Tíðindi úr Føroyum tann 8. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

15 prosent av norsku arbeiðsmegini eru innflytarar
Útivið 15 prosent av norsku arbeiðsmegini eru innflytarar sambært norsku hagstovuni SSB.
Umleið 380.000 innflytarar vóru í arbeiði í Norra í 4. ársfjórðingi 2015. Hetta svarar til 14,7 prosent av
samlaðu norsku arbeiðsmegini, upplýsir Statistisk sentralbyrå - norska hagstovan.
Millum innflytararnar vóru 60,3 prosent í arbeiði, meðan hesin parturin í fólkinum annars lá um 67,2
prosent.
Innflytarar úr ES-londum í Eysturevropa myndaðu størsta bólkin við umleið 114.000 arbeiðstakarum.
Síðani komu innflytarar úr Norðuramerika og Avstralia/Ný Zealandi og øðrum Kyrrahavsoyggjum
umframt bólkurin úr Eysturevropa uttanfyri ES, svarandi til 62 prosent.
Kelda: NTB/dn.no
Antares.fo

Er tað í lagi at verða uppsagdur umvegis teldupost?
Í juni í fjør vórðu 229 starvsfólk søgd upp umvegis teldupost frá boripalsfelagnum COSL. Nú fáa tey
hjálp frá rættinum at meta um, hvørt lógarheimild yvirhøvur er fyri hesum.
Í juni í fjør misti boripallurin COSL Pioneer sáttmálan við Statoil og 229 starvsfólk vórðu søgd upp.
Uppsøgnina fingu starvsfólkini umvegis teldupost. Innskrivaða uppsagnarbrævið kom seinni, skrivar
Aftenbladet.
Frá hvørjum degi er uppsøgnin so galdandi?
Nú skal rætturin í Jæren taka støðu til, um t-post-uppsøgn er gildug. Málið kemur fyri í rættinum 16.
juni.
Kinesiska felagið China Oilfield Services Limited (COSL) eigur boripalsfelagið, sum hevur norska
høvuðsstøð í Sandnes.
Tilsamans 38 starvsfólk hava stevnt arbeiðsgevaranum. 27 av teimum eru limir í fakfelagnum Safe.
Advokaturin hjá Safe, Elisabeth Bjelland, umboðar øll.
– Lógarinnar orð eru greið. Ein uppsøgn skal gevast persónliga ella sendast sum innskrivað bræv.
Uppsøgnin er galdandi frá 1. í mánaðinum, eftir at uppsøgnin er móttikin, sigur Elisabeth Bjelland.
Nú skal rætturin taka støðu til týdningarmikla prinsippið, um eitt elektroniskt bræv kann javnsetast
við eitt innskrivað bræv ella eina persónliga fráboðan.
Kelda: offshore.no
Antares.fo

Yvir 1.200 ferðafólk vitja í Klaksvík í morgin
08.06.2016 - 11:10
Um middagsleitið í morgin fær Klaksvík vitjan av ferðamannaskipinum MS Balmoral.
Ferðamannaskipið hevur 1.214 ferðafólk og saman við manningini telja tey 1.738 fólk.
Skipið fer at liggja í Norðhavnini og bussar fara at koyra til Klaksvíkar við ferðafólkunum, sum ikki fara
útferðir. Meginparturin av ferðafólkunum á hesum skipinum eru bretar.
Í samband við vitjanina hjá MS Balmoral fer Klaksvíkar Dansifelag at dansa føroyskan dans á torginum
uttanfyri Norðoya Kunningarstovu klokkan 17.
Skipið kemur á Norðhavnina klokkan12:30 og fer avstað aftur klokkan 20:30.
Nordlysid.fo

Hvørki Poul ella Rajani hava gegnistrupuleikar
08.06.2016 - 14:27
Landsstýrismaðurin í Uttanríkismálum, vildi ikki hava hann, sum varð innstillaður nr. 1 og løgmaður
hevði ikki álit á nummar tvey. Tí varð lýst av nýggjum eftir aðalstjóra til Uttanríkismálaráðið.
Eftir at løgmaður fekk greitt at vita frá landsstýrismanninum í Uttanlendismálum, at hann ikki kundi
samstarva við tann sum varð innstillaður sum nr.1, valdi løgmaður sjálvur at vraka nr. 2 eisini. Og sum
skilst varð tað samstarv millum løgmann og nummar 2 hjá setanar bólkinum, sum varð orsøk til at nr.
2 ikki fekk starvið boðið.

Munur á politiskum og fyrisitingarligum málum
Sambært fyrisitingarlógini var Jákup Mikkelsen, sum fyrrverandi landsstýrismaður í fiskivinnumálum,
ikki ógegnigur at viðgera Hanus Hansen, hóast Hanus er beiggi til konuna hjá landsstýrismanninum.
Men sambært somu lóg, kann John Rajani ikki viðgera fyrisitingarlig mál, sum beinleiðis hava við
stjóran á Føroya Tele at gera, tí stjórin á Føroya Tele er giftur systur John Rajani.
Tann 6. jan 2012 hevði Norðlýsið áhugaverda samrøðu við danskan professaran í fyrisitingarrætti,
Sten Bønsing, sum er lektari á Universitetinum í Aalborg. Hann sigur at gegnis spurningurin er ikki
eins um talan er um politisk mál og so reint fyrisitingarlig mál.
Sten Bønsing starvast sum lektari á Universitetinum í Aalborg. Hann er “Erhvervsjurist, Ph.D” og
granskar í jura, fyrisitingarrætti, fyrisitingarmyndugleika, kommunalrætti og almennum rætti. Hann
starvast dagliga sum lektari í fyrisitingarrætti.
- Fyrisitingarlógin er rættliga greið í spurninginum um gegni. Í sjálvari lógini hevur man definera hvør
er ógegnigur.
- Tað at kona táverandi landsstýrismannin í fiskivinnumálum, Jákup Mikkelsen og Hanus Hansen eru
systkin ger ikki landsstýrismannin ógegnigan.
- Men var landsstýrismaðurin sjálvur í beinari linju beiggi stór reiðaran, so er lítil ivi um at hann var
ógegnigur.
- Harafturat er ikki rætt at tulka lógin beinleiðis til at umfata politiskar spurningar. Talan eigur at
verða um metingar sum byggja á konkret mál og her eigur ein eisini at skilja millum yvirskipað politisk
mál og so umsitingarlig mál, sigur Sten Bønsing í stuttari viðmerking í samrøðu við Norðlýsið í Januar
2012.
Lógin torfør at lesa
Í fyrisitingarlógini stendur soleiðis: ".......hjúnarfelagin hjá viðkomandi, skyld ella svágd í stígandi ella
fallandi linju ella síðulinjuni ....."
Men danski serførðingurin sigur at lógin skal lesast á tann hátt at talan er um hjún og syskin hjá
landsstýrismanninum og hjúnarfelagarnar hjá systkunum hjá landsstýrismanninum. Einki er nevnt í
lógini um brøður og systar hjá konu landsstýrismannsins. Tí skilji eg væl at fólk hava torført at lesa
lógina - men soleiðis skal hon nú einaferð skiljast, sigur Sten Bønsing í telefonini úr Aalborg.
-------Út frá omanfyrinevndu tulking kann John Rajani ikki verða innhabilur í viðger av politiskum málum,
sum hava við Føroya Tele at gera ella fjarskiftislógina eins og Poul Michelsen heldur ikki er ógegnigur
at viðgera matvørulóggávuna, hóast hann eigur ein av størstu heilsølunum í landinum. Men er talan
um beinleiðis fyrisitingarlig mál var støðan ein onnur, men til tess krevst at meta um hvørt einstakt
mál sær.
Nordlysid.fo

Næstbesta árið hjá Víkingi nakrantíð
08.06.2016 - 16:16
Um vit hyggja í stigum fyri fyrstu 13 umførini, so er talan um næstbesta árið hjá Víkingi, síðani felagið
í 2008 fyri fyrstu ferð spældi sum eitt felagslið.
Víkingur liggur á 2. plássi í Effodeildini, men kann sunnudagin taka oddasessin, um liðið vinnur í
Klaksvík. Talan er higartil um eitt av teimum heilt góðu árunum hjá Víkingi. Liðið er enn einaferð
ávegis í steypafinaluna, meðan tað í landskappingini hevur hilnast betri enn leingi, um vit hugsa stig.
Tí 28 stig í 13 dystum er tað næstmesta hjá felagnum nakrantíð. Í 2011 hevði Víkingur 29 stig fyri 13
umfør, og tað var tað mesta nakrantíð. Víkingur spældi fyri fyrstu ferð í bestu deildini í 2008. Hetta
árið í 2011 fekk Víkingur 59 stig, sum er tað mesta í søgu felagsins og eitt stigatal, sum fleiri ferðir
hevur rokkið til Fm, men sum í 2011 bara rakk til 3. pláss.
Stig hjá Víkingi eftir 13 umfør:
2016: 28
2015: 21
2014: 22
2013: 16
2012: 25
2011: 29
2010: 17
2009: 24
2008: 18
Sunnudagin kl. 15.00 spæla KÍ og Víkingur toppdyst í Klaksvík.

Nordlysid.fo

Sanders heldur fram í stríðnum
08.06.2016 - 10:28
Demokraturin Bernie Sanders heldur fram í royndini at gerast forsetavalevni fyri Demokratarnar,
hóast mótvalevni hansara, Hillary Clinton, nú hevur lýst seg sjálva sum valevni floksins.
- Komandi týsdag taka við stríðið uppaftur í tí seinasta undanvalinum. Vit vilja stríðast hart fyri at
vinna undanvalið í Washington DC. Og so taka við stríðið fyri sosialum rættvísi allan vegin til
Philadelphia, segði Sanders í røðuni til stuðlar sínar í Kalifornia.
Philaelphia skal hýsa floksfundinum hjá Demokratunum, har forsetavalið endaliga skal kjósast.
Sokallaða konventið verður frá 25. til 28. juli.
Sambært fleiri miðlum, hevur Hillary Clinton nú fingið so mikið av valmonnum, at tað er nóg mikið til
at velja hana til forsetavalevni, men hon er enn bundin av sonevndu ”superdelegeraðu”, sum hava
frítt at velja millum valevnini. Flestu av hesum hava sagt seg stuðla Clinton. Tað er tó enn ein evarska
lítil teoretiskur møguleiki fyri, at Bernie Sanders kann gerast forsetavalevni fyri Demokratarnar.
- Sonn broyting kemur altíð frá samfelagsins botni. Vit halda fram við okkara stríði, tí tað hevur
týdning. Men týdningarmiklast er, at republikanarar av ytsta høgraveingi ikki sleppa fram at Hvítu
Húsunum. Og als ikki Donald Trump, sigur Sanders sambært Ritzau.
Portal.fo

Fagraberg á beding í Skagen
08.06.2016 - 14:41
Uppsjóvarskipið, sum fiskaði svartkjaftakvotuna fyri tíð síðan, er nú komið til Skagen, har tað skal á
beding.
Talan er um vanligt viðlíkahaldsarbeiðið, eitt nú skulu rsw tangarnir málast, og skipið vatnblásast.
Fagraberg var eisini í Skagen fyri fimm árum síðan, og tá var sama arbeiðið gjørt, og tað hevur hildið
væl. Arbeiðið uppá Fagraberg kemur at taka umleið átta vikur.
Vit spurdu hví arbeiðið ikki verður gjørt í Føroyum, og her fáa vit upplýst, at slíkt arbeiðið sum hetta
sjáldan eydnast líka væl sum í Danmark.
Portal.fo

Íslendingar komnir fram og klárir at stríðast
08.06.2016 - 15:12
”Official airline of the icelandic national team” stóð á síðuni á flogfarinum hjá Icelandair, sum í gjár
lendi á franska Chambéry flogvøllinum.
Umborð var íslendska landsliðið, sum fyri fyrstu ferð luttekur í einari stórari endakapping í fótbólti.
EM-kappingin í Fraklandi byrjar fríggjakvøldið, og týskvøldið skal Ísland spæla fyrsta dystin, sum
verður móti Portugal á Stade Geoffroy-Guichard í Saint-Étienne. Hini londini í bólki F eru Eysturríki og
Ungarn.
Portal.fo

Veteransentrið vil betra tilboðið til veteranar í Føroyum
08.06.2016 - 16:10
Eftir at Magni Arge og Sjúrður Skaale setti verjumálaráðnum spurningar um støðuna hjá
krígsveteranum, sum hava verið í danskari hertænastu og eru búsitandi í Føroyum, verður ítøkiligt
arbeiði sett í gongd fyri at betra tilboðið til hesar veteranar.
Á fundi á veteransentrinum í Ringsted í dag kom fram, at veteransentrið undir danska
verjumálaráðnum arbeiðir við at betra um tilboðini til veteranar, sum eru búsitandi í Føroyum.
Samstundis sum kannað verður nærri hvørjar umstøðurnar hjá føroyskum veteranum eru, verður
eisini arbeitt við at seta ítøkilig tiltøk í verk, sum kunnu hjálpa beinanvegin.
Hetta skal millum annað gerast við einum samskipaðum arbeiði í Føroyum millum veteransentrið og
viðkomandi myndugleikar í Føroyum.
Ritgerð hjá Georg L. Petersen vísti, at veteranar úr Føroyum, sum hava búsett seg í Danmark efter

lokna hertænastu eru komnir betur fyri seg enn veteranar búsitandi í Føroyum. Illgruni hevur verið
um, at orsøkin til hetta er, at tilboðini hjá danska herinum ikki altíð hava rokkið so væl til Føroya, og
at tað hevur verið torført at finna fram til veteranarnar búsitandi í Føroyum.
Eftir at hetta kom fram settu fyrst Magni Arge og síðan Sjúrður Skaale seg í samband við
verjumálaráðið fyri at gera vart við støðuna og nú byrja úrslitini at vísa seg frá hesum arbeiðinum.
Portal.fo

Frakland ment appu móti yvirgangi
08.06.2016 - 16:46
Franska stjórnin hevur nú latið úr hondum eina appu, ið ávarar brúkarar móti yvirgangi.
Farið varð undir at menna appuna eftir yvirgangsálopini í Paris í november, og appan gevur kunning
til teirra, ið eru innan fyri eitt ávist landafrøðiligt øki, um at vandi er fyri yvirgangi har, ella at ein
yvirgangsatsókn er í umbúnaði.
Appan, ið eitur Saip, gevur brúkarunum góð ráð, um hvussu teir skulu fyrihalda seg til
yvirgangsálopið; hvat teir skulu gera, hvussu teir skulu fjala seg og so framvegis.
Appan fær hvørki telefonina at rysta ella ýla, tí at tey, ið fjala seg, skulu halda áfram at vera fjald.
Seinni er ætlanin, at appan skal eisini kunnu boða frá øðrum vandum, ið raka ávís landsfrøðilig øki, so
sum flóðir og ídnaðarvanlukkur.
EM byrjar í Fraklandi fríggjadagin, og fleiri uttanríkisráð og fregnartænastur hava biðið borgarar sínar
um at vera á varðhaldi, um tey ætla sær til Fraklands, tí vandin fyri yvirgangi er stórur.
Portal.fo

Fyrsti danski ríkisborgarin, ið hevur mist ríkisborgararættin
08.06.2016 - 17:06
Tíðindi > Danmark
Said Mansour verður fyrsti danski ríkisborgarin, ið hevur fingið frádømt sín ríkisborgararætt.
Hægsti rættur hevur í dag gjørt av, at Said Mansour, ið upprunaliga er úr Marokko, skal missa sín
ríkisborgararætt og vísast burtur úr Danmark med alla.
Mansour varð í Eystara landsrætti í fjør dømdur fýra ára fongsul umframt at missa ríkisborgararætt
sín fyri at eggja til yvirgang, og Hægsti rættur hevur so í dag staðfest dómin.
Dómurin merkir tó ikki, at Mansour verður noyddur at fara úr Danmark umgangandi - ella yvirhøvur tí tað er ein avgerð, ið Útlendingastýrið endaliga skal taka.
Mansour hevur búð í Danmark síðan 1983 og fingið almannaveitingar síðan 1994. Ìgjøgnum øll ´90ini
helt PET, danska fregnarløgreglan, eyguni við honum, og hann er eisini áður dømdur fyri at eggja til
yvirgang.
Ákærin metti, at Said Mansour var illa integreraður í danska samfelagið, og at hetta talaði fyri, at
hann skuldi fáa frátiknan sín ríkisborgararætt.
Portal.fo

Føðingardagsveitslu fyri hálva millión
08.06.2016 - 20:57
Starvsfólkaveitslan, ið Tórshavnar kommuna helt fyri øllum starvsfólkunum í kommununi í sambandi
við 150 ára føðingardegnum hjá Tórshavnar kommunu, kostaði 425.918 kr.
Tað skrivar Kringvarpið í kvøld.
Til veitsluna 20. mei í Høllini á Hálsi vóru gott 1.300 fólk, og sum kommunan eisini hevur upplýst fyri
Kringvarpinum, so kostaði veitslan sostatt um 328 kr. fyri hvønn luttakandi.
Talan var eisini um størstu døgurðaveitslu í Føroya søgu, tí ongantíð fyrr hava 1300 fólk sitið til borðs
saman í Føroyum.
Portal.fo

Drotningin kemur sunnudagin
Vitjað verður í Suðuroynni, á Sandi og í Havn
Margretha drotning kemur í næstu viku á almenna vitjan í Føroyum.
Aksel V. Johannesen, løgmaður, er vertur fyri vitjanini, sum byrjar mánadagin í Suðuroy.

- Tað eru seks ár síðan, at danska kongshúsið seinast vitjaði í Føroyum, so vit gleða okkum til í
næstu viku. Skráin er bæði umfatandi og fjølbroytt, og tí kann Margretha drotning gleða seg til nakrar
spennandi dagar, sigur Aksel. V. Johannesen, løgmaður, í tíðindaskrivi.
Hesaferð vitjar drotningin á Tvøroyri, í Hovi, Hvalba, Sandvík, Havn og á Sandi.
Margretha drotning kemur til Føroya við flogfari seinnapartin sunnudagin, og hon fer av landinum
aftur hósdagin 16.juni.
Kvf.fo

Tvær upsaleiðir stongdar aftrat
Fiskiveiðieftirlitið fær nógvar fráboðanir um ov smáan upsa
Fiskiveiðieftirlitið hevur stongt tvær leiðir aftrat eystur av Fugloyarbankanum, tí trolararnir fáa ov
nógv av smáum upsa.
Seinasta samdøgrið hevur Fiskiveiðieftirlitið fingið 25 fráboðanir um ov smáan upsa, sigur Meinhard
Gaardlykke, fulltrúi á Fiskiveiðueftirlitinum:
Báðar leiðirnar, sum nú verða stongdar, lata ikki uppaftur fyrr enn til 21. juni.
kvf.fo

Landsverk: Maskinurnar klára ikki ein vetur aftrat
08.06.2016 - 12:57
Stovnurin rópar neyðarróp, tí Landsverk klárar hvørki at grava kava ella salta
Maskinurnar hjá Landsverki eru nú í so vánaligum standi, at fleiri teirra klára ikki ein vetur afturat.
Tørvurin á nýggjum maskinum er akuttur, men Landsverk hevur ongar pengar at keypa fyri.
Avleiðingin verður, at Landsverk klárar hvørki at grava kava ella salta, sigur stovnurin í neyðarrópi til
landsstýrismannin í samferðslumálum.
Vantandi viðlíkahald av landsvegakervinum og bygningum hjá tí almenna verður viðgjørt í Radaranum
klokkan fimm minuttir yvir fimm seinnapartin.
Radarin viðger somuleiðis setanina av aðalstjóra til Uttanríkis- og vinnumálaráðið.
Kvf.fo

Íslendski forsetin skal verja fólkið móti politikarum
Íslendski forsetin er vorðin ein vernd hjá fólkinum móti Altinginum. Forsetavalið er tí serstakt hesa
ferð, sigur Baldur Tórhallson, professari á Háskóla Íslands, við Dimmalætting
Alt bendir á, at Guðni Thorlacuis Jóhannesson verður nýggjur forseti í Íslandi, tá ið íslendingar fara á
val tann 25. juni. Men ein tann fremsti serfrøðingurin í íslendskum politikki, torir kortini ikki at siga
enn, at hann fer at vinna.
- Tað er hent so nógv í íslendskum politikki seinastu tíðina, at ein torir ikki at siga nakað, sigur Baldur
Tórhallson, tá ið Dimmalætting spyr hann, um hann torir at siga, at Guðni Thorlacuis Jóhannesson
verður næsti forsetin.
- Tað skal henda nógv, um Guðni skal missa hesa stóru føringina, sum hann hevur í
veljarakanningunum, leggur hann kortini afturat.
Baldur Tórhallson er professari og deildarleiðari á Stjórnmálafrøðideildini á Háskóla Íslands. Hann
sigur valið vera serstakt hesaferð, tí so nógv er uppií forsetavalinum. Panama-gølan hevur rakt fleiri
politikarar, Ólafur Ragnar Grímsson umhugsaði at stilla uppaftur, hóast hann legði frá sær, og David
Oddson, fyrrverandi forsætisráðharri stillar upp til forseta.
Kortini er tað óskrivaða politiska blaðið Guðni Thorlacuis Jóhannesson, sum hevur størstu
undirtøkuna enn. Guðni hevur fingið heilt upp í 65 prosent í onkrari kanning.
- Hann hevur ikki luttikið í politikki fyrr, sigur íslendski eygleiðarin, tá ið hann verður spurdur, hví
Guðni Thorlacuis Jóhannesson er so nógv fremst. Harvið sigur hann eisini nakað um, hvat álit
íslendingar hava á politisku skipanina í løtuni.
Júst har hevur forsetin fingið eitt ávíst vald. Hann kann onkursvegna verja tað íslendska fólkið móti
óreiðiligum politikarum.
- Sessurin er ein vernd hjá fólkinum móti Altinginum, tí nú kann Altingið ikki samtykkja uppskot, um
so er, at forsetin metir tey vera so týdningarmikil, at tey skulu til fólkaatkvøðu, sigur Baldur
Tórhallson.
Hetta er serliga Ólafi Ragnari Grímssyni fyri at takka. Forsetin, sum nú fer frá, noktaði í 2010 at skriva
undir eina lóg, sum Altingið hevði samtykt, og uppskotið var tá sent til fólkaatkvøðu, har fólkið feldi
uppskotið. Við at luttaka aktivt í politikki, broytti forsetin sín egna sess.

Nú er sessurin ikki longur einans ein symbolskur sessur, men ein sessur, har ið forsetin hevur tað
vald, sum hann í veruleikanum hevur fingið tillutað í stjórnarskipanini, men sum ikki vanliga hevur
verið brúkt.
Dimma.fo

Skattanevndin SKAL vera faklig
Sjálvt endamálið við skattanevndini er júst, at hon ikki skal umboða úrvald sjónarmið ella ávís
áhugamál.
Hetta svarar Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, fyrispurningi frá Bill Justinussen,
løgtingsmanni Miðfloksins. Hann vildi hava at vita, hví ávísir akademikarar við bústaði í
høvuðsstaðarøkinum vóru í nevndini, ið skal endurskoða skattaskipanina.
Kristina Háfoss vísir á, at skattanevndin skal verða eitt amboð til at geva fakligan íblástur til
endurnýggjan av skattaskipanini, hon skal ikki umboða ymisk áhugamál.
- Skattanevndin er ein faklig nevnd. Tá skattanevndin varð sett var hugt eftir fakligum førleikum og
fakligum royndum við serligum denti á búskaparfrøði. Harumframt varð miðað eftir, at samansetingin
tryggjaði eitt hóskandi kynsbýti og eina ávísa breidd í búskaparligum førleikum, sigur Kristina Háfoss.
Bill Justinussen spurdi, hví ikki vinna, ungdómur, verkafólk og kommunur vóru við, og hví ikki
landafrøðilig fyrilit vóru tikin. Til hetta svarar landsstýriskvinnan, at ymisk sjónarmið verða hoyrd í
tøkum tíma.
- Sjálvandi eiga øll týðandi áhugamál og sjónarmið at verða hoyrd í einum so týdningarmiklum máli. Tí
verða fylgibólkar knýttir at skattanevndini, har viðkomandi fakbólkar, áhugamál og sjónarmið verða
umboðað, sigur Kristina Háfoss, og vísir á, at ein politiskur fylgibólkur eisini verður settur.
Kvf.fo

Nýggju tunlarnir hjá Havsbrún um at verða lidnir
08-06-2016 - 11:19 - Jóanis Albert Nielsen
Havnsbrún: Virksemið hjá Havsbrún hevur verið stórt seinastu nógvu árini, og tí hevur verið neyðugt
við stórum goymsluhølum. Havsbrún hevur tí í fleiri umførum bygt nýggjar goymslubygningar.
Á heysti 2015 fór Havsbrún undir at byggja tveir nýggjar goymslutunlar. Støddin er 250 x 16 metrar
hvør, og harafturat eru tvær inngongdir á góðar 100 metrar. Tunlarnir eru tilsamans 10.000 m2til
víddar og skulu nýtast til at goyma mjøl í. Teir fara at rúma eini 20.000 tons av mjøli.
Sprongt hevur verið inn í fjallið beint við virkið, og arbeiðið er um at verða liðugt. Tunlarnir verða
tiknir í nýtslu í juli 2016.
Fakta um tunlarnir:
Stødd:
Nøgd av tunlum ................................................. 2 stk
Gólvvídd á tunlunum ................................ 10.000 m²
Longd á hvørjum tunli ..................................... 250 m
Breidd á hvørjum tunli ...................................... 16 m
Longd á hvørjum inngongdi ............................. 100 m
Goymslukapasitetur:
Fiskamjøl ................................................ 20.000 tons
Jn.fo

Lerkur og Rankin landaðu í Runavík í gjár
08-06-2016 - 11:33 - Jóanis Nielsen
Partrolararnir Lerkur og Rankin landaðu til Faroe Origin í Runavík í gjár, teir høvdu tilsamans 200.000
pund, meginparturin av veiðuni var upsi.
Lerkur og Rankin byrjaðu túrin 29. mai.
Ein lítil partur av veiðuni varð boðin út á Fiskamarknaðinum.
RUNAVÍKAR
LERKUR - ( FD 1206 )
29-05-2016 07-06-2016
1.967
7,59
14.933,00
HAVN
Jn.fo

Niels Pauli og Steintór hava gjørt ein góðan svartkalvatúr
08-06-2016 - 11:51 - Jóanis Nielsen

Partrolararnir Niels Pauli og Steintór hava gjørt ein góðan svartkalvatúr, teir koma á Hvalba kl. 19 í
kvøld, við 73 tonsum av svartkalva, sum teir landa í kvøld
Skipini hava verið úti síðan 28. mai.
Mett verður, at veiðan verður seld fyri 2,1 millión.
HVALBIAR
NIELS PAULI - ( TG 405 )
28-05-2016 08-06-2016
6.700
24,68
165.323,00
HAVN
HVALBIAR
STEINTÓR - ( TG 304 )
28-05-2016 08-06-2016
6.700
24,62
164.923,00
HAVN
Jn.fo

Andlát
Jens Hammer, ættaður úr Hvalba, búsitandi í Tórshavn, andaðist á Boðanesheiminum týsdagin, 89
ára gamal.
Katrin Gregoriussen andaðist mánadagin, 51 ára gomul.

