Tíðindi úr Føroyum tann 22. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Størsta norska landstreymsverkið tikið í nýtslu
Averøy Industripark, sum er partur av olju- og gassvinnuni í Mið-Norra, hevur gjørt íløgur í størsta
norska landstreymsverkið til boripallar og skip. Verkið kann veita ein útgongumátt upp á 9 MW, ið ger
tað møguligt hjá fleiri skipum og pallum at fáa streym samstundis.
”Hetta er ein stórur dagur fyri okkum. Umhvørvið verður spart fyri útlát. Harumframt spara
boripalsfeløgini stórar upphæddir í dieselútreiðslum. Ein boripallur krevur eina stóra nýtslu av diesel
um samdøgnið. Vit halda, at atgongd til landstreym eisini hjá teimum nýggjastu pallunum fer at hava
áhuga hjá boripalsfeløgunum”, sigur Frank Ellingsen, dagligur leiðari í Averøy Industripark.
”Vit hava bryggjupláss til tveir pallar ísenn, sum báðir kunnu fáa landstreym samstundis. Vit hyggja
eisini at møguleikunum fyri at flyta landstreym til pallar, ið liggja í fjørðinum uttanfyri. Bryggjan er
280 metrar long. Her kunnu trý skip liggja, ið samstundis kunnu brúka landstreym”, leggur hann
aftrat.
Landstreymsverkið, ið hevur fingið navnið ”Power Saloon”, varð alment tikið í nýtslu fríggjadagin.
Kelda: metalsupply.no
Antares.fo

Elbilar kunnu minka um bensinnýtsluna við 20 prosentum
Elbilar fara væntandi at minka um amerikonsku nýtsluna av bensini við 5-20 prosentum næstu tvey
áratíggjuni, metir ráðgevarahúsið Woods MacKenzie í eini nýggjari frágreiðing. Fallið kann gerast upp
aftur størri, eydnast tað Tesla og øðrum at fáa prísirnar á bilunum niður.
Mangt bendir á, at amerikanska nýtslan av bensini fer at fella, tá fleiri elbilar koma á marknaðin
næstu áratíggjuni.
Í eini nýggjari frágreiðing metir ráðgevarahúsið Woods MacKenzie, at bensinnýtslan fer at minka
fimm prosent næstu tvey áratíggjuni. Tað kann tó eisini enda við einum falli upp á 20 prosent, verður
lagt aftrat.
Metingin um fimm prosent er grundað á eina meting um, at tíggju prosent av øllum bilum á vegunum
í 2035 verða elbilar.
Eydnast tað tó slóðarum sum Tesla og vanligum bilaframleiðarum sum Volvo, Nissan og Ford at fáa
prísirnar á elbilum niður, kann fallið gerast upp aftur størri, skrivar Wall Street Journal.
Hetta eru vánalig tíðindi fyri oljufeløg og tangaskipaeigarar, sum fáa sínar inntøkur frá amerikonsku
bensinnýtsluni. Hinvegin fer eftirspurningurin eftir natúrgassi helst at hækka, tí tørvurin á at gera el
verður størri, stendur í frágreiðingini.
Sambært Wall Street Journal standa elbilar higartil í 2016 fyri minni enn einum prosenti av samlaðu
bilasøluni í USA.
Kelda: shippingwatch.dk
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Bretska shippingvinnan stúrir fyri fólkaatkvøðuni í morgin
Bretska shippingvinnan stúrir fyri fólkaatkvøðuni í morgin, sum fer at gera av, um Bretland verður
verandi í ES ella fer úr Evropeisku Samgonguni. Velur ein meiriluti av fólkinum at atkvøða fyri at fara
burturúr, stúra shippingleiðarar sambært Wall Street Journal fyri, at London missir støðu sína sum
alheims depil fyri skipafígging, meklara- og tryggingarvirksemi.
Blaðið endurgevur tøl frá grannskoðarafyritøkuni PWC, ið vísa, at maritima tænastuvinnan útvegar
6,5 mia. dollarar til bretska búskapin um árið. Og sambært Maritime London, ið er ein

marknaðarføringarstovnur hjá bretskum maritimum fyritøkum, starvast 469.000 fólk í
shippingvinnuni. Hetta sjálvt um Bretland ikki longur er ein týðandi sjóvinnutjóð.
Peter Ahlås, ið er formaður í maritimu ráðgevingarfyritøkuni C Solutions, heldur, at ein bretskur exit
verður ein vanlukka fyri bretskar fyritøkur, ið fara at flyta aðrastaðir. Sambært Ahlås eru fleiri bretsk
reiðarí frammanundan í ferð við at flyta til onnur meira skattavinarlig lond, eins og ein stórur partur
av kapitalmarknaðinum er fluttur til New York.
Mike Sapountzoglou, stjóri í Flagship Navigation, ið hevur deildir í Athen og Geneve, hevur somu
uppfatan, og vísir sambært Wall Street Journal á, at bankar fara at flyta shippingvirksemið til onnur
støð í Evropa.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Í fongsul fyri at blanda biodiesel í fiskaolju
Fyrrverandi stjórin í fiskamjølsvirkinum FF Skagen, Morten Broberg, situr í hesum døgum á
ákærubonkinum í einum máli frá 2013, har kundar í 21 londum eftir øllum at døma eru vorðnir snýttir
í einum máli um miljardasvik við fiskaolju.
Málið snýr seg um, at tað í tíðarskeiðnum 2010 til 2013 vórðu seld 173 tons av fiskaolju sum verandi
púra rein, sjálvt um 4,9 tons av dieselolju vóru blandað uppí. Blandingin varð seld fyri 1,5 mia. krónur.
Verður Morten Broberg funnin sekur í ákærunum um svik, kann hann verða sendur fleiri ár í fongsul
saman við eini miljónabót.
Sambært Børsen noktar Morten Broberg seg sekan og leggur ein nú deyðan samstarvsfelaga undir at
vera møguliga syndaran. Biodieselin, ið er ein óetandi hjávøra úr dýrum, kom frá OS Trading í
Randers, ið varð rikin av tí nú farna Ole Skov.
Ákærin krevur, at fyritøkan fær eina bót upp á 14,8 miljónir fyri leiklut hennara í svikinum. Morten
Broberg var sambært egnari útsøgn ikki vitandi um, at talan var um biodiesel, og ákærin skal nú
prógva, at hann visti um hetta.
Væntandi fellur dómur í málinum fyri summarfrítíðina.
FF Skagen, sum Havsbrún í Fuglafirði er ein av eigarunum í, fór orsakað av málinum úr einum plussi
upp á 26 miljónir krónur til eitt undirskot upp á 82 miljónir í 2013. Ákærdi stjórin varð sagdur upp, og
fyritøkan hevur síðani goldið eina bót upp á slakar 10 miljónir.
Kelda: fiskeritidende.dk
Antares.fo

Onki verkfall á norskum boripallum
Norges Rederiforbund og fakfeløgini Industri Energi, SAFE og DSO eru við hjálp frá semingsstovninum
komin ásamt um ein nýggjan sáttmála fyri starvsfólk á boripallum. Sostatt slapst undan verkfalli.
Nýggi sáttmálin, ið er innanfyri ein karm upp á 0,5 prosent, umfatar 7.000 starvsfólk á føstum og
flytiligum boripallum í Norðsjónum.
Í dag liggja 15 norskir pallar, og roknað verður við, at 25 pallar eru lagdir við árslok í ár.
Síðani á heysti 2014 hava 40.000 persónar mist arbeiðið í vinnuni, og mett verður, at 15.000 aftrat
fara at missa arbeiðið, áðrenn vend kemur í virksemið aftur í fyrsta lagi um tvey ár.
Kelda: maritime.no
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Rúnar Reistrup nýggjur stjóri í Vodafone
Hetta er rætta løtan at flyta aftur til Føroya, sigur Rúnar Reistrup, sum nú verður stjóri í Vodafone í
Føroyum.
Nevndin í Vodafone er komin ásamt við Rúnar Reistrup um, at hann tekur við sum stjóri í Vodafone í
Føroyum. Fíggjarstjórin í Vodafone, Bárður Nielsen, røkir starvið sum fyribilsstjóri, til Rúnar tekur við í
heyst.
Rúnar hevur verið nevndarlimur í Vodafone síðan 2013 og gjørdist formaður fyrr í ár. Við sær hevur
Rúnar drúgvar leiðsluroyndir úr altjóða KT- og televinnuni, umframt at hann hevur royndir sum
íverkseti og stjóri.

Hann arbeiddi fyri eitt av heimsins størstu telefeløgum, Vodafone Group í London, frá 2009 til 2013,
har hann frá 2011 røkti starvið sum Global Head of Products. Seinastu árini hevur Rúnar verið stjóri í
Depop, har hann eisini hevur verið í nevndini. Rúnar heldur áfram sum íleggjari í Depop.
Rúnar Reistrup fegnast um møguleikan at standa á odda fyri einum av teimum mest nýskapandi
fyritøkunum í Føroyum.
- Vodafone Føroyar hevur skapt kapping á føroyska fjarskiftismarknaðinum og hevur havt alstóran
týdning fyri føroyska samfelagið. Sum nevndarlimur seinastu árini havi eg fingið eitt gott innlit í
fyritøkuna, og eg gleði meg at arbeiða saman við teimum sera dugnaligu starvsfólkunum og at flyta
Vodafone Føroyar fram á leið. Eftir nógv ár uttanlands er hetta rætta løtan hjá mær og familjuni at
flyta heim og gerast partur av eini spennandi framtíð í Føroyum, sigur Rúnar Reistrup.
Næstformaður í nevndini fyri Vodafone er Thorvardur Sveinsson. Hann vísir á, at Rúnar hevur nógvar
royndir innan altjóða leiðslu og hevur stórt innlit í KT og televinnuna, og nevndin gleðir seg til at
arbeiða saman við Rúnari um at menna Vodafone í Føroyum.
- Vit leitaðu eftir einum framúr leiðara, sum hevði gott fótafesti í vinnuni, og sum bæði hevði altjóða
royndir og innlit í føroyska marknaðin. Við sínum royndum og eginleikum kom navnið á Rúnari skjótt
upp at venda millum nevndarlimir og eigara og aftaná eina umhugsanartíð var Rúnar opin fyri
møguleikanum. Eftir hetta tók hann seg úr viðgerðini, og sum næstformaður havi eg síðan ført
samráðingarnar, og tær eru nú komnar á mál, sigur Thorvardur Sveinsson.
Dimma.fo
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Glasir verður reistur
Í hesum døgum verður stóri glasiligi miðnámsdepilin í Marknagili reistur. Skúlin stendur eftir ætlan
liðugur og klárur at taka í nýtslu á sumri 2017
Í løtuni verða tær síðstu sperrurnar koyrdar upp á runda takið. Tað upplýsir Palli Henriksen, sum er
verkætlanarleiðari á Glasi.
Glasir verður reistur í hesum døgum, og Landsverk hevur bjóðað til reisigildið á Glasi tann 5.
juli. Glasir hevur verið rakt av ymsum trupulleikum, men arbeiðið síðstu 3-4 mánaðirnar hevur
arbeiðið gingið væl, sigur verkætlanarleiðarin.
- Tíðarætlanin sigur, at skúlin byrjar í august 2017, og hesum arbeiða vit eftir. Talan er um ein skúla,
og tað gevur okkum eitt skarpt evstamark. Antin er skúlin klárur næsta summar, ella mugu vit bíða
eitt heilt ár. Vit rokna við at halda ta tíðarætlanina, sum nú er sett, sigur Palli Henriksen.
Tá ið hugt verður eftir Glasi uttanífrá, kann tað tykjast rættiliga ósannlíkt, at alt er liðugt longu um
eitt gott ár. Hóast síðstu sperrurnar verða lagdar á runda takið beint nú, so er framvegis talan um eitt
arbeiðspláss, har karmunum enn vantar innihald. Men væntandi heldur tíðarætlanin.
- Sjálvandi er nógv um at fara, tí vit tosa um góðar 20.000 fermetrar í vídd. Men samstundis er
bygningurin rættiliga ráur innan, har er nógv glas og betong, og tí er meginparturin longu gjørt, tá ið
vit hava fingið allar veggirnar upp, greiðir Palli Henriksen, verkætlanarleiðari, frá.
Sostatt kann roknast við, at ein nýggjur stásiligur bygningur til studenta-, handils- og tekniskan skúla
verður klárur um eitt ár í Glasi, sum nú verður reistur.
Dimma.fo
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Bretar seta met á fólkaatkvøðuni
Tað verður eitt metstórt tal av bretum, góð 46 milliónir fólk, sum tíðliga í morgin ári kunnu fara á val
um ES-limaskap.
Valstøðini lata upp í Bretlandi klokkan 7 í morgin ári, og ongantíð áður hava so nógv víst einum vali
áhuga.
46,5 milliónir bretar hava higartil skrásett seg sum veljarar til fólkaatkvøðuna um framtíðarstøðuna
hjá Stóra Bretlandi í Evropasamveldinum. Hetta upplýsir bretska valnevndin – The Electoral
Commission - á sínari heimasíðu.
Endaliga talið kann ikki upplýsast fyrr enn á sjálvum degnum, men innsavningar av upplýsingum frá
382 valøkjum vísir, at fyribilstalið á veljarum í Bretlandi og Gibraltar er heilt neyvt 46.499.537
veljarar.
Undanfarna metið var, tá ið 46.354.197 veljarar skrásettu seg undan valinum til bretska parlamentið í
2015. Í 2014 skrásettu 46.487.579 veljarar seg til valið til Evropatingið.
Veljararnir býta seg annars soleiðis: Ongland 38.956.824, Gibraltar 24.117, Norðurírland 1.260.955,
Skotland 3.988.492 og Wales 2.270.743 - tilsamans 46.499.537 veljarar.

Bretar skulu taka støðu til spurningin: "Should the United Kingdom remain a member of the
European Union or leave the European Union?"
Sambært bretsku valnevndini skulu bretar velja á 41.000 valstøðum um alt Stóra Bretland.
Dimma.fo
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Ferðamannaskipini koma aftur
Ávirkanini av ruðulleikanum, ið stóðst av fráboðanarskylduni í Grindalógini, sær ikki út til at hava
langtíðarárin á talið av ferðamannaskipunum, ið leggja at í Havn.
- Enn er eingin avlýsing, og nógv týðir uppá, at 2017 verður betur, sigur Annfinn Hjelm frá Tórshavnar
Havn, ið tekur ímóti teimum flestu skipunum.
Seinastu árini hevur talið av ferðamannaskipum, sum leggja leiðina framvið Føroyum, verið støðugt
vaksandi. Árið 2015 var eitt metár við heili 63 skipum, harav átta av teimum komu í samband við
sólarmyrkingina. Síðan minkaði talið av fráboðanum fyri 2016 heilt niður í 39 skip. Orsøkin var
fráboðanarskyldan í Grindalógini og herferðin hjá Sea Shepheard, ið stygdu flestu ferðamannaskipini
burtur.
- Tað støðugt vaksandi talið er úrslitið av miðvísum arbeiði fyri at fáa skipini hendan vegin. Nú
noyðast vit bara at stríðast fyri at arbeiða tað uppaftur, sigur Annfinn Hjelm og leggur aftutrat, at
hóast tað er gott at fráboðanarskyldan er broytt, merkist enn eingin munur. Hetta er allarhelst av tí,
at flestu skipini leggja ætlanir tvey ár frammanundan, so tað er møguligt, at tað fer at síggjast á
fráboðanum í 2018 og 2019.
Fleiri enn 40 ferðamannaskip hava boðað frá, at tey ætla sær at koma hendavegin í 2017.
Broytingin í fráboðanarskylduni í Grindalógini staðfestir, at lógin ikki er galdandi fyri ferðafólk,
ferðamannaskip og onnur, ið ikki eru virkin í eini grind.
Dimma.fo
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Íslendskur fótbóltsfepur í Vágsbotni
- Elskaðu íslendingar. Í dag geva vit alt, sum í okkum býr. Allir sum ein. Inní í stovunum, á barrunum
og inni á vøllunum. Áfram Ísland!
Soleiðis sigur íslendski miðverjin Ragnar Sigurðsson í einari dagføring á Instagram í dag. Og vit kunnu
kanska leggja afturat: “Og á trappuni!”
Tí nú íslendingar klokkan 17 skulu spæla sín lagnudyst, fáa føroyingar aftur møguleikan at fylgja
frændunum í útnorði í teirra stemban eftir at spæla seg víðari í EM-endaspælinum. Stórskíggin er
aftur settur upp til dystin í Vágsbotni, og óivað fara nógvir føroyingum oman at stuðla, nú teir skulu
hitta Eysturríki í avgerandi dystinum.
Íslendingar skulu helst vinna dystin, fyri at koma víðari úr bólki F. Ungarn hevur fýra stig, Ísland og
Portugal hava tvey stig, og Eysturríki hevur eitt stig. Nummar eitt og tvey koma víðari, men harafturat
koma fýra av teimum seks liðunum, ið enda nummar trý í bólkunum, víðari – og so er ein javnleikur
helst nóg mikið hjá Íslandi. Men Eysturríki hevur eisini ein sigur at spæla fyri, tí tað kann geva teimum
víðari luttøku.
Hin norðurlendska tjóðin, Svøríki, skal vinna sín dyst móti Belgia í kvøld, vilja teir víðari. Svøríki hevur
einans eitt stig, og tí hava sviar veruliga ryggin móti múrinum, áðrenn dystin í kvøld. Bara ein sigur er
nóg mikið hjá Svøríki.
Veðrið er gott, og tí er lítil ivi um, at nógv fara oman í Vágsbotn at stuðla íslendska landsliðnum í
kvøld. Vit siga bara sum hini: Góða eydnu Ísland!
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ES-formaður: Út er út!
Um bretar atkvøða Bretland úr ES um nakrar tímar, so er eingin vegur aftur. ES fer ikki at samráðast
umaftur um ta avtalu, sum er gjørd fyri at varðveita Bretland í ES.
Tað staðfestir formaðurin fyri ES-kommisjónini, Jean-Claude Juncker, í dag.
- Bretskir veljarar skulu vita, at tað verður ikki nøkur endursamráðing, sigur ES-formaðurin mikudagin
við ávísing til ta avtaluna, sum hini ES-londini gjørdu í februar við bretska forsætisráðharran, David
Cameron.
Stóra Bretland hevur millum annað fingið lovað nakrar lagalagari treytir.

- Vit hava gjørt eina avtalu við forsætisráðharran David Cameron. Hann fekk tað mesta, hann kundi
fáa. Vit fara ikki at samráðast av nýggjum. Út er út, sigur Juncker.
Hetta líkist tí, sum millum onnur eisini Cameron sjálvur hevur boðað frá seinatu dagarnar. Endamálið
kann vera at leggja trýst á veljararnar. Spurningurin er, hvussu skilagott tað er.
Veljarakanningarnar hava síðstu vikuna verið ógvuliga javnar, við einum lítlum fyrimuni til tey, sum
vilja úr ES. Ein veljarakanning í gjár vísti, at 45 prosent eru fyri, at Bretland fer úr, 44 prosent vilja vera
verandi.
Valhølini lata upp klokkan 7 í morgin ári. Roknast kann við, at úrslitini eru greið móti morgni
fríggjadagin.
Dimma.fo
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Ísland er víðari í EM
Ísland vann í evstu løtu móti Eysturríki, og tað bjargaði teimum víðari luttøku í EM. Seinna málið kom
í síðsta sekundi
Ísland skoraði eitt avgerandi mál í síðsta sekundi, so at teir vunnu 2-1. Harvið hevur Ísland í sínari
fyrstu roynd í einum endaspæli tryggjað sær at spæla í 8. partsfinaluni. Eitt ótrúligt bragd er eydnast.
Landið við einans 300.000 fólkum hevur sett stórar tjóðir til viks og er komið víðari.
Teir íslendsku leikararnir skriva søgu, hvørja ferð teir spæla, og nú fáa teir ein dreymadyst. Úrslitið
ger, at Ísland skal spæla 8. partsfinaluna móti Onglandi, har fleiri íslendskir spælarar hava gjørt um
seg millum ár og dag. Tað kundi næstan ikki verið betur. Mótstøðan kann tykjast ræðandi, men tað er
neyvan nakað, sum kann ræða íslendsku garparnar.
Ísland hevði annars úr at gera, og leikararnir vóru ógvuliga troyttir til endans. Teir vardu seg sum
rættir víkingar allan seinna hálvleik, og teir brúktu øll tey vápn, sum teir høvdu.
Ísland legði seg á odda við máli, sum Bøðvardsson skoraði í fyrra hálvleiki. Ísland var betra liðið
hendan hálvleikin, og Eysturríki, sum skuldi vinna, vísti ikki, at tað kundi hótta Ísland. Eysturríki fekk
tó møguleika at javna fyri hálvleik, men teir brendu brotssparkið, sum eisini var heldur tunt.
Í seinna hálvleiki var Eysturríki væl betri, og kreftirnar hjá Íslandi skuldu veruliga standa sína roynd.
Allan seinna hálvleik vardi Ísland manniliga tann javnleikin, sum eisini hevði fingið teir víðari. Men tað
var vandamikið, tí ein ósigur merkti au revoir til Frakland á hesum sinni.
Og so hendi tað, sum gjørdi hetta ævintýrið mest sum fullkomið fyri Ísland. Tá ið Eysturríki blakaði alt
fram í doyggjandi sekundunum, fekk Ísland bráddliga eitt mótálop langt inni í yvirtíðini.
Ísland vinnur bóltin, og Theódór Elmar Bjarnason rekur í fullari ferð á einum hálvum vølli fyri seg
sjálvan. Hann fer heilt fram í brotsteigin, har hann finnur innskifta Arnór Ingva Traustason
við handaru stong, og hann setir bóltin trygt í netið. 2-1 og ævintýrið er fullkomið.
Alt Ísland er á gosi, og teir 30.000 íslendingarnir í Fraklandi - 10 prosent av øllum íslendska fólkinum eru í sjeynda himni.
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Heri Simonsen 22.06.2016 (07:15)
Í Íslandi eru tey ovfarin um føroyska stuðulin
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr eina samrøðu við landsliðsmálverjan, Gunnar Nielsen, sum er
hálvur íslendingur, og sum verjir málið hjá íslendska meistaraliðnum FH, sum skal møta írska liðnum
FC Dundalk í øðrum undanumfarinum í Champions League. Gunnar Nielsen hevur góðir vónir um, at
teir í FH kunnu vinna seg víðari til triðja undanumfarið í Champions League.
Gunnar Nielsen sigur, at tá hann møtir til venjing hjá FH á Hafnarfjørðinum eru tað fleiri, sum hava
tað á munni hvussu stuttligt tað er, at føroyingar stuðla íslendska liðnum so væl í EM-kappingini, og
tað er ikki farið framvið, at fólk í hópatali hava sitið á trappuni í Vágsbotni, og stuðla brøðratjóðini.
Gunnar Nielsen heldur, at verjuliga hevur Ísland staðið seg væl í kappingini higartil, og heldur Gunnar
Nielsen, at íslendski málverjin Hannes Halldórsson hevur staðið framúr væl í íslendska málinum.
Gunnar Nielsen hevur góðar vónir um, at íslendingar kunnu vinna seg víðari til
áttandapartsfinalurnar, sum verða leiktar leygardagin, sunnudagin og mánadagin.
Símun Samuelsen tippar 1-1 í dystinum millum Ísland og Eysturríki. Hoyr hvat Gunnar Nielsen tippar í
dystinum Ísland-Eysturríki, sum byrjar klokkan 17 seinnapartin.
In.fo

Áki Bertholdsen 22.06.2016 (09:25)
Nú fáa vit aftur ein landsbanka
Nú er greitt, at Landsbankin verður endurstovnaður.
Eftir ólavsøku fer Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, at leggja uppskot fyri Løgtingið um
at endurstovna Landsbankan, sum annars virkaði í nógv ár, men sum undanfarna samgonga avtók í
2013.
Ætlanin er nú, at nýggi Landsbankin skal endurstovnast á nýggjárinum.
Kristina Háfoss, sigur í uppskotinum, at seinasta fíggjarkreppa staðfesti, at fíggjarligu
eftirlitsstovnarnir vóru ov veikir og vóru ov avmarkaðir í sínum eftirliti.
Hon sigur, at úrslitið varð, at flestu lond styrktu fíggjarliga eftirlitið í samfelagnum, og settu eisini á
stovn fíggjarlig váðaráð, ið skuldu tryggja, at ymsu eftirlitini við búskapinum, og fíggjarøkinum ikki
bert hava eftirlit við einstøkum stovnum ella úrvaldum økjum, men skulu javnan gera váðametingar
fyri alt fíggjarkervið og samfelagið. Endamálið er at fyribyrgja fíggjarkreppur í framtíðini og virka fyri
at minka sveiggini í føroyska búskapinum, sigur Kristina Háfoss.
In.fo

Hallur av Rana 22.06.2016 (09:53)
Tiknu trolararnir hava loyst frá landi
Teir fýra fronsku trolararnir, Bressay Bank, André Leduz, Cap Saint Georges og Haltenbank II, ið
Tjaldrið sunnumorgunin tók fyri ólógliga fiskiskap á stongdari leið, eru nú á veg av landinum aftur
eftir, at teir hava ligið á Kollafirði síðan sunnudagin.

Kringvarpið skrivar á síni heimasíðu, at trolararnir loystu frá landi beint eftir midnátt. Meðan André
Leduz og Cap Saint Georges eru á veg aftur til fiskiskap, so hava Bressay Bank og Haltenbank II sett
kós móti ávikavist Hanstholm og Peterhead.

Við in.fo upplýsti ákæruvaldið, at tey hava álagt teimum fýra skiparunum umborð eina bót á
tilsamans eina kvarta millión krónur, umframt at hald varð lagt á veiðuna og reiðskapin.

Kringvarpið upplýsir, at reiðaríið hevur sett trygd fyri pengunum, 1,3 milliónir krónur, og er tað
orsøkin til, at skipini er sloppin útaftur. Málið verður tó væntandi roynt í Føroya rætti.
In.fo

Áki Bertholdsen 22.06.2016 (11:14)
Fáa 10 milliónir meiri í kassan frá bileigarum
Í ár fer landskassin at fáa 110 milliónir krónur inn í vektgjaldi frá teimum, sum eiga bil.
Tað sigur Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum.
Samgongan hækkaði vektgjøldini á nýggjárinum og nú árið er hálvrunnið, vildi Bjørn Kalsø, tingmaður
fyri Sambandsflokkin, hava landsstýriskvinnuna at greiða frá, hvussu tað hevur hilnast.
Kristina Háfoss sigur, at í fjør fekk landskassin 97 milliónir í vektgjaldið og sostatt verður gjaldið 13
milliónir hægri í ár. Av teimum stava einar 10 milliónir frá teimum hækkingum, samgongan setti í
verk.
Kristina Háfoss sigur, at ætlanin er ikki at hækka vektgjøldini enn meir. Hinvegin verður arbeitt við
eini ætlan, har ein størri partur av vektgjaldinum verður lagt um til umhvørvisgjald.
Men hetta verður bara galdandi fyri bilar, ið verða skrásettir eftir 1. januar, og sostatt verða verandi
bileigarar ikki ávirkaðir av hesum

Men tey, sum keypa bil eftir 1. januar. kunnu sleppa bíligari í vegskatti, keypa tey ein
umhvørvisvinarligan bil, heldur enn ein bil, sum dálkar illa, sigur hon.
In.fo

Áki Bertholdsen 22.06.2016 (14:03)
Vil økja áhugan at ferðast í Føroyum
Vónandi fer hetta kortið at økja um áhugan hjá okkum øllum at ferðast í egnum landi og vitja hvørja
bygd og oyggj í landinum.
Tað sigur Hildur Túná fjørdal. Hon hevur gjørt eitt nýtt, men serstakt Føroyakort, og endamálið er at
gera tað lættari hjá fólki at staðfesta, hvørjar oyggjar og bygdir í landinum, fólk hava verið í.
Kortið hevur fingið heitið, "Túná Kort - oyggjar og bygdir” og har eru allar oyggjar og bygdir
frámerktar.
- So hvørt tú vitjar eina oyggj ella bygd, kanst tú skava hetta økið á kortinum, og somuleiðis er eitt
yvirlit við øllum oyggja- og bygdanøvnunum, har tað ber til at frámerkja, hvar tú hevur verið.
Endamálið er at gera okkum meiri tilvitað um, hvar í Føroyum vit hava verið, og hvar vit ætla okkum
at fara og Hildur Túná sigur, at kortið er væl egnað til skúlabrúks, til familjur, starvsfólkaútferðir,
gongufeløg og einstaklingar.
- Vónandi fer hetta kortið at økja um áhugan hjá okkum øllum at ferðast í egnum landi og vitja hvørja
bygd og oyggj í landinum, sigur hon.
In.fo

André Olsen 22.06.2016 (21:56)
Írland kom víðari
Nú er greitt hvørji lond eru komin í áttandapartsfinaluna av EM-endaspælinum sum verður spælt í
Fraklandi í hesum døgum.
Seinastu dystirnir hava í kvøld verið spældir, har Svøríki og Belgia hava hitst í øðrum, meðan Italia og
Írland hava spælt hin dystin.
Eitt sindur sum væntað vann Belgia dystin móti Svøríki við 1-0. Hóast svenskararnir vóru væl við allan
dystin, og eitt skifti í seinna hálvleiki trýstu Belgia nógv, so var tað Belgia sum fekk einsamalla málið,
eitt sindur ímóti leikgongdini. Radja Nainggolan skoraði einsamalla málið við langskoti.
Í hinum dystinum vann Írland óvæntað 1-0 móti favorittunum Italia. Einsamalla málið í dystinum
skeyt Robbie Brady fimm minuttir fyri leiklok.
Sostatt er greitt hvørji lond møtast í teimum ymisku áttandapartsfinalunum.
Áttandapartsfinalurnar síggja soleiðis út:
Vinnararnir av hesum dystunum møtast í fjórðingsfinalu.
Sveis – Pólland
Kroatia – Portugal
Vinnararnir av hesum dystunum møtast í fjórðingsfinalu.
Wales – Norður Írland
Ungarn – Belgia
Vinnararnir av hesum dystunum møtast í fjórðingsfinalu.
Týskland – Slovakia
Italia – Spania
Vinnararnir av hesum dystunum møtast í fjórðingsfinalu.
Frakland – Írland

Ongland – Ísland
Dystirnir í kvøld:
Italia – Írland 0-1 (0-0)
0-1 Robbie Brady, 85.
Svøríki – Belgia 0-1 (0-0)
0-1 Radja Nainggolan, 84.
In.fo

Tvøroyar Býráð vil ikki loyva KÍ áskoðarunum við Smyrli
22.06.2016 - 01:05
Tað er tikið upp á hægsta stig í Tvøroyar Býráð, at norðoyingar hava sent umbøn um at fáa Smyril at
sigla ein túr við KÍ áskoðarunum til steypafinaluna eins og gamal siður er.
Tvøroyar Býráð ynskir at steðga hesum ætlanum, nú norðoyingar hava sent umbøn um at Smyril fer
ein túr norður til Klaksvíkar eftir mongu áskoðarunum til steypafinaluna leygarkvøldið 27. august. Tað
skrivar in.fo í kvøld.
Strandferðslan hevur enn ikki tikið støðu til umbønina úr Klaksvík. Men tað hevur Tvøroyrar Býráð
harafturímóti tikið støðu til, tí nú er málið komið upp á politiskt stig. Býráðið á Tvøroyri hevði
nevniliga eykafund á middegi í gjár, og tá var hetta eitt av málunum, sum var til umrøðu.
Kristin Michelsen, borgarstjóri, sigur við in.fo, at Tvøroyrar Býráð mælir frá, at ferðaætlanin verður
broytt, tí býráðið heldur ikki, at tað skal órógva ferðaætlanina hjá suðuroyingum fyri tað at
Klaksvíkingar skulu sparka í Havn. Tvøroyrar Býráð vísir á, at klaksvíkingar hava fast samband við
Havnina, men er parkeringin í Havn ein trupulleiki, eigur tað at vera nóg mikið av bussum á
meginøkinum til at flyta klaksvíkingar aftur og fram. Tvøroyrar Býráð fer nú at seta seg í samband við
hini kommunustýrini í Suðuroy fyri at vita um tey kunnu hava eina felags áheitan til Strandferðsluna
frá øllum kommununum í oynni um ikki at ganga umbønini á møti, soleiðis at ferðaætlanin hjá
Suðuroyingum kann vera ótarnað, eisini tann leygardagin, finalan er, skrivar in.fo.
Fáa norðoyingar sín vilja, so merkir tað helst, at ein túrur seinnapartin úr Tórshavn til Tvøroyar verður
fluttur til kvøldið, tá dysturin er. Hinvegin er túrurin til Klaksvíkar helst ein av teimum, har Smyril fær
flestar inntøkur, tí væntandi vera nógv viðhaldsfólk úr Klaksvík til ein slíkan túr.
Nordlysid.fo

Andlát
Nicolina Johannessen andaðist á Norðoya Røktarheimið mánamorgunin, 93 ára gomul.
Danjal Næs, Nes, Hvalba, andaðist á sambýlinum í Hvalba týsdagin 21. juni, 99 ára gamal.
Nella Heinesen, vanliga nevnd Nella í Hoygarðinum, á Toftum, andaðist á Landssjúkrahúsinum
mánadagin 20. juni, 96 ára gomul.

