýggja smoltstøðin kemur at rúma 8.000 kubikk av vatni, og tað merkir at støðin íalt kemur at hava
12.700 kubikk.
Nýggja smoltstøðin ger at Marine Harvest kemur at stytta munandi um tíðina laksurin er í
aliringunum.
- Við nýggju støðni meta vit at vit kunnu stytta um tíðina í aliringunum við seks manaðum. Tað merkir
at laksurin bara er í sjónum í tíggju til ellivu mánaðir, sigur Hans Jákup Mikkelsen við Fiskur.fo.
- Hetta ger at lúsatrystið minkar, og vit fáa eisini møguleikan at framleiða meir laks yvir tíð, tí aksurin
er styttri í sjónum.
Nýggja smoltstøðin skal standa klár á vári 2017, og fyrstu smoltini skulu kunna setast á sjógv út á
heystið 2017.
Portal.fo

Karstensens Skibsværft hevur úr at gera
29.05.2016 - 21:25
Danska skipasmiðjan, ið hevur bygt fleiri uppsjóvarskip seinastu árini, hevur úr at gera.
Skipasmiðjan hevur fyri stuttari tíð síðan latið reiðaríiðnum aftan fyri Ruth í Hirtshals sín fyrsta
nýbygning, og umleið hálvan juli skal skipasmiðjan lata reiðarínum Beinur, sum eisini er í Hirtshals,
ein nýbygning.
Skipasmiðjan undirskrivaði í gjár eina avtalu við hetlendska felagið aftanfyri uppsjóvarskipið Serene,
ið er bygt 2009, um ein nýbygning.
Nýggja skipið verður 82 metrar langt, 17,2 metrar breitt og skal stinga 12,35 metrar. Nær skipið skal
latast felagnum ella hvat kostnaðurin er á nýggja skipinum er ikki greitt enn.
Nýggi sáttmálin um nýbygningin er ein av fleiri, ið Skipasmiðjan í Skagen hevur fingið seinastu tíðina.
Fiskur.fo

Jupiter liðugur við svartkjaftakvotuna
30.05.2016 - 23:37
Jupiter hevur fiskað svartkjaftakvotuna, og veiðan er landa í Noregi.
Jupiter hevur júst landað 2100 tons av svartkjafti í Vedde í Noregi, og hevur nú fiskað
svartkjaftakvotuna.
Teir loystu fyri løtu síðan, og hava sett kósina móti Fuglafirði, har teir skulu riggað av, áðrenn teir
skulu á beding hjá Mest í Havn.
Jupiter hevur fiskað svartkjaft eystanfyri í føroyskum sjógvi.
Fiskur.fo

United: Avtalan við Mourinho tryggjað
27.05.2016 - 10:17
Nú er tað endiliga váttað, tíðindini, sum fótbóltsheimurin leingi hevur vitað, nevniliga at portugisin
José Mourinho verður nýggjur venjari fyri Manchester United.
Í dag kundi enska stórfelagið váttað, at felagið hevur gjørt ein trý ára sáttmála við 53 ára gamla
Morinho fram til 2020.
- José er heilt einfalt besti venjarin í spælinum í dag. Hann hevur vunnið streyp og givið íblástur til
spælarar kring Evropa, og – sjálvandi – kann kennir Premier League væl við at vinna trý meistaraheiti
her á landi, stjóri í Manchester United við heimasíðu felagsins.
Sjálvur sigur Morinho:
- At gerast venjari fyri Manchester United er ein serligur heiður í hesum spælinum. Tað er eitt felag,
ið er kent og virt kring allan knøttin. Felagið er mergt av einum gátufør kærleiksævintýri, sum tú ikki
finnir í nøkrum øðrum felag.
- Eg havi altíð kent ein skyldskap við Old Trafford (leikvøllin hjá Manchester United). Hann hevur hýst
týðandi minni fyri meg í míni starvsleið og eg havi altíð havt eitt inniligt samband við fjeppararnar. Nú
síggi eg fram til at gerast teirra leiðari og fáa teirra frálíka stuðul í komandi árum.
Portal.fo

Rashford skoraði í fyrsta landsdysti sínum
28.05.2016 - 10:13
Unga stjørnuskotið hjá Manchester United, Marcus Rashford, skoraði eitt av málunum, tá Ongland í
gjárkvøldið vann 2-1 á Avstralia í einum venjingardysti. Eisini hin United-áleyparin, Wayne Rooney
kom á skoraralistan.
Upphitingardysturin gjørdist ein minniligur dystur fyri unga United-áleyparan, sum í fyrsta Alandsdysti sínum legði Ongland á odda eftir bert tríggjar minuttir.
Í øðrum hálvleiki økti Wayne Rooney áðrenn tað eydnaðist Avstralia at koma á máltalvuna, men talan
var um eitt sjálvmál, tá Eric Dier skallaði eitt avstralskt innleg í egið net.
Ongland spælir aftur hósdagin móti Portugal.
Aðrir venjingardystir vórðu eisini spældir í gjár. Norðurírland vann 3-0 á Hvítarusslandi, Írland og
Holland spældu 1-1, Kroatia vann 1-0 á Moldova og Kekkia bankaði Malta 6-0.
Portal.fo

Máltevið er sum ongantíð fyrr kring Europa
28.05.2016 - 14:34
Hvørt kappingarár verður gjørt upp, hvørji lið og leikarar hava staðið seg best, og serliga eru tað
málskjúttarnir sum fáa fokus. Tað er eisini málini sum avgera dystirnar, so tað er nokk ikki so løgið, at
hesi hagtøl eru tey sum aloftast eru í fokus. Kring europa eru nógvir dugnaligir málskjúttar, og
niðanfyri er eitt yvirlit yvir fimm teir bestu málskjúttarnar í teimum størstu europeisku kappingunum.
Tann leikarin sum hevur skotið flest ligamál í teimum ovastu ligunum í Europa er Luis Suarez hjá
Barcelona. Hann skoraði heili 40 mál í sínum fyrsta kappingarári fyri katalonska liðið. Merkisvert er, at
Barcelona eigur tríggjar leikarar í topp fimm í Spania. Hinar báðar eigur Real Madrid.
Í teimum 53 dystunum sum Suarez hevur spælt í øllum kappingum í ár, hevur hann skotið heili 59
mál, umframt at hann hevur lagt upp til 22 onnur mál.
Í fronsku kappingini, Ligue 1 er eisini ein málslúkur av teimum heilt serligu. Zlatan Ibrahimovic hevur
skotið 38 mál. Samanlagt hevur Zlatan spælt 51 dystir hetta kappingarárið og í hesum dystum hevur
hann skotið heili 53 mál.
Argentinski áloyparin, Gonzalo Higuain hevur skotið 36 mál í Seriu A, Robert Lewandowski skeyt 30 í
Bundesliguni, Vincent Janssen 27 í Eredivisie og Harry Kane 25 í Premier League.
Her er yvirlit yvir bestu fimm málskjúttarnar kring bestu ligurnar í Europa:
La Liga:
1. Luis Suarez - Barcelona - 40 mál
2. C. Ronaldo - Real Madrid - 35 mál
3. L. Messi - Barcelona - 26 mál
4. Neymar - Barcelona - 24 mál
5. K. Benzema - Real Madrid - 24 mál
Ligue 1:
1. Zlatan Ibrahimovic - PSG - 38 mál
2. A. Lacazette - Marseille - 21 mál
3. E. Cavani - PSG - 19 mál
4. H. Ben Arfa - OGC Nice - 17 mál
5. W. Ben Yedder - Toulouse - 17 mál
Serie A:
1. Gonzalo Higuain - Napoli - 36 mál
2. P. Dybala - Juventus - 19 mál
3. C. Bacca - Milan - 18 mál
4. M. Icardi - Inter - 16 mál
5. M. Salah - Roma - 14 mál
Bundesliga:
1. Robert Lewandowski - FC Bayern - 30 mál
2. P. E. Aubameyang - Dortmund - 25 mál

3. T. Müller - FC Bayern - 20 mál
4. J. Hernandez - Leverkusen - 17 mál
5. A. Modeste - Køln - 15 mál
Eredivisie:
1. Vincent Janssen - AZ Alkmaar - 27 mál
2. L. De Jong - PSV - 26 mál
3. A. Milik - Ajax - 21 mál
4. D. Kuyt - Feyenoord - 19 mál
5. S. Haller - FC Utrecht - 17 mál
Premier League:
1. Harry Kane - Tottenham - 25 mál
2. J. Vardy - Leicester - 24 mál
3. S. Aguero - Man. City - 24 mál
4. R. Lukaku - Everton - 18 mál
5. R. Mahrez - Leicester - 17 mál
Portal.fo

Effodeildarbrak í Sarpugerði og á Svangaskarði í morgin
28.05.2016 - 15:25
Í morgin verða fýra av teimum fimm dystunum í 13. umfari av Effodeildini spældir. tríggir byrja
klokkan 15, og ein klokkan 17:15. Dysturin millum KÍ og NSÍ verður fluttur til sunnudagin 5. juni, á
Norðoyastevnu.
Ein sera spennandi dystur verður í morgin í Sarpugerði í Gøtu millum Víking og HB. Hetta er
endurtøka av fjórðingsfinaluni sum bleiv spæld herfyri, og tá endaði 3-3 eftir vanliga spælitíð.
Brotspørk máttu til, fyri at finna vinnaran tá. Hesaferð verður so ikki longd leiktíð og brotspørk, men
vinnarin skal finnast innan fyri 90 minuttir plus tað leysa.
Í FSF Varpinum, har Jóannes Jakobsen metti um hetta umfarið í Effodeildini metti hjálparvenjarin á
landsliðnum, at HB kundi arga Víking, nú so nógvir leikarar eru ivasamir orsakað av skaðum. Men er
Víkingaliðið nøkunlunda fult mannað, so eigur heimaliðið at koppa einum skinklandi HB liðið, sum
klórar og skavar, fyri at finna formin frá fyrstu umførunum aftur.
Á Toftum verður eisini ein sera spennandi dystur. Brakið á Svangaskarði er millum tvey lið í tyngra
endanum av deildini, og har er sera nógv uppá spæl. TB er eitt sindur betur fyri á stigatalvuni, og
kann við sigri hála seg upp um minst eitt lið, og aftur nærkast teimum liðunum sum eru plaseraði um
miðjuna á talvuni.
Hjá B68 er talan um at nærkast TB, AB og Skála, og gera restina av kappingini eitt sindur lættari at
koma gjøgnum. B68 hevur higartil fingið fimm stig, meðan TB hevur nýggju stig, eins og AB og Skála.
Fyri at sitera Jóannes Jakobsen í FSF Varpinum, so helt hann, at tað kundi blivið fantastiska spennandi
fyri kappingina, um B68 vann, og hálaði seg tættari hinum. Hetta halda tvøramenn tó ikki so nógv um,
og vilja fyri alt í verðini vinna seg langt burtur frá niðastu plássunum. Men kappingin er sera hørð, og
tað tykist sum um at alt kann henda í ár.
Portal.fo

Hull er aftur í Premier League
28.05.2016 - 19:04
Mohamed Diamé hjá Hull bleiv dagsins maður í play-off finaluni móti Sheffield Wednesday. Hull var
nógv tað besta liðið í dag, og vann sannførandi, hóast tað einans stóð 1-0 á máltalvuni. Málið, sum
Diamé skoraði í 72. minutti er smáar 1,7 milliardir krónur vert, og tað má sigast at vera eitt rímuliga
týdningarmikið mál.
Venjarin hjá Hull, er navnframi Steve Bruce, og hann setti met í kvøld. Hann er einasti venjari sum
hevur megnað at vunnið uppflyting til Premier League heili fýra ferðir. Tvær ferðir hevur hann
megnað hetta við núverandi liði sínum, Hull, umframt tvær ferðir við Birmingham.

Við leikarum sum Livermore, Huddlestone, El Mohamady, Snodgrass, Hernandez, Curtis, Dawson og
so dagsins leikara, Diamé hevur Hull ein skilagóðan bul, og so er tað upp til Steve Bruce til at brúka
eitt sindur av milliardunum til at keypa onkrar leikarar afturat, sum kunnu styrkja um bulin á liðnum.
Einasti leikari hjá Sheffield Wednesday sum sá út til at hava Premier League klassa var málverjin,
Keiran Westwood, og kreativi Forestieri, hóast hann var heilt burtur meginpartin av dystinum. Men
tað var alt liðið hjá honum faktiskt.
Portal.fo

Real Madrid er Champions League vinnari fyri 11. ferð
28.05.2016 - 22:38
Tað máttu brotspørk til, fyri at skilja hesi bæði djørvu liðini úr Madrid í kvøld. Og fyri 11. ferð í søgu
felagsins vann Real Madrid Champions League finaluna. Atlético leikararnir eru í knúsi, nú teir júst
hava tapt finaluna móti grannanum úr Real, og tað má kennast enn meira svárt, tá Atlético var betra
liðið í dystinum.
Atlético tók ikki av, í gyltum støðum í dystinum, og tí yvirlivdi Real Madrid, og kláraði at halda á líka til
brotsparkskappingina. Hana avgjørdi Cristiano Ronaldo sjálvandi fyri kongaliga felagið.
Fjórði skjúttin hjá Atlético var Juanfran, og hann misnýtti, og tá Cristiano Ronaldo skoraði uppá sítt
brotspark beint aftaná, vann Real 5-3 uppá brotsparkskapping.
Úrslit:
Real Madrid - Atlético Madrid 1-1 (1-0)
1-0: S. Ramos (15.)
1-1: Y.F. Carrasco (79.)
(Real vann 5-3 við brotspørkum)
Portal.fo

Fyrsti føroyingur danmarksmeistari í hondbólti
29.05.2016 - 09:02
Jóhan á Plógv Hansen er fyrsti føroyingur nakrantíð, sum hevur megnað, at vinna meistaraheitið í
donskum hondbólti. Tað var eftir seinnu finaluna móti Team Tvis Holstebro í gjárkvøldið.
Seinnu finaluna taptu Jóhan og lið hansara tepurt 26-25, men av tí at teir vunnu so trygt 27-20
mikudagin var meistaraheitið tryggjað. Hóast Jóhan og teir vunnu meistaraheitið var tað ikki uttan
spenning. Beint at undan liðini fóru til hálvleiks, vóru Tvis Holstebro á odda við seks málum og sjey
mál skuldu til, fyri at liðið skuldi strúka avstað við meistaraheitinum.
Tað eydnaðist ikki og støðan í hálvleikinum var fýra mál, 14-10.
Úrslitið gjørdist 26-25 til Team Tvis Holstebro. 22 ára gamli Jóhan á Plógv skoraði fimm mál. Í fyrru
finaluni fekk hann bert eitt mál.
Samstundis sum hetta er fyrstu ferð, at Bjerringbro-Silkeborg vinnur meistaraheitið er hetta eisini
fyrstu ferð, at ein føroyingur vinnur danmarksmeistaraheitið.
Team Tvis Holsterbro - Bjerringbro-Silkeborg (26-25) 20-27
Portal.fo

Fogh verður ráðgevi hjá ukreinska forsetanum
28.05.2016 - 08:56
Anders Fogh Rasmussen, fyrrverandi danskur forsætisráðharri og Nato-aðalskrivari, skal vera ráðgevi
hjá ukreinska forsetanum, Petro Porochenko.
Fyrrverandi Venstre-formaðurin skal vera uttanhýsisráðgevi, og verður sostatt ikki ein partur av fasta
starvsfólkahópi forsetans, skrivar Kijev Post sambært Ritzau.
Anders Fogh Rasmussen gjørdist aðalskrivari fyri Nato eftir hollendska Jaap de Hoop Scheffer í 2009.
Hann stóð sostatt á odda fyri Nato, tá ósemjan millum Ukraine og Russland brast á, og sum endaði
við, at Russland hertók Krim-hálvoynna í 2014.
- Hertøkan av Krim er ólóglig, og Nato og tess sameindu fara ikki at góðtaka hana, ljóðaðu boðini tá.

Fyrrverandi danski forsætisráðharrin hevur stovnað egna ráðgevarafyritøku, Rasmussen Global, sum
millum annað hevur starvast fyri eina av heimsins størstu ráðgevarafyritøkur, Boston Consulting
Group, skrivar Ritzau.
Anders Fogh Rasmussen var forsætisráðharri í Danmark frá november 2001 til 2009.
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Nú er koyrandi yvir um brúnna
28.05.2016 - 16:50
Snórurin er kliptur og nú er endiliga koyrandi yvir um nýggju brúnna um Sandá.
Nú stóra mannamúgvan er so smátt hevur leitað sær til hús ella inn í barnagarðin í Løkjatúnið til kaffi
byrjar ferðslan at koyra eftir nýggju brúnni.
Fyrstu bilarnir sum vórðu koyrdir eftir brúnni vóru ellisakfør.
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Føðideildin á Suðuroyar Sjúkrahúsi verður mannað 24 tímar um samdøgnið
29.05.2016 - 12:53
Planlagdar føðingar verða á Landssjúkrahúsinum framyvir, tí ógjørligt er í løtuni at fáa fatur í læknum
til planlagdar føðingar. Men Føðideildin á Suðuroyar Sjúkrahúsi verður mannað 24 tímar um
samdøgnið, til millum annað akuttar føðingar. Hetta skrivar bólkurin Vernd av Suðuroyar Sjúkrahúsi
millum annað í tíðindaskrivi.
Umboð fyri felagið “Vernd av Suðuroyar Sjúkrahúsi” høvdu fund herfyri við Sirið Stenberg,
landsstýriskvinnu í Heilsumálum og Ronnie Midjord, stjóra á Suðuroyar Sjúkrahúsi.
Á fundinum blivu viðurskifti viðvíkjandi barnakonum í Suðuroy viðgjørd, í samband við
tilmælið frá Suðuroyar Sjúkrahúsi um, at allar planlagdar føðingar framyvir skulu verða á
Landssjúkrahúsinum.
Sambært verndarfelagnum gjørdu Sirið Stenberg, landsstýriskvinna og Ronnie Midjord,
Sjúkrahússtjóri púrasta greitt, at akutta føðistaðið á Suðuroyar Sjúkrahúsi heldur á, sum tað altíð
hevur gjørt, og, at barnakonurnar framvegis fara at verða vístar til Landssjúkrahúsið til planlagdar
føðingar.
Eisini greiddi leiðslan á sjúkrahúsinum frá, hví hon hevði mælt til hettar.
Bæði landsstýriskvinnan og stjórin á Suðuroyar Sjúkrahúsi vístu annars á, at talan fór ikki at verða um
nakra niðurlaging av Suðuroyar Sjúkrahúsi.
Felagið Vernd av Suðuroyar Sjúkrahúsi vísti á teirra ónøgd við nøkur av teimum meira praktisku
viðurskiftunum, eitt nú at fáa tíðina stytta áðrenn barnakonur skulu flytast til Landssjúkrahúsið. Eisini
vísti tey á bústaðarmøguleikarnar og kostnaðin av hesum. Felagið vildi hava, at allar barnakonur
skuldi fáa bestu bústaðarmøguleikar, tað vil siga íbúðir, og at uppihaldið skuldi verða ókeypis fyri
familjuna.
Landsstýriskvinnan segði, at hon longu nú hevði sett hetta arbeiðið í gongd, og at hon
metir, at nakað av hesum vil verða avgreitt innan fyri umleið 1 mánaða.
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Hópin av fólki í Fraklandi og í Týsklandi blivu rakt av toruni í gjár
29.05.2016 - 13:28
Fleiri børn hava fingið mein, eftir at toran sló niður í eini park í París í gjár, har børnini spældu. 11
børn eru løstaði - seks teirra álvarsliga, skrivar franska blaðið Le Figaro, sambært Ritzau. Børnini vóru
í parkini til ein barnaføðingardag, tá toran sló, segði Kringvarpið í tíðindunum klokkan 10.
Kringvarpið upplýsti eisini, at toran eisini gjørdi álvarsligan skaða í Týsklandi í gjár. Hon sló niður í ein
fóbóltsvøll, meðan ein ungdómsdystur varð spældur í býnum Hoppstädten. Heili 35 fólk vórðu flutt á
sjúkrahúsið. Týskir miðlar skriva, at toran sló beint niður í dómaran. Leikarar og áskoðarar blivu øll
rakt ella ávirkaði av hendingini.
Tað var hvørki regn ella myrk skýggj á himlinum, tá toran sló.
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Jaspis og Ametyst landaðu í Havn í morgun
30.05.2016 - 13:28

Jaspis og Ametyst landaðu til Barðið í Tórshavn í morgun, teir hava 270.000 pund, skrivar JN.fo.
185.000 pund av veiðuni var upsi, 70.000 pund var longa og so høvdu teir 15.000 pund av ørðum
fiskasløgum.
Sambært JN.fo byrjaðu teir túr 19. mai og hava roynt á Munkagrunninum.
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Dennis Holm: - Marghøllin í Vági skal røkka einum breiðum skara - ikki bert ítróttarfólki
30.05.2016 - 22:33
Á almennum fundi í Vágs Skúla í kvøld, varð kunnað um marg-høllina (multi-høll), sum verður bygd í
Vági í næstum. Hetta skrivar Vágs kommuna á heimasíðuni.
Sambært Vágs kommunu er talan er um marghøll við ½ fótbóltsvølli, hondbóltsvølli við møguleika fyri
hondbólti, kurvabólti, flogbólti, badminton tennis og so framvegis.
Harumframt verða eisini umstøður fyri frælsum ítrótti í marg-høllini. Rennibreyt við 3 geilum verður
kring fótbóltsvøllin (umleið 200 metur), og uppmált verður til 60 meturs sprint og forðarenning. Eisini
verða umstøður til longdarlop, 3-lop og hæddarlop. Í marg høllini verður eisini klatriveggur.
Umframt ítrótt, verður í høllini eisini ein bygningur við skiftirúmum, wc’um, durði, teknirúmi,
skrivstovu og goymslurúmi. Uppi á bygninginum verður stór balkong.
Um marg-høllina
Høllin er 95 metur long og 50 metur breið. Á lægsta punkti er høllin umleið 6 metur høg og á hægsta
punkti umleið 15 metur høg. Høllin er ein stálkonstuktión, sum verður sett omaná eitt betongfundament. Høllin verður klædd við einum membrani, sum er gjøgnumskygdur og hevur sjálvvirkandi
ventilatión. Høllin verður bygd til at tola vindstyrki á 65 m/s.
Fleiri enn 1.00 hallir av hesum slagnum eru kring heimin og til alskyns endamál, ikki bert til ítrótt. Í
grannalondum okkara eru fótbóltshallir av hesum slagnum vanligar.
Marg-høllin í Vági verður mett at kosta umleið 20 milliónir krónur.
Marg-høllin verður bygd inni á Oyrunum í Vági, innanfyri Páls Høll. Og er ætlanin at fara undir
byggingina eftir summarfrítíðina. Høllin skal sambært ætlanini takast í nýtslu komandi summar.
Dennis Holm, borgarstjóri fegnast almikið um, at slík høll nú verður bygd í Suðuroynni.
- Tað hevur ómetaliga stóran týdning fyri ítróttina og rørslufeløg í oynni. Men høllin er ikki bara ætlað
ítróttarfólki. Marghøllin skal røkka einum breiðum skara, herundir dagstovnar, skúlar, eldri,
rørslutarnaði og so framvegis. Vit hugsa "marg" bæði í mun til ítrótt og brúkarar, sigur borgarstjórin í
Vági.
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28-05-2016 11:59
Trappan tikin í nýtslu
Nógv fólk ar komið saman niðri í Vágsbotni í Havn, nú tann so nógv umrødda trappan alment varð
tikin í nýtslu. Karmurin um tiltakið var ókeypis morgunmatur, tónleikur, sangur, klovnarí og nakrar
røður.
Endilga var hon har, eitt ár seinkað, trappan í Vágsbotni, sum so nógvar meiningar eru um. Sum heild
er hon tó væl móttikin av borgarum í Havn, sum tískil eisini vóru møttir talsterkt upp í Vágsbotni.
Tað byrjaði við, at kommunan bjóðaði ókeypis morgunmat, síðan spældi Havnar Hornorkestur og
síðan kom klovnurin Bubu, sum við undirhaldi og tónleiki veruliga fekk lív í ung sum gomul. Aftaná
sang Tórshavnar Manskór tveir sangir, áðrenn Heðin Mortensen, borgarstjóri, helt eina talu um
Havnina, sum verður 150 ár í dag sum kommuna, og trapputilgongdina, har alt ikki bara hevur gingið
eftir vild. Síðan helt Tróndur Sigurðsson, formaður í byggi- og býarskipanarnevndini, eina talu. Aftaná
á tað var enn meira fyri børnini við Bubu.
Byrjað varð upp á trappuna í apríl mánai 2015, og eftir ætlan skuldi hon standa liðug longu 27. juni
sama ár, tá tónleikatiltakið Voxbotn fór av bakkastokki. Men tá var hon langt frá liðug. Síðan skuldi
hon vera liðug á ólavsøku, men tað helt heldur ikki – ikki fyrr enn nú, næstan eitt ár aftaná fyrsta
evstamarkið, var hon klár at taka í nýtslu.
Seinni í dag verður enn eitt stór og nógv seinkað verkætlan tikin í nýtslu. Tað er brúgvin um Sandá.
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Bara eftirlit eftir fráboðan

Eftirlitið, tá olja verður bunkrað og flutt, er so sum so í Føroyum, sum nú skulu innføra strangari
reglur á økinum. Landsstýriskvinnan heldur tað vera nøktandi, at eftrlit bara verður framt, tá ein
fráboðan ella áheitan um eftirlit kemur
- Ábendingar eru um, at í fleiri kommunum verður als einki uppleitandi eftirlit framt í sambandi við
bunkring millum skip. Ofta er talan um flutning av tungolju, sum dálkar sera illa og er sera torfør fyri
ikki at siga ógjørlig at taka uppaftur, tá óhapp henda.
Hetta sigur Ingolf S. Olsen, tigmaður í Tjóðveldi,millum annað í sambandi við ein fyrspurning til
landsstýriskvinnuna í umhvørvismálum, Sirið Stenberg.
Landsstýriskvinnan vísir á, at tað fyrst og fremst eru kommunurnar, sum umsita reglurnar í
bunringskunngerðini, meðan Umhvørvisstovan hevur eftirlit við, at reglurnar verða hildnar. Men tað
eftirlitið er ikki nakað, sum Umhvørvisstovan av sínum eintingum fremur – tað má koma ein fráboðan
fyrst.
- Sum nevnt omanfyri er mest vanligt, at Umhvørvistovan bert fremur eftirlit, um ein fráboðan er
komin um eitthvørt óregluligt ella møguliga ólógligt virksemi, sigur Sirið Stenberg millum annað í
aftursvarinum.
Ingolf S. Olsen setti fyrispurningin í sambandi við at landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum
hevur lagt eina umfatandi dagføring av sjólógini fyri Løgtingið.
Dagføringin snýr seg um at seta fleiri av nýggjastu donsku dagføringunum í gildi í Føroyum, so
føroyska sjólógin verður meinlík sjólógunum í hinum Norðurlondunum og í samsvari við altjóða
sáttmálar. Nakað sum Løgtingið gjørdi av at seta í verk fyri sjey árum síðan. Eisini eru Danmark og
Grønland í ferð við at herða reglurnar um bunkring.
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Montenegro er nýggjasti limur í NATO
Montenegro undirskrivaði herfyri avtaluna um limaskap í norðuratlantisku hernaðarsamgonguni
NATO. Harvið er landið blivið 29. limur í samgonguni. Aðalskrivarin í NATO, Jens Stoltenberg, fegnast
saman við hinum limalondunum. Russland, harafturímóti, er sera hart ímóti limaskapinum hjá
eysturevropiska landinum í NATO
Montenegro er eitt lítið land í eysturevropa. Tað liggur ímillum Kroatia, Serbia, Bosnia-Hersegovina
og Albania. Tað eru um 650.000 íbúgvar í Montenegro, ið fekk sjálvstýri frá Serbia í 2006. Landið er
kent fyri at vera ein partur av Serbia undir krígnum millum Bosnia og Kroatia í 1990-unum og var
partur av serbiska herinum, ið leyp á Kroatia. Landið byrjaði eina sjálvsstýristilgongd í 2005 og fekk
endaliga sjálvstýri frá Serbia í 2006.
Ein umráðandi leikur hjá NATO
Hernaðarliga hevur Montenegro ikki stórvegis týdning. Landið hevur ein evarska lítlan her, ið telur
nakrar fáar túsund mans. Tað er heldur ikki av teirri orsøk, at NATO hevur bjóðað Montenegro upp í
samstarvið. NATO hevur í nógv ár roynt at fáa ein størri leiklut í eysturevropa. Nøkur lond eru longu
limir, m.a. Turkaland, Rumenia, Bulgaria og Ungarn. Tó eru flestu londini úr gamla krígnum í Bosnia
og Kroatia ikki limir enn, men nú, ið Montenegro er byrjað tilgongdina at blíva limur, verður
strandarlinjan framvið Adriatiska havinum øll partur av NATO. Nakað, ið teir hava roynt í nøkur ár.
Russar ónøgdir við limaskap
“Um NATO framhaldandi veksur eystureftir kann einki annað henda enn eitt aftursvar úr eystri úr
Russlandi. Vit mugu verja okkum sjálvi og okkara áhugamál”.
Soleiðis segði Dmitry Peskov, talsmaður hjá russiska forsetanum Vladimir Putin, í desember 2015.
Útsøgnin kom í kjalarvørrinum av innbjóðingini frá Stoltenberg til Milo Djukanovic,
forsætismálaráðharri í Montenegro, um limaskap í NATO. Rusland hevur ongan áhuga í at síggja
NATO koma eystureftir í tað, ið teir síggja sum russiskt øki. Jens Stoltenberg kallaði tað hinvegin eina
søguliga hending, og uttanríkisráðharrin í Danmark, Kristian Jensen, segði, at Rusland skal ikki blanda
seg uppí, hvørjum NATO bjóðar limaskap og ikki. Hetta kom eftir at russar høvdu roynt nógvar
diplomatiskar kanalir fyri at forða fyri, at málið fór víðari. Kristian Jensen segði víðari við JyllandsPosten, at Rusland er blivin ein trupulleiki fyri uttanríkispolitikk hjá vesturlondum, tí teir traðka, har
teir ikki skulu, og vilja hava ávirkan á viðurskiftir, ið ikki viðkoma teimum.
Russland hevur altíð havt eitt strongt samband við NATO. Tað gjørdist ikki betri, tá Russland leyp á
Ukraina og tók Krim hálvoynna og legði hana undir Russland.
Russland sær eisini víðkanina av NATO sum eina vesturlendska ekspansión og tí vilja teir forða. Nú, ið
Balkanlond eisini fara at vilja sleppa uppí, gerst tað enn meira eldfimt.
Í eini roynd at fáa fólkið í Montenegro at forða fyri, at limaskapurin gerst endaligur, hevur Maria
Zakharova, talskvinna fyri uttanríkisráðið í Moskva, lagt upp til, at Montenegro heldur eina
fólkaatkvøðu um málið. Andstøðan og politisk mótstøðufólk hjá stjórnini í landinum hava eisini lagt

upp til eina fólkaatkvøðu, men enn hevur Djukanovic ikki vilja givið eftir. Hann stendur við sítt, at
Montenegro skal gerast limur í NATO og at stjórnin hevur heimild at taka ta avgerðina sjálv.
Montenegro tikið stór fet framá
Tað er eingin ivi um, at Montenegro nú veksur um sína diplomatisku støðu. Tey fara frá at verða ein
eygleiðari við NATO-fundir til at sita við borðið. Tað verður ein partur av trygdartilbúgvingini í Evropa
og fer at eiga ein part í áhugamálunum, ið stýra stovninum og samstarvinum. Tað er ein góð støða
fyri eitt lutfalsliga lítið land sum Montenegro. NATO hevur eisini leingi havt ætlanir um at víðka um
sína ávirkan í Balkan-økinum, og Montenegro er nokk tann lættasti samstarvspartnarin í løtuni.
Landið er ikki í ósemju við nakað av sínum grannalondum og er ikki tað mest strategiskt umráðandi
landið í økinum. Tað er møguliga Serbia, men tey siga seg vera hernaðarliga uttanveltaði og vilja tí ikki
uppí NATO. Tað er so støðan fyribils í hvussu so er, men Serbia hevur undirskrivað eina
samstarvsavtalu við NATO, ið m.a. inniber, at serbiski herurin hevur venjingar saman við herfólki hjá
NATO-londum.
Tað var tó ikki uttan víðari, at Montenegro slapp uppí. Tey máttu lúka treytir, ið innibóru
bygnaðarbroytingar og hugburðsbroytingar innanlands, undir eygleiðing av NATO. Talan er m.a. um
pressufrælsi, ið er skert; ódemokratisk val og ring viðferð av aktivistum. Eisini er Djukanovic sagdur at
verða ógvuliga korruptur og stýra landinum við harðari hond. Øll hesi viðurskifti skuldu verið komin
uppá pláss, áðrenn NATO-limaskapur átti at komið uppá tal, men fleiri hava víst á, at tað haltar enn.
Tað hevur ikki verið uttan mótmælir, at Montenegro fer upp í NATO. Nógv minnast hvussu
felagsskapurin bumbaði økið í 1990-unum og fleiri vilja verða við, at fólkið átti ikki at gloymt
ræðuleikarnar so skjótt.
Hvussu alt fer at spæla av, er ringt at siga. Montenegro er ikki eitt týdningarmikið land hernaðarliga,
men súmbolskt hevur tað nógv at siga fyri NATO, at landið er komið uppí, tí tað økir um ávirkanina í
eysturevropa. Montenegro tók eisini undir við sanktiónum mótvegis Russlandi undir Ukrainakreppuni, ið fekk russar at vakna við tað alt meira vesturlendskt sinnaða Montenegro. Hvussu russar
fara at svara aftur, letur bíða á sær, men teir hava í øllum førum ført ein sterkan retorikk.
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Flest í fátækraváða á Sandoynni
Sambært Hagstovuni stendur ringast til í Sandoynni, har flest fólk eru í fátækraváða - og talið bara
økist
Tað er Hagstova Føroya, sum hevur gjørt tølini fyri landið upp, og tað er ójavnt býtt.
Samanlagt taldu borgarar í fátækraváða í Føroyum 10,8% í 2014, men í bæði Suðurstreymoy og í
Eysturoy er talið minni, meðan tað er hægri í hinum sýslunum kring landið. Serliga sígga tølini fyri
Sandoynna og Suðuroynna, har talið støðugt er økt ár um ár síðan 2011, men nógv ringast stendr til í
Sandoynni.
Í Sandoynni er vandin næstan dupult so stórur sum aðrastaðni í landinum, og heili 19,2 rosent eru í
fátækraváða har, meðan taliðfyri Suðuroynna er 15,9.
Einasta stað í landinum, tað gongur rætta vegin, er Norðstreymoy, har talið av teimum í fátækraváða
er í minking.
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Vandi at ríkisfelagsskapurin verður upploystur
Sannlíkindini fyri, at samstarvið í ríkisfelagsskapinum slitnar og at Føroyar fara burturúr, eru stór.
Orsøkin er ósemja um stjórnarskipanararbeiðið. Tað heldur Uffe Østergaard, professari í søgu.
Føroyar, Danmark og Grønland áttu heldur skipað seg í eitt samveldi, tí so varð samsvar millum
viðurskifti og veruleika, heldur hann
Tá føroyskir politikarar vóru um at vera til reiðar at leggja uppskotið um eina stjórnarskipan fyri
løgtingið í 2011, bakkaðu teir aftur í seinastu løtu.
Danska løgmálaráðið hevði skrivað eitt notat: ein føroysk stjórnarskipan má vera innan karmarnar í
grundlógini.
Síðani hava serliga Tjóðveldi og Sambandsflokkurin givið hvørjum øðrum skuldina fyri, at arbeiðið
datt niðurfyri.
Fimm ár eru gingin, og arbeiðið at gera eina stjórnarskipan fyri Føroyar er uppafturtikið. Men danska
stjórnin hevur ikki broytt hugsan. Bæði undanfarni forsætisráðharri, Helle Thorning-Schmidt,
Socialdemokraterne, og sitandi forsætisráðharri, Lars Løkke Rasmussen, Vinstri, eru ógvuliga avgjørd:
Ein føroysk stjórnarskipan má vera innanfyri karmarnar í grundlógini.

Ríkisfelagsskapurin riggar í fleiri førum væl, men arbeiðið við eini stjórnarskipan er tekin um, at tað
eru nakrar álvarsligar ósemjur í ríkisfelagsskapinum, sum kunnu gerast avgerandi fyri felagsskapin.
- Tað er trupult at semjast um fleiri grundlógir í ríkinum, tí síggi eg nógvar trupulleikar fyri framman,
sigur Uffe Østergaard.
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Meting um tilfeingið fyri viku 22 2016
Friday, 27 May 2016
Samandráttur: Línuskip: Sjey eru undir Føroyum og fiska mest tosk, longu og so nakað av brosmu,
hýsu og svartkalva. Teir flestu eru nýliga byrjaðir túr, men vit vantað at tveir landa fyrst í vikuni og so
nakrir seinni í vikuni. Ein er og fiskar við Ísland og kemur hann helst at landa fyrst ella miðskeiðis í
vikuni. Tveir eru við Eysturgrønlandi og fiska tosk og brosmu. Annar frystur fiskin, meðan hin ísar
fiskin umborð og kemur hann helst at landa síðst í vikuni. Tvey frystilínuskip eru við Ísland og eitt er
undir Føroyum.
Útróður: Streymurin verður góður og veðri verður eisini gott, so tí er vantandi at tað verður nakað av
útróðri, hóast ringa fiskitíð.
Djúpvatnstrolarar: Bara tann eini til fiskarí (fríggjadag 27/05), men vit vantað at nakrir fara út í
næstum.
Partrolarar: Øll pørini eru til fiskarí. Rokna verður við at 2-3 pør landa mánadagin og so nøkur seinni í
vikuni. Fiskaríið er tíverri framvegis einki at reypa av. Trý pør fiska gulllaks.
Trolbátar: Tríggir eru á landleiðini og koma nokk allir at landa mánadagin. Teir hava mest av toski,
tungu, reyðsprøku og havtasku. Tveir fiska uttanfyri landleiðina. Teir fáa mest av toski og hýsu og so
eitt sindur av upsa og flatfiski. Vantandi landa teir fyrst í vikuni. Fiskaríið hjá nærum øllum bátum er á
einari leið.
Garnaskip: Tvey fiska svartkalva og koma báðir at landa mánadagin. Fiskaríið hevur verði vánaligt
Fmf.fo

Valutanavn

Nationalbankens
middelkurs

Australske dollar

479,68

Bulgarske leva

380,25

Brasilianske real

185,24

Canadiske dollar

512,04

Schweizerfranc

672,54

Kinesiske renminbi.yuan

101,44

Tjekkiske koruna

27,520

Euro

743,69

Britiske pund

976,93

Hong Kong dollar

85,94

Kuna

99,36

Ungarske forint

2,3700

Israelske new shekel

173,57

Indiske rupees

9,9400

Japanske yen

6,0048

Mexicanske peso

36,140

Norske kroner

79,95

Newzealandske dollar

447,36

Polske zloty

169,25

Russiske rubel

10,130

Svenske kroner

80,11

Singapore dollar

483,42

Thailandske baht

18,690

Tyrkiske lira

225,83

US dollar

667,65

Sydafrikanske rand

42,330

Danskebank.dk

Andlát
Ivan Hummeland Jacobsen, ættaður úr Vestmanna, búsitandi í Fuglafirði, andaðist á Klaksvíkar
sjúkrahúsi fríggjadagin 27. mai, 76 ára gamal.
Eivind Bech, Lopra, andaðist á landssjúkrahúsinum sunnunáttina 29. mai, 78 ára gamal.
Jacob Zacharias Bærentsen, Tórshavn, ættaður úr Vestmanna, vanliga nevndur Zacharias, andaðist á
Landssjúkrahúsinum sunnudagin 87 ára gamal.
Irena Reinert Weihe, Søldarfjørður, andaðist á Landssjúkrahúsinum fríggjadagin 27. mai, 78 ára
gomul.
Frígerð Sundsskarð, Tórshavn, ættað úr Klaksvík, andaðist á Landssjúkrahúsinum hósdagin 26. mai, 63
ára gomul.
Jacob Weyhe, Kollafjørður, ættaður úr Porkeri, andaðist á Ellisheiminum í Havn mikudagin 25.mai, 97
ára gamal.
Hilda Lund, fødd Johansen, ættað av Strondum, búsitandi í Hamar í Norra andaðist 24. mai, 87 ára
gomul.

