Tíðindi úr Føroyum tann 6. juli 2016
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðlað av tí føroysku sjómanskirkjuni.
Shell umhugsar framtíð sína í Norðsjónum
Shell er í gongd við at granska sítt virksemi í Norðsjónum. Eitt "Shellexit" er undir umhugsan, sigur
stjórin í felagnum.
Stjórin í Shell, Ben van Beurden (myndin), sigur við BBC, at hann er í gongd við at granska virksemið
hjá felagnum í Norðsjónum.
Nakrar av eldru oljuleiðunum kunnu verða seldar frá, meðan hildið møguliga verður uppat við
framleiðsluni á øðrum leiðum, segði hann við BBC fríggjadagin.
Reuters visti í juni at siga, at Shell er til reiðar at selja ognir fyri 30 mia. dollarar í Norðsjónum
umframt at siga túsundtals meðarbeiðarum úr starvi.
"Summir teirra (boripallunum í Norðsjónum, red,) eru ikki tíðarhóskandi longur. Hetta er m.a.
galdandi fyri t.d. Brent. Aðrir eru langt frammi í teirra lívscyklus og eru tí í betri hondum hjá øðrum,
sum kunnu reka slíkt virksemi meira effektivt, enn vit kunnu. Og í upp aftur øðrum førum verða vit
helst noydd at endurumhugsa, um nýggjar íløgur skulu gerast til tess at geva feltinum nýtt lív," segði
Shell-stjórin.
Sambært Reuters verður triðjahvør oljuleið í Norðsjónum rikin við undirskoti.
"Nærum allar bretskar ognir í Norðsjónum eru til sølu," segði Fiona Legate, leiðandi greinari í
WoodMackenzie, við Reuters í síðsta mánaða.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo
Norðmenn byggja heimsins størstu alistøð á landi
Eitt norskt felag hevur fingið loyvi at byggja, tað sum verður lýst sum heimsins størsta laksaalistøð á
landi, í heimlandinum. Fleiri miljardir krónur verða gjørdar í íløgum í verkætlanina, sum skal verða
klár at fara undir framleiðslu um fá ár.
Um fá ár fer eitt norskt alifelag at kunna erpa sær av at eiga heimsins størstu støð á landi til aling av
laksi. Hetta er greitt, eftir at felagið Nekst AS hevur fingið vælsignilsi frá myndugleikunum til eina
nýggja, stórfingna miljardaverkætlan.
Tað skrivar norski vinnulívsmiðilin E24.
Teir báðir samstarvsfelagarnir Kjell Audun Aasen og Martin Ramsadal í Nekst AS hava fingið grønt ljós
frá bæði norsku strandarmyndugleikunum, Kystverket, og matvørumyndugleikunum, Mattilsynet, til
framsøknu verkætlan sína, ið skal enda í eini alistøð á stødd við 12 fótbóltsvøllir út fyri býin Florø, ið
liggur einar 200 kilometrar norðanfyri Bergen.

Ætlanin er at fara undir byggingina av støðini sum skjótast, so hon kann verða klár at taka í nýtslu í
2019 og kunna framleiða umleið 20.000 tons av laksasmolti um árið. Smolt er fiskayngul, ið er klárt
at seta út í havið, eftir at hava verið alt í feskum vatni.
Nekst fer at spýta millum 2 og 2,5 mia. norskar krónur, svarandi til útivið 2 mia. í okkara pengum, í
verkætlanina, sum Kjell Audun Aasen í samrøðu við E24 kallar "eina langtíðar, ídnaðarliga haldbara
loysn fyri norska aliídnaðin". Roknað verður samstundis við, at hetta fer at skapa 30 nýggj
arbeiðspláss í umráðnum.
Kelda:FødevareWatch.dk
Antares.fo
Maersk-skip á land í Suez-veitini
Bingjuskipið Maersk Shams, bygt í 2015 við einum kapasiteti upp á 10.000 TEU, fór seinnapartin í gjár
á land í Suezveitini. Hetta elvdi til seinkingar hjá hinum skipunum í fylginum, inntil bingjuskipið varð
togað leyst aftur.
Skipið var nr. 13 í einum skipafylgi upp á 33 skip, og nøkur av hinum skipunum í fylginum vórðu
seinkað í sambandi við at Maersk Shams fór á land. Sambært myndugleikunum á staðnum royndu
fleiri sleipibátar at toga bingjuskipið av aftur, og tað eydnaðist eftir seks tímum. Eingin skaði kom á
skipið.
Hetta er annað stóra bingjuskipið í tveir mánaðir, ið er farið á land í Suezveitini. Fyrst í mai fór MSC
Fabiola upp á 12.550 TEU, hjá Peter Dohle, á land í Suezveitini.
Kilde: TradeWinds/Splash 24/7
Antares.fo

Grindin verður dripin nú
06-07-2016 13:36
Livar Nysted, sum er í grind í Hvannasundi, sigur við Dimmalætting, at grindin verður hildin til nú
- Grindin verður dripin nú. Nakað gjørdi landgongd beinavegin, men nú gongur verri við at fáa tað
síðsta inn.
Tað sigur Livar Nysted, sum er í grind í Hvannasundi.
- Tað kemur ein og ein hvalur inn nú, og tað gongur eitt sindur striltið.
Tað bleiv boðað frá grind uttan fyri Svínoy fyrr í morgun. Skjótt varð greitt, at roynt fór at vera at fáa
grindina til Hvannasunds.
Livar Nysted torir ikki at siga, akkurát hvussu stór grindin er, men eftir at hava tosað við aðrar, sum
eru í grind, sigur hann, at tað kanska eru eini 30 hval.
Dimma.fo

Frágreiðing um Irak-kríggið kemur í dag
06-07-2016 11:30
Higartil størsta frágreiðing um Irak kríggið kemur í dag, tá Bretland skal kunngerða sína kanning. Tony
Blair kann blíva ákærdur fyri embætisbrotsverk
Av teimum 48 londunum, sum luttóku í Irak krígnum, eru tað bara USA, Holland og Australia, sum
hava kannað kríggið. Tað ber til at lesa á donsku tíðindasíðuni Politiken.dk
Bæði USA og Bretland hava fyrr kannað, um tað var nakað galið fari fram upp til kríggið, sum gjørdi at
kríggið brast á, og bæði USA og Bretland eru komin til ta niðurstøðu tá, at almennu
fregnartænasturnar, MI6 og amerikonsku eftirlitstænasturnar høvdu misrøkt sína skyldu. Í USA varð
váttað, at tað ongantíð varð prógvað, at Saddam Hussein hevði atomvápn, hóast tað var
høðvusargumentið fyri, at farið varð í kríggj.
Enska The Times veit í dag at siga, at Tony Blair møguliga verður ákærdur fyri embætisbrotsverk, um
tað kemur fram, at hann misbrúkti upplýsingar fyri at rættvísgera kríggið. Avvarðandi hjá 176
hermonnum, sum lótu lív í Irak, hava biðið løgfrøðingar kanna, um tað ber til at reisa ákæru móti
fyrrverandi forsætismálaráðharranum.
Dimma.fo
Ronaldo stútaði Wales heim
06.07.2016 (21:49)
Cristiano Ronaldo og Portugal vunnu í kvøld 2-0 á Wales í EM hálvfinaluni. Sostatt er Portugal í EM
finaluni fyri fyrstu ferð síðan 2004, tá Portugal á heimavølli tapti 1-0 fyri Grikkalandi.
Í hálvleiknum var málleyst, men tíðliga í seinna hálvleiki visti Cristiano Ronaldo enn eina ferð, hví
hann verður mettur sum ein av bestu spælarunum gjøgnum tíðina.
Fyrst stúraði hann í besta Cristiano Ronaldo eitt innlegg í mál. Real Madrid spælarin setti av og
hoppaði hægri enn verjan hjá Wales, áðrenn hann langaði pannuna á bóltin og í mál.
Lítla løtu seinni var sami Cristiano Ronaldo upp á spæl, tá hann royndi seg við skoti uttanfyri
brotssteigin. Skotið var ikki av tí besta, men inni í brotsteiginum stóð landsmaðurin við 17-talinum,
Nani, og prikaði bóltin í málið.
Hetta er fyrstu ferð, at Portugal vinnur ein dyst í vanligari leiktíð í hesum EM endaspælinum.
Hálvfinalan millum Týskland og Frakland verður í morgin klokkan 20.
EM16 hálvfinala:
Portugal – Wales 2-0 (1-0)
1-0 Cristiano Ronaldo, 50
2-0 Nani, 53

In.fo
22.000 krónur til krabbameinssjúk børn
06.07.2016 (21:00)
Nú føroyska Rynkeby toymið fer av landinum í morgin, súkklaðu tey framvið FK í Hoyvík, har
marknaðarleiðarin hjá FK Bo Møller handaði teimum ein kekk á 22.000 krónur fyri seldar djúspakkar.
Tað byrjaði við at børn við krabbameini, ið liggja á ríkissjúkrahúsinum, kundu fáa sína egnu tekning á
smáar djúspakkar hjá Rynkeby. Matvøruketan Irma kom upp í samstarvið og tankin var, at børnini
skuldu lata tekningar, Rynkeby skuldi lata pakkitilfar og djús og Irma skuldi selja. Alt, uttan at nakar
fekk vinning og allur ágóðin skuldi fara aftur til børn við krabbameini.
Føroya Keypssamtøka fekk frænir av samstarvinum og setti seg í samband við Faroe Ship um ókeypis
flutning til Føroya. Har var leyst og liðugt beinan vegin og so komu djúspakkarnir í allar FK
handlarnar. Soleiðis hevur tað verið seinastu árini, og soleiðis er aftur í ár.
Nú, tá ið føroyska Rynkeby toymið fer undir sítt átak at súkkla til París, er sølan fyri í ár gjørd upp, og
tí kundi FK í dag handa Rynkeby Føroyar ein kekk áljóðandi 22.000 krónur til innsavningina.
Aksel Haraldsen, talsmaður fyri føroyska Rynkeby toymið, tók ímóti kekkinum og var sum vera man
fegin.
- Eg vil fegin takka FK fyri hendan eyka stuðulin, tit eru longu frammanundan gullstuðul hjá Rynkeby
toyminum, og so kemur hetta afturat, tað eru vit sera glað fyri, segði Aksel Haraldsen
In.fo
Henrik verður kommunustjóri
06.07.2016 (19:04)
Henrik Weihe Joensen verður nýggjur kommunustjóri í Tvøroyar kommunu. Býráðið samtykti á fundi
fyrr í dag at seta hann í eitt farloyvisstarv fram til 1. august 2017. Jónleyg J. Bech, verandi
kommunustjóri, fer í farloyvi og tí søkti kommunan eftir nýggjum kommunustjóra í eitt
tíðaravmarkað starv í eitt ár. Átta umsóknir komu til starvið.
Henrik Weihe Joensen er 47 ár, giftur og eigur 3 børn. Hann er útbúgving løgfrøðingur og hevur
eisini ein MA í almennari leiðslu. Henrik Weihe Joensen hevur viðkomandi leiðsluroyndir frá
Tilbúgvingarstovni Føroya og MRCC/Tórshavn Radio, umframt at hann hevur starvast eitt tíðarskeið
hjá Løgtingsins Umboðsmanni. Hann hevur seinastu tíðina starvast sum sjálvstøðugur ráðgevi innan
trygd, verju, tilbúgving og løgfrøði. Henrik Weihe Joensen byrjar í starvinum sum kommunustjóri 1.
august
In.fo

Fyrireika framtíðar føroyska oljuleiting
06.07.2016 - 15:45
Olja og gass eru í føroysku undirgrundini. Hetta hava kanningar og boringar staðfest. Spurningurin er
hvar og í hvussu stórum nøgdum. Føroyaøkið er stórt og enn sera lítið kannað. Vit vita enn heldur
ikki við vissu, hvussu djúpt í undirgrundini møguligar olju- og gasskeldur liggja goymdar. Men okkara
fakfólk og serfrøðingar á økinum hava góðar vónir um framtíðar kolvetnisfund og byggja hesar m.a. á
ta nýggjastu vitanina og nýggjar tulkingar av seismikki.
Fyrsta boringin varð í 2001 og tann níggjanda og seinasta í 2014. Men 9 brunnar í einum so stórum
og jomfrúuligum og ókendum øki er lítið av nógvum. Nógva staðni kring heimin, har olja og gass eru
funnin og verða framleidd, hevur verið neyðugt at bora fleiri tíggjutals brunnar, áðrenn tú hevur havt
eydnuna við tær.
Hóast knøpp 15 ár við boringum eru farin uttan nakað endaligt úrslit, so hevur nýggi
landsstýrismaðurin í oljumálum, Poul Michelsen, onga ætlan um at gevast í hálvum gekki.
Tvørturímóti ætlar hann sær at seta ferð á aftur leitingina eftir olju og gassi í føroysku undirgrundini.
Men henda spennandi ferð skal leggjast væl til rættis.
Farin til verka
Tí varð herfyri av álvara sett út í kortið, hvussu fyrireikingin til komandi 4. útbjóðing skal fara fram. Tá
Niels Christian Nolsøe varð settur sum fyribils stjóri á Jarðfeingi var ein av hansara uppgávum at seta
orð á avgerðina hjá undanfarna landsstýrismanninum í oljumálum og somuleiðis staðfestingina hjá
nýggja ráðharranum at lata upp fyri eini nýggjari útbjóðing í 2017.
Hann gjørdi tá av at seta tveir arbeiðsbólkar á Jarðfeingi, ein til at arbeiða við og menna jarðfrøðiligu
vitanina og ein til at marknaðarføra útbjóðingina. At standa fyri teimum bólkunum eru Heri Ziska og
Malan Ellefsen.
Haraftrat er settur stýringsbólkur við fýra persónum at hava yvirskipaða leiklutin av komandi
útbjóðing. Í hesum bólki eru Niels Christian Nolsøe, stjóri á Jarðfeingi, Pól Edward Egholm, fulltrúi og
sitandi aðalstjóri í Uttanríkis- og Vinnumálaráðnum, Jan Müller, stjóri í FOÍB og Gunnbjørn Joensen,
næstformaður í Oljuvinnufelagnum.
Arbeiðið í arbeiðsbólkunum er farið í gongd av álvara og hevur manningin á Jarðfeingi úr at gera.
M.a. verða mongu dataini frá boringum viðgjørd, eins og seismikkur verður tulkaður av nýggjum.
Jarðfeingi er í teirri hepnu støðu, at stovnurin liggur inni við eini rúgvu av data, sum m.a. kunnu
brúkast til at menna nýggj leitimið á landgrunninum. Eisini hava fólkini á Jarðfeingi sett út í kortið
luttøku á fleiri týðandi oljumessum og ráðstevnum úti í heimi fyri at kunna um komandi
útbjóðing.Herfyri vóru tey í Calgary í Kanada, og í næstum gongur leiðin m.a. til Houston og London.
Hyggja at lóggávuni og treytum
Ein týðandi partur av fyrireikingunum til komandi útbjóðing er spurningurin um møguliga
endurskoðan av verandi lóggávu og treytum fyri leiting. Hesa uppgávuna hava advokaturin Jógvan
Elias W. Poulsen og Bjarni Arnason, grannskoðari, fingið. Teirra uppgáva verður m.a. at kunna seg um
verandi lóggávur og loyvistreytir í okkara grannalondum og samanbera hesar við tað, sum í dag er
galdandi í Føroyum.

Stýringsbólkurin er eisini farin undir sítt arbeiði og hevði herfyri hugaroksfund
(brainstormfund).Millum luttakarar vóru fólk, ið hava verið við til at fyrireika kolvetnislóggávuna,
umframt fólk, ið umboða partar av oljuvinnu, aðra vinnu og myndugleikar. Á fundinum kom nógv
fram, sum verður tikið við í víðari fyrireikingunum fram móti útbjóðingini.
Í farnu viku kunngjørdi Uttanríkis- og vinnumálaráðið, at tað hevði sett Niels Christian Nolsøe í fast
starv sum stjóri á Jarðfeingi. Hann hevur røkt starvið fyribils síðani árslok, eftir at táverandi stjórin,
Petur Joensen tók við sum deildarleiðari í Orkumálaráðnum.
Oljan.fo
Andlát
Sofus á Toftini, Syðrugøta andaðist á Giljagarði týsmorgunin 5. juli, 89 ára gamal.
Napolion Sørensen, Porkeri, vanliga nevndur Pole andaðist mánadagin 4. juli, 64 ára gamal.
Karin Thomassen, fødd Leo, ættað úr Famjin, búsitandi í Miðvági, andaðist á Landssjúkrahúsinum í
morgun, 62 ára gomul.
Kristina Dyrhuus Poulsen av Tvøroyri, dóttir Rudi Hammer og Jan Erik Dyrhuus Poulsen andaðist á
Ríkissjúkrahúsinum mánadagin 4. juli, 19 ára gomul.

