Tíðindi úr Føroyum tann 29. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Fyri tað mesta turt restina av vikuni
Eitt størri lágtrýstsøki liggur fyrst nærum í stað nærindis Føroyum, men sunnudagin fer tað í ein
landnyrðing norðan.
Í dag er lot til andøvsgul av eystri og landsynningi, 2 til 7 m/s, í støðum upp í stívt andøvsgul, 10 m/s. Í
nátt makar hannn vindin niður í fleyr til gul av ymsum ættum, undir 6 m/s. Seinnapartin yvirhøvur
skýggjað og nógvastaðni regn. Hitin alt samdøgrið millum 8 og 12 stig.
Hósdagin, fríggjadagin og leygardagin verður fleyr til gul av suðri ella ymsum ættum, undir 6 m/s.
Sólin sær í løtum, tó verður okkurt æl. Hitin um dagin millum 10 og 13 stig, um náttina millum 5 og 10
stig.
Sunnudagin og mánadagin verður lot til andøvsgul av útnyrðingi og norðri, 2 til 7 m/s, mánadagin fyri
tað mesta av útnyrðingi, seinni vestri. Í løtum verður gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Æl av og á,
men eisini sólglottar. Hitin um dagin millum 10 og 13 stig, um náttina millum 5 og 10 stig.
In.fo

Spania ímóti at Skotland verður verandi í ES
Fer Bretland úr ES, so skal Skotland gera tað sama, sigur virkandi forsætisráðharrin í Spania.
Virkandi forsætisráðharrin í Spania, Mariano Rajoy, sigur, at spanska stjórnin fer at seta seg upp ímóti
einihvørjari roynd hjá Skotlandi at verða verandi í ES uttan um Bretland.
- Spanska stjórnin er ímóti øllum samráðingum við onnur enn bretsku stjórnina. Bretland fer úr og
harvið eisini øll, sum hoyra undir Sameinda Kongsríkið, sigur Rajoy sambært tíðindastovuni AFP, eftir
óformliga toppfundin í Bruxelles í gjár millum tey 27 londini, ið eftir eru í ES.
Spanska stjórnin hevur seinastu árini stríðst ímóti eini sterkari sjálvstýrisrørslu í ríkasta landslutinum í
Spania, Katalonia. Landsparturin við 7,5 miljónum íbúgvum stendur fyri einum fimtingi av landsins
samlaða búskapi og hevur sítt egna mál.
Í fjør royndu katalonar at halda eina fólkaatkvøðu um loysing, men dómstólarnir lýstu hana ólógliga.
Formaðurin í ES-nevndini, Jean-Claude Juncker, hevði fund við fyrstamálaráðharran í Skotlandi, Nicola
Sturgeon, í gjárkvøldið.
- Eg lurtaði eftir tí, sum fyrstimálaráðharrin hevði at siga. Vit hava ongar ætlanir um at leggja okkum
útí eina innanhýsis bretska tilgongd, segði Jean-Claude Juncker sambært tíðindastovuni Reuters.
Ein meiriluti upp á 62 prosent av skotum atkvøddi fyri at verða verandi í ES á fólkaatkvøðuni síðsta
hósdag. Men Bretland sum eind atkvøddi við einum meiriluta upp á 52 prosent at fara úr
samgonguni.
- Skotland atkvøddi týðuliga fyri at verða verandi, og eg eri sannførd um, at skotska røddin fer at
verða hoyrd, sigur Sturgeon, sum samstundis finst at vantandi politisku leiðsluni, sum eftir øllum at
døma hevur rakt London eftir fólkaatkvøðuna í síðstu viku.
Kelda: ritzau
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Nógvir oljuarbeiðarar hava havt ringar tyrluupplivingar
Oljuarbeiðarar í norsku frálandsvinnuni hava havt nógvar ringar upplivingar undir tyrluflutningi til og
frá arbeiði, skrivar Dagens Næringsliv. Hetta er serliga galdandi fyri tyrlur av slagnum Super Puma, ið
brúkt varð í sambandi við tyrluvanlukkuna í apríl í ár, ið kravdi 13 mannalív.
Oljuarbeiðarar í Norra eru í sínum arbeiðslívi ofta bundnir av tyrluflutningi til og frá olju- og
gassleiðunum úti í Norðsjónum.
Men hesir túrarnir eru ofta ein óhugalig uppliving fyri ferðafólkini, vísir ein nýggj kanning, sum
Bergens Tidende og fakfelagið Industri Energi hava gjørt, skrivar Dagens Næringsliv.

Sambært kanningini hevur triðihvør oljuarbeiðari á norska landgrunninum verið úti fyri óynsktum
upplivingum í sambandi við tyrluflúgvingina, meðan helmingurin sigur, at tey hava upplivað beinleiðis
óhuga ella ótta undir flúgving.
Orsøkin er millum annað torusláttur, fall í luftini ella ávaringarljós, ið eru tendrað.
Arbeiðarar, ið hava flogið við tyrlum av slagnum Super Puma EC225 – av sama slagi, sum datt niður
við Turøy 29. apríl í ár – hava sum heild svarað meiri neiliga í kanningini enn starvsfelagar, ið hava
flogið við øðrum tyrlum, skrivar norska blaðið.
Útivið 70 pst. av teimum spurdu arbeiðarunum umhugsa at siga nei takk til at flúgva við Super Puma
EC225, kemur fram í kanningini.
Tó svara umleið 94 pst., at tey hava stórt ella sera stórt álit á flogskiparunum.
Vanlukkan
Statoil arbeiðir við eini innanhýsis kanning av vanlukkuni 29. apríl í ár, tá ein tyrlan júst av slagnum
Eurocopter EC225 Super Puma datt niður út fyri Bergen á veg inn frá Gullfaks B-boripallinum. Allir 13
persónarnir umborð doyðu.

Tey arbeiddu fyri Welltec, Halliburton, Aker Solutions, Schlumberger, Karsten Moholt og Statoil. Teir
báðir flogskipararnir vóru úr fyritøkuni CHC Helicopters.
"Norsku myndugleikarnir vilja hava greiði á, hvussu henda vanlukkan kundi henda. Fyri okkum er
umráðandi, at øll, ið skulu út at arbeiða á landgrunninum kunnu vera vís í, at vit gera okkara ítarsta
fyri at tryggja tryggleika teirra. Vit fara tí at gera eina innanhýsis kanning til tess at fáa staðfest,
hvussu vit kunnu fáa bøtt um trygdarmannagongdirnar hjá Statoil í sambandi við tyrluflutning," segði
Eldar Sætre stjóri í eini fráboðan í mai.
Væntandi verður kanningin saman við eini frágreiðing liðug 30. september.
Kelda: shippingwatch.dk
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Hóttan um norskt verkfall fær oljuprísirnar at hækka
Norski olju- og gassídnaðurin verður møguliga raktur av verkfalli millum meira enn 700
meðarbeiðarar longu leygardagin. Hóttanin um avmarkaða framleiðslu hevur fingið oljuprísirnar at
hækka.
Útlitini til umfatandi verkfall í norska olju- og gassídnaðinum leygardagin hevur fingið oljuprísirnar at
hækka hesa vikuna.
Boðað er frá verkfalli millum meira enn 750 meðarbeiðarar á sjey gass- og oljuleiðum, sum standa fyri
18 pst. av norsku oljuframleiðsluni.
Orsøkin til verkfalsfráboðanina er, at arbeiðsgevararnir hava brúkt fallandi oljuprísirnar sum
grundgeving fyri at skerja útreiðslurnar og finna meiri smidlig arbeiðsviðurskifti fyri at varðveita
kappingarførið. Hinumegin sita fakfeløgini, ið halda, at limir teirra eiga at fáa somu lønarhækkingar
sum í øðrum vinnum.
Safe hevur boðað frá, at felagið fer at taka 156 limir av leiðunum Jotun A og B og Ringhorne, har
ExxonMobil er operatørur.
Industri Energi ætlar at taka 524 limir av Statoil-leiðunum Oseberg, Gullfaks og Kvitebjoern, og
Lederne ætla at taka 75 meðarbeiðarar av Engies Gjoea-leiðini.
Fakfeløgini skulu á semingsfund við Norsk olje og gass, sum umboðar arbeiðsgevararnar, í dag.
Freistin at semjast er úti á midnátt í annaðkvøld, 1. juli.
Kelda. shippingwatch.dk
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Sannleikin um fiskivinnuna verður lagdur á borðið
29.06.2016 - 11:33
Mánakvøldið verður skipað fyri einum sera áhugaverdum fiskivinnukvøldi í Miðhøllini á Skúlatrøð.
- Passar tað, at einki annað land í heiminum brúkar uppboðssølu av fiskirættindum?
- Eru Føroyar einasta land í heiminum, sum hevur fiskidagaskipan?
- Hvussu gera onnur lond viðvíkjandi útlendskum eigarum?
Spurningarnir eru nógvir og tað sama kann sigast um pástandirnar, ið vit ofta hoyra viðvíkjandi
fiskivinnuni. Nógvar meiningar eru um, hvussu fiskivinnan eigur at vera skipað, og vit hoyra ofta,
hvussu onnur lond gera. Men ikki alt ið verður sagt um hesi viðurskifti samsvarar við veruleikan.
Hevur kannað allan heimin
Óli Samró, búskaparfrøðingur og fiskivinnuráðgevi, hevur gjørt eitt stórt arbeiði fyri at kanna, hvørjar
skipanir eru galdandi í øðrum londum. Úrslitið av kanningunum hevur hann savnað í eina bók, sum
hann fer at greiða frá á einum fiskivinnukvøldi í Miðhøllini á Skúlatrøð, komandi mánakvøld.
Bókin lýsir, hvussu fiskivinnan kring allan heimin er skipað, og hvussu ymisku fiskivinnuskipanirnar
virka og roynast á heimsins høvum.
”Hvat er rætt og hvat er skeivt og hvørjum skal skipanin tæna? Tað eru alt spurningar, ið verða
viðgjørdir,” sigur Óli Samró.
Stórt arbeiði liggur aftanfyri
Óli Samró hevur arbeitt í 25 ár sum ráðgevi í nógvum londum, og hetta seinasta hálva árið hevur
hann burturav fingist við at skriva bókina ”Fiskiskapur - fjølbroyttar ásetingar”.
Fiskivinnukvøldið á Skúlatrøð er ætlað øllum, sum hava áhuga fyri fiskivinnu. Tiltakið byrjar
mánakvøldið klokkan 20 og umframt framløgu, verður eisini boðin ein kaffimunnur afturvið einum
práti um tað sum verður lagt fram.
Nordlysid.fo

ÍF Føroyar vann allar dystirnar
29.06.2016 - 13:10
Næstbesta liðið hjá ÍF Føroyar monnum vann allar 11 dystirnar í seriu 2 hesa várkappingina og flytur
tí upp í seriu 1.
Besta liðið hjá ÍF Føroyum monnum spælir í seriu 1, men næstbesta liðið fer ikki at spæla í sama bólki,
hóast talan verður um somu kappingardeild.
Hava helst skrivað søgu
Uttan rannsakandi søguliga gransking í søgu felagsins, sum strekkir heilt aftur til 1939, so her hetta
allarhelst fyrstu ferð, at eitt lið hjá ÍF Føroyum er ósigrað og hevur vunnið allar dystirnar í eini
kapping.
Sannførandi og støðug úrslit
Fyri 11 dystir skuldi liðið av røttum havt 33 stig, men hava bert 30. Orsøkin til tess var, at í eina
dystinum hevði ÍF Føroyar ótilvitað brúkt ein ólógligan leikara. Men tað hótti tíanbetur ikki fyrsta
plássið, tí liðið á øðrum plássi endaði á 25 stigum.
Tað hava verið bæði javnir og sera ójavnir dystir hjá ÍF Føroyum hesa várhálvuna. Hóast tað í onkrum
dystum hevur verið sera tætt, hevur liðið megnað at avgera teir tøttu dystirnar. Tað ber vitnisburð
um mannsterkan og í hesum døgum ein ”íslendskan stríðsvilja”.
Niðanfyri verða úrslitini í ár endurgivin:
Jægersborg – ÍF Føroyar (2) 1-2
ÍF Føroyar (2) – FA 2000 (3) 3-0
Union (2) - ÍF Føroyar (2) 2-3
ÍF Føroyar (2) – CSC (2) 6-0
AB Tårnby – ÍF Føroyar (2) 0-8
ÍF Føroyar (2) – Fremad Amager (2) 1-0
ÍF Føroyar (2) – FB (3) 7-1
Victoria (2) - ÍF Føroyar (2) 0-3 *ÍF Føroyar dømt at tapa dystin
ÍF Føroyar (2) – HIK (2) 3-0
Dragør (2) - ÍF Føroyar (2) 2-1
ÍF Føroyar (2) – B1908 (3) 4-0
Seinasti dystur hjá ÍF Føroyum (2) var farna sunnudag. Tá var aftur talan um ein tryggan sigur, hesa
ferð 4-0.
Nordlysid.fo

Fremmandahatur økist í stórum í Onglandi eftir Brexit fólkaatkvøðuna
29.06.2016 - 13:57
Politiið í stóru býnum í Onglandi hevur staðfest at fráboðanir um haturs álop á fólkabólkar við
útlendskum uppruna, eru økt munandi, síðan Brexit fólkaatkvøðuna.
Við slagorðum, sum at taka Bretland aftur til bretska fólki og noy til fleiri innflytarar, vunnu Ensku ES
mótstøðufólkini á fólkaatkvøðuni. Hetta hevur veruliga fingið víðgongdar høgra kreftir í Bretlandi at
vaknað við og politi far nú dagliga fráboðanir frá etniskum minnilutabólkum um ágang og álop. Stórur
ótti er eisini millum bretsku tilflytarar sum í fleiri ættarlið hava búð í Bretlandi, um at tey nú kunnu
verða noydd at flyta av landinum
Nordlysid.fo

Vil hava fleiri føroyingar í herin
Danski Fólkaflokkurin fer enn einaferð at mæla til, at føroyingar og grøndlendingar taka størri lut í
verjuni av danska kongaríkinum. Tað skrivar Ritzau í dag.

Tað er samband við nýggju frágreiðingina hjá verjuni um nýggja strategi fyri Arktis, at Danski
Fólkaflokkurin hevur nevnt málið aftur.

Við Ritzau sigur Marie Krarup, talskvinna í verjumálum hjá DF, at føroyingar og grønlendingar skulu
taka lut í Forsvarets Dag. Talan er um ein dag, har allir 18 ára gamlir menn skulu møta, so metast
kann um teirra førleikar fyri at luttaka í danska herinum, umframt at upplýst verður um møguleikar
innan herin.

- Tað vil tryggja, at fleiri grønlendingar og føroyingar fáa eina verjumálsliga útbúgving. Nøkur teirra
fara kanska at halda fram í donsku verjuni, og kunnu gerast ein stórur vinningur fyri sjóverjuna, ið
loysir fleiri uppgávur í arktiska økinum, sigur Marie Krarup við Ritzau.
In.fo

Nøkur fólk missa fleiri hundraðtúsund krónur
Hetta er ein óheppin støða, sum vit fara at gera nakað við eftir ólavsøku
Tað sigur Kristina Háfoss.
Annita á Fríðriksmørk, tingkvinna fyri Tjóðveldi, hevur víst á, at prestar, og aðrir tænastumenn, sum
hava skyldu til at búgva í einum embætisbústaði, eru fyri stórum vanbýti.
Umframt at búgva á einum prestagarði, ella øðrum bústaði, sum hoyrir til eitt embæti, mugu teir
sjálvandi eisini eiga síni egnu hús fyri ikki at standa á berajólum, tá ið teir fara frá sum tænastumenn.
Men teir fáa ongan rentustuðul frá landinum fyri lánið í privathúsunum, tí treytin fyri at fáa
rentustuðul, er, at ein býr í húsunum.
Og tað kann skjótt verða ein dýr søga, tí Kristina Háfoss sigur, at er talan um eitt vanligt lán, sum
gongur yvir 30 ár, er rentustuðulin frá landinum umleið 20 prosent av byggikostnaðinum, ella
keypsprísinum.
Tað vil siga, at kosta húsini eina millión, verður rentustuðulin einar 200.000 krónur, og kosta húsini
tvær milliónir, verður talan um einar 400.000 krónur, o.s.fr.
Hon vísir annars á, at Prestafelagið hevur nýliga gjørt vart við málið.
- Eg havi kunnað Prestafelagið um, at eg haldi at talan er um eina óhepna støðu, og at málið fer at
verða viðgjørt í landsstýrinum í komandi tingsetu, sigur Kristina Háfoss.
In.fo

Prógvini peika á IS
36 fólk lótu lív og 147 fólk fingu løstir, tá tríggir yvirgangsmenn í gjárkvøldið lupu á Ataturk flogvøllin í
Istanbul, ið er ein av mest vitjaðu flogvøllum í Evropa.

Talan er um seinasta yvirgangsálopið í eini langari røð av yvirgangsálopum í Turkalandi síðsta árið, ið
bæði kurdiskir uppreistrarbólkar og IS hava skipað fyri.

Binali Yildirim, forsætisráðharrin í Turkalandi, sigur við al Jazeera, at prógvini peika móti Islamska
Statinum.

- Prógvini, ið trygdarfólkini hava funnið higartil, peika móti, at tað er Daesh, ið hevur framt
yvirgangsálopið, sigur forsætisráðharrin sambært al Jazeera.

Daesh er eitt niðrandi orð fyri IS, ið nógvir politikarar, serliga í Miðeystri, brúka um
yvirgangsfelagsskapin.
In.fo

Knústir bilar minna á ferðsludeyða
Sunnudagurin er minningardagur teirra, ið eru deyð í ferðsluni, og sum vant, so verður gjørt vart við
dagin á ymsum støðum kring landið, har fólk hava latið lív.

Í ár verður tó gjørt eitt sindur meira burturúr enn vanligt. Fólk, ið hava koyrt eftir landsvegnum
seinastu dagarnar, hava helst varnast, at konteynarar eru settir upp ymsa staðni kring landið, millum
annað við Sund, Skálabotni og við Áir, har ein bilur, ið hevur fingið stóran skaða, er settur upp á
konteynaran.

Harumframt verður sum vant blómur lagdar á tey støð, har fólk hava latið lív í ferðsluni.

Ráðið fyri Ferðslutrygd upplýsti í gjár, at trý fólk hava latið lív í ferðsluni síðan minningardagin í 2015.
Ein persónur í 2015 og tveir persónar í 2016.
In.fo

Føroyingur mitt í rokanum í Reykjavík
Hin 20 ára gamli Jón Larsen er ein, sum dámar sera væl at ferðast. Hann er júst vorðin studentur, og
mánakvøldið byrjaði ferð hansara tvørtur um Atlantshavið, har hann fer at vitja í bæði USA og Kosta
Rika. Men fyrst skuldi hann steðga ein dag í Reykjavík í Íslandi, og hesin dagur var væl valdur - hann
var júst mánadagin, tá ið Ísland skelkaði allan fótbóltsheimin við at vinna á Onglandi í
áttandapartsfinaluni í EM-endaspælinum.
- Eg var og hugdi í miðbýnum í Reykjavík, har øll savnaðust. Eg var mitt í rokanum. Tað var sum á
Ólavsøku at standa ímillum allar íslendingarnar, segði Jón Larsen, tá ið yvirritaði fekk orðið á hann
mánakvøldið eftir minniliga, íslendska sigurin.
Ikki kann sigast annað enn, at 20 ára gamli føroyingurin fekk eina góða fatan av Reykjavík
mánakvøldið.
- Hetta er fyrstu ferð, at eg eri í Reykjavík, og eg eri her bara í ein dag. Mín fyrsta fatan av Íslandi má
sigast at vera heilt ótrúlig! Eg bílegði atgongumerki her til fyri seks mánaðum síðani, og tað er av
berari tilvild, at eg eri her júst hendan dagin, segði Jón Larsen mánakvøldið.
In.fo

Ein dyggur smeitur fyri norðoyingar
Verður menningarætlanin fyri sjúkrahúsverkið fylgt treytaleyst, verður tað ein dyggur smeitur fyri
Klaksvíkar Sjúkrahús og Norðoyggjar.
Tað sigur Bjørn Kalsø, tingmaður fyri Sambandsflokkin.
Í gjár fekk Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsumálum, eitt drúgt tilmæli frá einum arbeiðsbólki,
um, hvussu okkara heilsuverk skal skipast í framtíðini.
Men longu í dag, dagin eftir, koma tey fyrstu mótmælini úr Norðoyggjum. Bjørn Kalsø sigur nevniliga,
at verður tilmælið sett í verk óbroytt, verður tað eitt stórt bakkast fyri Klaksvíkar Sjúkrahús.
Eitt, Bjørn Kalsø sipar til, er tilmælið um at skipa øll tey trý sjúkrahúsini undir eina felags leiðslu. Tað
tekur hann sum um, at leiðslan á Klaksvíkar Sjúkrahúsið skal flytast á Landssjúkrahúsið í Havn.
- Somuleiðis verður mælt til, at ongar akuttar viðgerðir av týdningi, skulu verða í Klaksvík.
- Klaksvíkar Sjúkrahús verður tá ikki at rokna sum sjúkrahús longur. Tí eitt sjúkrahús uttan leiðslu á
staðnum og uttan akuttar viðgerðir, er ikki sjúkrahús, sigur Bjørn Kalsø.
Hann staðfestir, at skil er í tilmælunum um at fleiri tilrættislagdar og einkfaldar skurðviðgerðir skulu
vera í Klaksvík og at endurvenjingin á Klaksvíkar Sjúkrahúsi skal styrkjast.
- Men tað bjargar tað ikki vandastøðuni, tí Klaksvíkar sjúkrahús missir nógv meir fyri minni, um allar
avgerðir í framtíðini skulu takast í Havn, og um eingin akutt móttøka av týdningin verður í Klaksvík.

Hann sigur, at tað er brúk fyri hvørjum króki á teimum trimum sjúkrahúsunum, men tað er eisini ntúk
fyri at virksemið á sjúkrahúsunum verður samskipað og gagnnýtt betur.
Men tað kann bara gerast við at hava eina leiðslu á staðnum, sum kann fáa álagt at samstarva við hini
sjúkrahúsini um greitt ásettar uppgávur.
- Tí má avgerð takast um, hvørjar sergreinar skulu verða á hvørjum sjúkrahúsi, hvørjar tilrættislagdar
skurðviðgerðir skulu gerast hvar, hvussu endurvenjingin skal skipast og hvussu óneyðugir bíðilistar
kunnu fáast burtur.
- Alt hetta ber væl til at gera, uttan at gera seg inn á smærru sjúkrahúsini. Ikki minst kann talgilda
heilsuskipanin vera gott amboð í hesum sambandi, heldur hann.
- Landsstýriskvinnan hevur boðað frá, at aðalorðaskifti verður í Løgtinginum um tilmælini, áðrenn tey
verða sett í verk.
- Vónandi fer landsstýriskvinnan at stinga fingurin í jørðina, so at smærru sjúkrahúsini ikki verða
koblað av, - men saman við Landsjúkrahúsinum koma styrkt burturúr støðuni, sigur Bjørn Kalsø.
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99,8% av íslendingum sóu sigurin
Ísland framdi enn eitt megnar bragd, tá ið grannatjóð okkara vann ímóti Onglandi í
áttandapartsfinaluni í EM-endaspælinum. Ovfarakæti og stuðulin úr Íslandi til hetjur teirra er
ovurhonds stórur í hesum døgum, og tú skalt av sonnum leita leingi fyri at finna ein íslending, sum
ikki fylgdi við mánakvøldið, tá ið íslendingar vunnu ímóti einum av heimsins størstu fótbóltstjóðum.
Tøl vísa nevniliga, at heili 99,8% av íbúgvarunum í Íslandi sóu dystin ímóti Onglandi í sjónvarpinum.
Íslendska fólkatalið liggur um 320.000. Tískil eru tað bert eini 700 íslendingar, sum av onkrari orsøk
ikki hava sitið og hugt eftir undranarverda landsliðnum, ið bergtekur alt fótbóltsevropa í hesum
døgum. Hvat munnu hesir íslendingar hava gjørt ístaðin?

Eisini verður mett, at eini 27.000. íslendingar eru í Fraklandi í løtuni við tí ætlan at vera á Stade de
France-leikvøllinum í París sunnukvøldið, tá ið dysturin ímillum Ísland og Frakland verður spældur.
Hetta er heili 8% av fólkatalinum í Íslandi.
Stuðul vantar so í øllum førum ikki hjá íslendska fótbóltslandsliðnum.
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Bakkafrost keypir restina av Faroe Farming
Bakkafrost hevur í dag avtalað við Sp/f Hjallur at keypa 51% av partabrøvunum í P/F Faroe Farming
fyri 75 milliónir krónur. Við keypinum verður Bakkafrost 100% eigari av P/F Faroe Farming við
virknaði frá 1. juli 2016.
Samstundis við keypinum av partabrøvunum í P/F Faroe Farming, letur Bakkafrost tvey aliloyvi inn.
Aliloyvini, sum verða innlatin, eru Svínáir og Hovsfjørður.
Eftir hetta lýkur Bakkafrost framvegis ásetingarnar í alilóggávuni um ikki at eiga meiri enn 50% av
loyvunum í Føroyum.
Í viðmerking sigur Regin Jacobsen, stjóri:
- Bakkafrost roknar við at alingin í Suðuroy kann optimerast munandi framyvir. Gongdin við størri
smolti og styttri tíð í sjónum fer eisini at gagna alingini í Suðuroy. Bakkafrost hevur boðað frá
munandi útbyggingarætlanum komandi fimm árini – og ein partur av hesum møguleikum kunnu
viðføra størri virðisskapan bæði fyri Suðuroynna og fyri Bakkafrost sum heild.
Um P/F Faroe Farming
P/F Faroe Farming er eitt alifelag við trimum aliloyvum í Suðuroynni. Samlaða tøkan av laksi í 2015
hjá Faroe Farming var 4.681 tons. Eitt av aliloyvunum, sum verður latið inn til myndugleikarnar, er
Hovsfjørður og tí fer P/F Faroe Farming at hava tvey aliloyvir.
Nettosølan hjá P/F Faroe Farming í 2015 var 154 milliónir krónur og EBIT 13 milliónir krónur. Úrslitið
fyri skatt í 2015 var 10 milliónir krónur. Við árslok 2015 vóru samlaðu ognir felagsins 174 milliónir
krónur og eginognin 80 milliónir krónur.
P/F Faroe Farming hevði 59 ársverk í 2015.
Dagligi raksturin hjá P/F Faroe Farming verður óbroyttur og P/F Faroe Farming verður eitt dóttirfelag
hjá P/F Bakkafrost. Frá 1. januar 2017 verður P/F Faroe Farming lagt saman við Bakkafrost Farming.
Handilin er treytaður av góðkenning frá avvarðandi myndugleikum.
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Eingin pensjónsnýskipan í ár
Arbeiðið við einum pensjónsreformi verður ikki liðugt áðrenn summarfrítíðina, sum Eyðgunn
Samuelsen, landsstýriskvinna í almannamálum, annars hevði ætlað.
- Eg havi boðið luttakarunum og floksformonnunum frá, at vit stegða við arbeiðnum nú, men taka tað
upp aftur beinanvegis í august, sigur landsstýriskvinnan.
Pensjónsbólkurin hevur havt nakrar fundir saman, men landsstýriskivnnan hevur eisini havt fundir við
flokkarnar hvør sær.
- Nú veit eg væl, at her er talan um politikk, men eg haldi avgjørt, at vildi er at finna eina gongda leið,
sigur hon.
Ein pensjónsnýskipan er neyðug fyri at tryggja haldføri í føroyska búskapinum frameftir. Tað vita allir
flokkar, og allir eru sinnaðir at gera nakað við málið, heldur hon.
Eitt sindur av ósemju er helst á ávísum økjum, men landsstýriskvinnan heldur ikki, at hesar ósemjur
eru størri enn at tær ikki kunnu loysast.
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Jóannes Hansen 29.06.2016 (23:31)
Tepur heimasigur í Vági
Tað var stríð um bronsuplássið, sum var á skrá, tá ið FC Suðuroy í næstbestu deildini í kvøld hevði
vitjan av Giza Hoyvík. Tá ið liðini hittust í Gundadali í fimta umfari, vann heimaliðið 3-2, eftir at FC
Suðuroy var frammanfyri 2-0, inntil tíggju minuttir eftir steðgin.
Á Vágs eiði í kvøld legði Jóhan Restorff Jacobsen beinanvegin og eftir innlegg frá Tony Rasmussen
Giza Hoyvík framum, og tann støðan helt sær, inntil miðskeiðis í seinna hálvleiki. Tá javnaði Valerian
Iobashvili til 1-1, og fimm minutir undan leikloki var tað Mamuka Toronjadze, sum skoraði sigursmálið
fyri FC Suðuroy.
Bæði heimamálini vórðu skorað eftir hornaspark.
FC Suðuroy er á triðja plássi við 28 stigum fyri sektan dystir, og Giza Hoyvík er á fjórða plássi við 27
stigum fyri seytjan dystir.
FC Suðuroy spælir næsta heimadystin á jóansøku í Vági leygardagin, tá ið toppliðið EB/Streymur
verður gestur á Eiðinum. Leygardagin eigur Giza Hoyvík heimavøll ímóti teimum næstbestu hjá KÍ.
In.fo

Torkil er úttikin til landsliðið
Tað hevur gingið sera væl hjá føroyska súkklaranum Torkili Veyhe seinastu vikurnar og í morgun fekk
hann nakað av løn fyri strevið.
Eftir fleiri góð úrslit í kappingum seinastu vikurnar, bleiv Torkil Veyhe í morgun úttikin at umboða
danska landsliðið í kappingini PostNord Danmark Rundt.
Torkil Veyhe súkklar fyri danska felagið Team WeBike - CK Aarhus. Felagið hevur verið í einum góðum
stima í seinastuni og fyri tveimum vikum síðani segði ítróttarstjórin í felagnum, Michael Berling, at
Torkil Veyhe uttan iva var sterkasti súkklari í Danmark í løtuni, og at tað var sjálvagt, at hann fekk eitt
pláss á landsliðnum.
- Tað er fult uppiborið og feitt, at bæði Nicklas (Pedersen, blaðm.) og Torkil (Veyhe, blaðm.) fáa løn
fyri eitt fantastiskt vár, sigur ítróttarstjórin í felagnum í dag. Nicklas Pedersen súkklar eisini fyri Team
WeBike - CK Aarhus.
Team WeBike - CK Aarhus er einasta felagið, sum hevur tveir mans á landsliðnum. Hinir, ið manna
danska súkklulandsliðið eru Magnus Cort (ORICA Bike-Exchange), Søren Kragh Andersen (GiantAlpecin), Asbjørn Kragh Andersen (Delko Marseille Provence KTM), Mikkel Honoré (Lotto-Soudal
U23), Rasmus Bøgh Wallin (Soigneur) og Emil Viljebo (Giant-Scatto).
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Toppliðið vann stórsigur við Løkin
Hósdagin fer NSÍ at royna seg á Svangaskarði í europeisku kappingini.
At altjóða avbjóðing í morgin bíðar besta liðnum sást aftur á manningarlistanum hjá næstbesta
liðnum í kvøld. Har restaðu fleiri, sum plaga at spæla við, og sum síðstu ferðirnar hava verið
avgerandi.
Toppliðið EB/Streymur vitjaði, og gestirnir fóru úr aftur Runavík við 8-1 sigri eftir hálvleiksstøðuna 41. Tá ið liðini fyrr í ár hittust við Margáir, vann EB/Streymur 3-0.
Einsamalla málið hjá heimaliðnum í kvøld skoraði liðformaðurin Debes Danielsen, tá ið hann eftir eitt
korter minkaði um munin til 2-1 til gestirnar.
Aftur hesa ferð var tað veteranurin Leif Niclasen, sum var besti málskjúttin hjá EB/Streymi. Í 2. og
aftur í 11. minutti skoraði hann, so støðan var 2-0, og í seinna hálvleiki skoraði hann til 6-1 og í síðsta
minutti til 8-1.

Hini málini skoraðu Rógvi E. Nielsen og Arnar Dam – í fyrra hálvleiki – og eftir steðgin skoraðu umframt Leif Niclasen – innskifti Ólavur F. Ejdesgaard og Arnar Dam, sum harvið varð tvífaldur
málskjútti.
EB/Streymur er framvegis ósigrað topplið við 47 stigum, meðan NSÍ nú er á fimta plássi við 27 stigum.
Leygardagin fer NSÍ um Skopunarfjørð, meðan EB/Streymur fer um Suðuroyarfjørð at spæla
stevnudyst á jóansøku ímóti FC Suðuroy.
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Tað eydnaðist at enda hjá 07 Vestur
Soleiðis sum tað hevur gingið seinastu vikurnar var tað einki forgjørt at rokna við, at 07 Vestur á
heimavølli og í góðveðrinum fór at vinna trygt ímóti B71. At B71 fyrr í ár tapti tepurt 1-0 á heimavølli
ímóti 07 Vestur, kundi kanska boða frá, at tað ikki var víst, at sandoyingar fóru at leggja rygg til
stórtap.
Tá ið dómarin bríkslaði fyri síðstu ferð, vísti talvan 3-1. Eftir fyrra hálvleik var 1-1.
Miðvallarin Martin Tausen setti eftir lítlan hálvan tíma hol á fyri heimaliðið, tá ið hann eftir innlegg og
við høvdinum setti bóltin í málið.
Seks minuttir undan steðginum javnaði Ihrahima Camara, tá ið hann eftir langt innkast og eitt sindur
av aftur og fram var knappur og við fremra stólpa smekkaði bóltin í málið.
Tíggju minuttir eftir steðgin var tað liðformaðurin Gunleif Magnusarson, sum legði 07 Vestur framum
aftur. Torstein Mýlingstind legði innfyri, og Gunleif Magnusarson setti við høvdinum bóltin í málið og
so var 2-1.
Heimaliðið hevði leikliga yvirvág og fleiri góðar málmøguleikar. Tað var tó leingi spennandi, tí gestirnir
vóru onkra ferðina framvið í mótálopum. Tá ið tað restaðu fimm minuttir, var tað Holgar Durhuus,
sum staðfesti 3-1 heimasigurin. Gunleif Magnusarson lyfti bóltin framum verjuna, og so rann Holgar
frá mótstøðumonnunum, og tað eydnaðist honum at lyfta bóltin upp um Klæmint Olsen í B71
málinum og í málið.
07 Vestur er á øðrum plássi við 44 stigum og sekstan stig frammanfyri FC Suðuroy á triðja plássi og trý
stig aftanfyri EB/Streym á fremsta plássi. Leygardagin fer 07 Vestur at spæla á útivølli ímóti HB.
B71 rundar av undan summarsteðginum, tá ið NSÍ leygardagin fer at vitja á Sandi.
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Martha úr Vestmanna slapp við skrekkinum í Istanbul
Sum tey flestu hava fingið við, so varð ein yvirgangsatsókn framd móti Attatürk flogvøllinum í Istanbul
seint í gjárkvøldið. Føroyska Martha Helena Joensen úr Vestmanna var tá júst farin sama veg, og var á
veg av flogvøllinum í hýruvogni, tá bumbuálopið varð framt.
Martha Helena Joensen úr Vestmanna er gift Ásmundi Joensen, sum er skipari á Seago Felixstowe,
sum liggur við bryggju í Instanbul. Endamálið við ferðini hjá Marthu var, at vitja mannin umborð. Men
at tað skuldi blíva ein somikið hendingarík ferð kundi hon ikki droymt um.
- Eg fór heimanífrá klokkan 10 gjáramorgunin, og lendi í Istanbul kl 19:15 í gjárkvøldið. Kom gjøgnum
passkontrollið kl 20, og klokkan 21 var eg á hotellinum, tætt við havnaøkið, har skipið hjá manninum
var, sigur Martha Helena Joensen, sum tá ikki ánaði, hvussu ótrúliga nær hon var hesi óhugnaligu
hending á flogvøllinum.
- Eg visti onki fyrr enn eg síggi í sjónvarpinum á hotelkamarinum, hvat var hent. Og tað var
fullkomuliga óveruligt. Heilt surrealistiskt, tí eg kendi støðini aftur. Eg hevði gingið har fyri løtu síðani,
sigur hon við lættaðari rødd.
Hotellið var ein heilan tíma burturfrá, so har var heilt friðarligt, so Martha fór sær ein stuttan
gongutúr, meðan hon allíkavæl bíðaði eftir at sleppa umborð til mannin klokkan 03. Tá hon bleiv
avheintað av hýruvogninum í nátt, vísti tað seg at vera sami hýruvognsførari, sum fyrr um kvøldið
hevði koyrt hana til hotellið. Tey fingu síðani eitt lítið prát um hendingina, og tey blivu samd um, at

álopið mátti vera framt beint aftaná at tey vóru frá flogvøllinum.
Martha kontaktaði beinanvegin familjuna heima, og fortaldi at hon hevði tað gott, so at tey ikki fóru
at stúra, og tá Portalurin tosaði við hana í morgun var hon ikki skelkað av hendingini, men hon
hugsaði meira um teir staklarnir sum blivu raktir, og um familjur teirra.
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Tveir trolbátar og ein línubátar landaðu í Leirvík í morgun
Trolbátarnir Olga Maria og Hansa Maria landa í Leirvík í morgun, teir høvdu roynt á Rygginum og
norðanfyri. Hetta visti JN.fo at siga fyrrapartin.
Olga Maria hevur 32.000 pund og Hansa Maria hevur 10.000 pund.
Eisini avreiðir línubáturin Leitissteinur, og teir hava 9.000 pund.
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Andlát
Jóhanna Traustadóttir Poulsen, ættað úr Íslandi, búsitandi í Tórshavn andaðist týsdagin 28. juni, 79
ára gomul.
Asbjørn Dahl, Oyri, andaðist týsmorgunin, 73 ára gamal.

