Tíðindi úr Føroyum tann 10. juli 2016
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðlað av tí føroysku sjómanskirkjuni.
ES: Reiðaríini hava ikki brotið kappingarreglurnar
ES-nevndin hevur endað kappingarrættarmálið móti 14 bingjureiðaríum, herundir Maersk Line, sum
nevndin tók stig til í 2013. Nevndin hevur ikki funnið nakað brot á reglurnar, og formliga kanningin er
tí endað.
”Vit eru sera fegin um, at ES-nevndin hevur endað málið uttan at finna nakað brot á kappingarlógina
hjá ES. Vit og hini reiðaríini hava allatíðina sagt, at vit ikki hava verið við í nøkrum, sum stríðir ímóti
kappingarlóggávuni hjá ES”, sigur Camilla Jain Holtse, leiðandi løgfrøðingur í Maersk Line.
Nevndin fór undir kanningina 21. november 2013 og snúði seg um nýtsluna av General Rate Increase
(GRI)-fráboðanum innan skipaferðsluna. GRI-fráboðanir verða brúktar til at kunna kundarnar um
ætlaðar príshækkingar.
Maersk Line og hini reiðaríini hava boðið sær at broyta háttin, sum tey kunngera prísirnar uppá fyri
kundum sínum, og hetta ætla bæði Maersk Line og hini reiðaríini at halda. Maersk Line ætlar at
halda fram við at kunngera príshækkingar fyri kundunum umvegis vanligu samskiftishættunum, 30
dagar fyri gildisdegnum. Men ístaðin fyri bert at kunngera príshækkingina fer fráboðanin eisini at
innihalda samlaða prísin, ið er úrslitið av hækkingini umframt onnur viðurskifti, ið kunnu økja um
gjøgnumskygnið hjá kundunum.
”Vit hava skyldu til at lúka allar viðkomandi lógir og reglur. Vit útbúgva og stuðla okkara
meðarbeiðarum, vit halda eyguni við, at tey halda reglurnar, og vit arbeiða saman við
myndugleikunum og fylgja við í lógarspurningum. Stutt sagt arbeiða vit hart fyri at halda reglurnar,
eisini kappingarreglurnar, sum hetta málið vísir”, sigur Camilla Jain Holtse.
Kelda: maritimedanmark.dk
Antares.fo
Opec-londini hava gyltar dagar
Lágu oljuprísirnir merkja gyltir dagar hjá Opec-oljuframleiðarum í Miðeystri. Altjóða orkustovnurin
IEA ávarar ímóti, at brúkaralondini gerast ov bundin av bíligari olju úr umráðnum, skrivar Financial
Times.
Stóri eftirspurningurin eftir bíligari olju hevur givið oljuframleiðarum í Miðeystri størsta
marknaðarpartin síðani 1970'uni. Samstundis kann stóri eftirspurningurin bera í sær, at
heimsmarknaðirnir í vaksandi mun verða bundnir av olju úr umráðnum, heldur altjóða
orkustovnurin, IEA, sambært Financial Times
.
"Miðeystur er høvuðs innflutningskeldan. Tess størri vøksturin í eftirspurninginum er, tess størri tørv
hava vit (brúkaralondini) á at innflyta," sigur Fatih Birol, stjóri í IEA, við blaðið.
Í mun til oljukreppuna 1980'unum, tá Opec endaði við at skrúva niður fyri framleiðsluni fyri at fáa
prísirnar upp á eitt rentabult støði, hava tey 13 limalondini í hesum umfari valt at seta hart ímóti
hørðum og halda fast um framleiðsluna sum aftursvar til serliga stóra streymin av amerikanskari
skiferolju, ið hevur trýst oljuprísin í botn síðani 2014.

Opec-framleiðararnir hava lutvíst lágar útreiðslur, meðan olju- og gassfeløg uttan fyri Opec noyðast
at skerja sínar fíggjarætlanir og snara øllum atkomiligum tøppum í royndum sínum at lækka
útreiðslurnar. Henda gongdin rakar framleiðsluna, og olja úr londum sum Saudi-Arabia, Irak og Iran
koma nú inn og fylla holini upp.
Framleiðararnir í Miðeystri standa í dag fyri 34 pst. av heimsframleiðsluni við 31 mió. tunnum um
samdøgrið, vísa tøl frá IEA. Hetta er tað mesta síðani 1975, tá londini sótu á 36 pst.
Tá olja úr Norðsjónum av álvara kom á marknaðin í 1985, lækkaði marknaðarparturin hjá Opeclondunum til bert 19 pst., skrivar Financial Times.
Kelda: jp.dk
Antares.fo
Nú skulu skip rinda upphøggingargjald í ES-havnum
ES-nevndin mælir í eini nýggjari frágreiðing til, at skip, ið koma til eina og hvørja ES-havn, skulu rinda
eitt upphøggingargjald. Tá skipið verður høgt upp, skal upphæddin rindast út sum virðisløn, um tað
verður høgt upp umhvørvisliga forsvarligt.
Hugskotið er, at gjaldið, ið verður inngoldið fyri eitt skip, verður útgoldið til síðsta eigaran av
skipinum sum ein virðisløn, um skipið verður høgt upp á einum burðardyggum upphøggingarstaði,
góðkent av ES.
NGO-felagsskapir eru positivir fyri hugskotinum og mæla ES-nevndini til at umseta hugskotið til
veruliga lóggávu, tí teir halda, at skal evropeiskur umhvørvispolitikkur vera effektivur, skal hugtakið
"dálkarin rindar" setast í verk. Hetta er uppskotna upphøggingargjaldið eitt gott dømi um.
Sambært ES-fyriskipanini um skipsupphøgging frá 2013 skulu øll skip, ið sigla undir ES-flaggi, brúka
eitt góðkent skipsupphøggingarstað. Tó halda NGO-felagsskapirnir, at fyriskipanin ikki er nóg
fullfíggjað, tí reiðaríini kunnu smoyggja sær uttanum hesa regluna við at flagga út til eitt ikki-ES-land.
Tí er upphøggingargjaldið eitt gott hugskot, tí tað fer at verða galdandi fyri øll skip óansæð flagg.
Danska reiðarafelagið hevur áður sagt, at tað er ímóti hugskotinum um eitt upphøggingargjald, tí tað
verður ov kostnaðarmikið fyri donsk reiðarí. Flotin hjá donskum reiðaríum umfatar yvirhøvur nýggj
nýmótans skip, og skipini verða í flestu førum seld víðari til onnur reiðarí, áðrenn tey náa
upphøggingaraldur. Tí verður hetta ein rein útreiðsla fyri donsk reiðarí, uttan at fáa lut í virðislønini,
ið verður útgoldin til upphøgging.
Kelda: NGO Shipbreaking Platform
Antares.fo
10.07.2016 - 22:36
Portugal søkti franska dreymin: Óvæntað evropameistarar uttan Ronaldo
Tað, sum ikki eydnaðist hjá Ronaldo og Portugal á heimavølli í 2004 eydnaðist í kvøld í Fraklandi.
Portugal er evropameistari 2016.

Eftir longda leiktíð kom avgerðin og sostatt gjørdist tað ikki neyðugt við brotssparkskapping, tí tá 109
minuttir vóru leiktir kom fyrsta og einasta málið í dystinum.
Málið kom eftir eina góða løtu hjá Portugal við fleiri málmøguleikum. Fyrst brast bólturin á tvørtræið
eftir fríspark uttanfyri brotssteigin hjá fraklendingum. Nøkur sekund aftaná var aftur møguleiki til
Portugal, og tá bragdaði. Eder rann seg frían uttanfyrii franska brotssteigin, kom til skot og smekkaði
bóltin í netið. 1-0 til Portugal.
Frakland royndi at fáa útjavnandi málið, men tað eydnaðist teimum ikki at koma til teir stóru
málmøguleikarnar. Hinvegin kundi Portugal í fleiri førum økt um leiðsluna.
Portugal tóktist í fyrra hálvleiki og ein stóran part av seinna hálvleiki merkt av, at Christiano Ronaldo
mátti av vøllinum vegna skaða tá bara 25 minuttir vóru leiktir, men síðsta partin av seinna hálvleiki
vóru teir væl við meðan Patricio í portugisiska málinum hevur havt nógvar stórar bjargingar.
Vinnarin av dystinum og av EM er funnin og EM-endaspælið er liðugt á hesum sinni. Hetta er fyrstu
ferð nakrantíð, at Portugal er evropameistari.
Í heyst koma nýklæktu evropameistararnar á vitjan í Føroyum, har teir á Tórsvølli skulu spæla móti
føroyska landsliðnum.
Portugal - Frakland (1-0)
109' Eder 1-0
Portal.fo
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Føroya Handverkarafelag sagt sáttmálan upp
“Fremsta fortreytin fyri næstu sáttmálasamráðingunum er, at vit byrja á blankum pappíri og ikki bara
verða trýst inn í ein karm, sum vit onga ávirkan hava havt á. Og so skulu lønirnar sjálvsagt upp, so tað
merkist.”
Tað er greiði boðskapurin hjá Suna Simonsen, formanni í Føroya Handverkarafelag, undan
sáttmálasamráðingum, sum verða tíðliga í heyst.
Føroya Handverkarafelag og Landsfelag Handverkaranna hava júst sagt upp teirra felags sáttmála við
Føroya Arbeiðsgevarafelag/Føroyar Handverksmeistarafelag. Og Føroya Handverkarafelag/Atlantic
Workers Union hevur somuleiðis sagt sín sáttmála upp við Føroya Arbeiðsgevarafelag.
Atlantic Workers Union er felagið hjá flogmekanikarunum og er limafelag hjá Føroya
Handverkarafelag.
Báðir sáttmálarnir ganga út 1. oktober, so innan ta tíð skulu samráðingarnar um tveir nýggjar
sáttmálar helst vera komnar upp á pláss, og í sáttmálauppsøgnini hava Føroya Handverkarafelag og
Landsfelag Handverkara skotið upp yvir fyri Føroya Arbeiðsgevarafelag at byrja nýggju
samráðingarnar um tann sáttmálan í viku 36 – tað er vikan, sum byrjar 5. September.Og Føroya
Handverkarafelag hevur somuleiði skotið upp á byrja samráðingarnar við Føroya Arbeiðsgevarafelag
um sáttmálan hjá flogmekanikarunum í viku 36.

Suni Simonsen staðfestir, at støðan nú aftur er, sum hon var fyri tveimum árum síðani. Tá var
útgangsstøðið, at lønirnar hjá handverkarunum skuldu upp, og at Føroya Handverkarafelag ikki
longur fór at finna seg í bara at verða kroyst inn í ein karm, sum Føroya Arbeiðsgevarafelag hevði lagt
saman við øðrum felagi ella feløgum.
Tá spurdist tó ein semja burturúr, sum umframt lønarhækkingar á sama støði sum hjá hinum
feløgunum gekk út upp á, at nýggi sáttmálin skuldi ganga út 1. mai í 2016 – altso í ár – saman við
sáttmálunum hjá arbeiðarafeløgunum, soleiðis at til bar hjá arbeiðarafeløgunum og
handverkarafeløgunum í felag at samráðast um ein nýggjan lønarkarm.
Men í semjuni var hetta treytað av, at handverakrafeløgini og arbeiðarafeløgini í góðari tíð
frammanundan høvdu megnað at finna sínamillum semju og skipa seg í eina felags
samráðingarnevnd.
Suni Simonsen stóð á odda fyri hesi samskipan, men hann mátti tíverri í vetur staðfesta, at royndin
við felags samráðingum ikki bar á mál hesaferð, tí feløgini kundu ikki semjast. Tí gekk
handverkarasáttmálin heldur ikki út 1. mai, men gongur út 1. oktober, sum vanligt hevur verið.
“Tað var eitt stórt spell, at tað ikki eydnaðist fakfeløgunum at finna felags stev hesaferð. Fyri okkum
merkir tað, at vit møta til samráðingar við okkara egnu krøvum og okkara egna karmi. Og vit skulu
lyftast. Vóru vit eftirbátar lønarliga sæð í 2014, so eru vit tað í størri mun nú, tí gongdin í
samfelagnum er batnað munandi síðani tá, og hjólini mala við fullari ferð. Tí er tað greitt, at vit fara
eftir einari reallønarhækking, sum veruliga munar”, sigur Suni Simonsen.
Tíðindaskriv frá Føroya Handverkarafelag
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Nýggjur ordri til Karstensens Skibsværft
Tað er reiðaríið Lingbank í Hanstolm, ið hevur undirskrivað sáttmála um ein nýbygning frá
skipasmiðjuni í Skagen.
Skipið, ið fær navnið Lingbank, verður umleið 50 metrar langt og góðar 13 metrar breitt. Nýggi
Lingbank skal avloysa núverandi skipið við sama navnið.
Tað er skiparin Benny Rasmussen og familja hansara, sum dríva reiðaríið, sum varð stovnað í 1980.
Hetta er fyrsti nýbygningur, sum felagið letur byggja. Núverandi Lingbank er bygdur í 1985. Benny
Rasmussen keypti skipið í 2005.
Nýggi Lingbank skal fiska eitt nú sild, nebbasild og brisling, ið bæði skal til ídna og til matna.
Talan er um eitt nýtt snið av skipum, har effektivitetur, góðar arbeiðsumstøður og trygd er sett í
hásætið.
Við nýggja Lingbank vónar skipasmiðjan í Skagen, at hetta er byrjanin til eina endurnýggjan av
ídnaðarflotanum í Danmark.
Nýggi Lingbank skal latast reiðarínum í januar 2019.
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Línuskipið Eivind nýggjan høvuðsmotor
Vagaskip.fo skrivar: Eivind hevði trupuleikar við gearinum og bleiv sleipaður úr Kollafirði til Havnar
tann 20. juni.
Tá gearið var gjøgnumgingið hjá skipasmiðjuni Mest, komu aðrir trupuleikar undan kavið við
høvuðsmotorinum.
Serfrøðingar hjá motorverksmiðjuni komu til Føroyar og niðurstøðan bleiv at høvuðsmotorurin mátti
skiftast.
Høvuðsmotorurin er belgiskur av slagnum ABC (Anglo Belgian Corporation) 6DZC, 6 cylindarar og er
749 kW.
Reiðarin Hálvdan Gudmundsen sigur at leveringstíðin fyri ein nýggjan motor er lang, og eini 5 aðrir
motorar stóðu á bíðleggingarlistanum hjá ABC. Tískil kemur ein nýggjur motorur í smærri lutum til
Føroyar í bingju og verður settur saman á skipasmiðjuni Mest í Havn. Tað verða menn frá ABC sum
koma at standa fyri arbeiðinum at samla motorin í hølum hjá Mest, við hjálp frá smiðjumonnum hjá
Mest, les meira á vagaskip.dk
Jn.fo
09-07-2016 - 16:24
Havið er okkara lívsgrundarlag
Í gjárkvøldið setti Aksel V. Johannesen stevnuna "Nordisk Kystkultur Festival", sum í ár verður hildin í
Vági.
Røða løgmans kann lesast niðanfyri:
God aften alle sammen!
Hjertelig velkommen til Færøerne og til Vágur og til dette års Nordisk Kystkultur Festival!
Historisk kystkultur er en vigtig ressource i nutiden. Et forbindelsesled mellem fortid og nutid.
Færøerne er en kystnation, hvor store deler av befolkningen op gennem historien har hentet sit
indtægtsgrundlag fra næringer knyttet til søen og kysten. I denne weekend bliver vi taget på en
rejse, hvor vi retter søgelyset mod betydningen, som søfart, fiskeri og kystnæringer har haft for
bosætning og økonomisk, social og kulturel udvikling.
Nordisk Kystkultur Festival bidrager i høj grad til større kundskab, interesse og engagement for
kystens kulturminder og kulturhistorie, både ved vedligehold og brug av ældre båttyper og ved brug
av andet materiel knyttet til vår kystkultur.

Kære Festivaldeltagere
Jeg kan sige det ganske enkelt: Havet er vores livsgrundlag.
For os midt i Nordatlanten er et rent havmiljø og brug af havets levende ressourcer to sider af
samme sag – vi kan ikke snakke om det ene uden at snakke om det andet. Det er dette, som ligger i
begrebet bæredygtig udvikling.
Dette syn deler vi med vores nærmeste nordatlantiske naboer. Dette syn deler vi også med jer i
netværket Nordisk Kystkultur, som arbejder for at værne om kystmiljøet. Vi nordiske atlantiske
nationer har – som kystfolk – en bred berøringsflade med, og nært forhold til, andre kystnationer og
kystsamfund i Nordatlanten, som Skotland og øerne, Irland og samfundene langs Canadas
nordatlantisk kyst.
Optimal udnyttelse af havets ressourcer og værn af disse ressourcer og deres miljø er ikke
selvmodsigende – det er livsnødvendigt – og det er den store udfordring vi har i dag som fiskeri– og
fangstnationer i Nordatlanten. Andre deler af Norden har også et ansvar for at forstå, at det ville
være uansvarligt, ikke at benytte på en varsom og bæredygtig mådealledele af havets rige
økosystem til gavn for både nutiden og fremtiden.
Vi har et fælles ansvar for at gøre verden opmærksom på, at Nord Atlanten er meget mere end et
stort blåt areal, der tager 5 timer at krydse med fly på vej fra Europa til Nord Amerika. Nord Atlanten
er et livsgrundlag og et vigtigt centrum for mennesker og kulturer – en nordisk merværdi som
Norden har fælles med sine naboer i vest.
Kære Festivaldeltagere
Dette er sjette gang, at Nordisk Kystkultur Festival finder sted. Og for første gang bliver den afholdt
på Færøerne. Stort ros til arrangørerne for at have sat et meget spændende og mangfoldigt program
sammen med alt fra færøsk dans, gode madoplevelser, filmvisning, gudstjeneste, fællessang,
historiske vandreture, spændende forelæsninger, musik og diverse udstillinger.
Jeg er sikker på, at I får nogle spændendende dage sammen. Med disse ord erklærer jeg hermed
Nordisk Kystkultur Festival – officielt - som åben.
Tak!
Aksel V. Johannesen
Løgmaður
Jn.fo

09-07-2016 - 18:55
Firvaldur vann róðurin hjá 5-mannaførum við gentum
Úrslit og tíðir
1. Firvaldur 05:57.13
2. Falkur 06:10.17
3. Drekin 06:14.03
4. Báran
5. Hulda
6. Beinta
7. Havfrúgvin
8. Royndin Fríða
9. Kollur

09-07-2016 - 19:00
Rádni vann hjá 6-mannaførum við kvinnum
Úrslit og tíðir
1.Rádni 05:39.16
2. Sølmundur 05:46.08
3. Páll Fangi 05:55.11
4. Jarnbardur
5. Fortuna
6. Skúgvur
Jn.fo

09-07-2016 - 19:05
Tjaldrið vann hjá 5-mannaførum við dreingjum
Úrslit og tíðir

1. Tjaldrið 53617
2. Fípan Fagra 54003
3. Junkarin 54221
4. Frúgvin
5. Kollur
6. Teistin
7. Sílið
8. Beinta
9. Jallurin
10. Ritan
Jn.fo

09-07-2016 - 19:11
Hvessingur vann hjá 6-mannaførum við monnum
Úrslit og tíðir
1. Hvessingur 05:17.09
2. Smyril 05:17.13
3. Fortuna 05:30.06
4. Riddarin
5. Gongurálvur
Jn.fo

09-07-2016 - 19:18
Teistin vann hjá 5-mannaførum við kvinnum
Úrslit og tíðir
1. Teistin 05:56.09
2. Erla Kongsdóttir 05:59.01
3. Fípan Fagra 06:07.02
4. Tekla
5. Drekin
6. Frúgvin
Jn.fo

09-07-2016 - 19:24
Nevið Reyða vann hjá 8-mannaførum
Úrslit og tíðir
1. Nevið Reyða 05:02.21
2. Argjabáturin 05:08.07
3. Knørrur 05.08.13
4. Gullbrandur
Jn.fo
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Drekin Reyði vann hjá 10-mannaførum
Úrslit og tíðir
1. Drekin Reyði 04:53.09
2. Eysturoyingur 04:54.09
3. Havnarbáturin 04:54.24
3. Ormurin Langi
jn.fo
10-07-2016 - 00:06
Eitt genialt tiltak
í dag var vøleydnað summar cup í Gundadali. Í sdambandi við setanina helt eg hesa røðu fyri øllum
teimum uml. 700 børnunum, sum tóku lut í kappingini.
Røða sum Helena Dam á Neystabø helt, tá ið Intersport Summer-cup varð sett í dag í fagrasta veðri í
Gundadali.
Góðu fótbóltsspælarar og góðu fyrireikarar
Hjartaliga vælkomin í Gundadal til tykkum uml 700 fótbóltsspælarar, sum hendan undurfagra
summardag eru komin til Havnar at taka lut í árligu summar cup kappingini, sum B36 skipar fyri.
Ársins fótbóltstiltak við omanfyri 100 fótbóltsliðum úr øllum landinum. Gentum og dreingjum. Hetta
er stóri fótbóltsdagur, stóri familjudagur og stóri Føroyadagur. Hetta er eitt genialt tiltak.
Dagin í dag fara tit heilt vist at minnast – tí skráin er so fjølbroytt og spennandi, at hon kundi vart í
fleiri dagar fyri tað. Og tað er ikki bara fótbóltur á skránni. Tit fara knýta nýggj vinabond. Tit fara at
stuttleika tykkum á event-økinum, fara at svimja og at bowla, kappast móti málverjum úr EFFO –
kappingini, spæla street og Fifa, og so framvegis – og so framvegis. Tað ræður um at fylgja væl við,
skalt tú náa alt.

Men fyrst og fremst er Intersport Summar-cup ein fótbóltskapping fyri børn og ung í aldrinum frá U6
til U14. Líka so stuttlig og spennandi sum Dana cup og Pondus Cup.
Tað hevur verið spennandi at fylgja við heimsstjørnunum, nú tær stríðast um at gerast
europameistarar í fótbólti. Ronaldo, Neuer, Bale, Sturridge og hvussu teir allir eita, og ikki at gloyma
íslendsku hetjurnar, sum vístu okkum øllum, hvussu langt mann kann røkka við samanhaldi,
samanspæli og einum framúrskarandi lið anda.
Eg haldi at íslendska landsliðið prógvaði, at fótbóltur er eitt lið spæl, eitt samanspæl, har allir leikarar
hava júst líka stóran týdning fyri liðið. Summi spæla har frammi og gera mál, onnur skapa spælið á
miðjuni og verjan er alt avgerandi, og sjálvandi eisini málverjin. Eingin kann unnverast. Tí tað er liðið
og felagsskapurin, sum skal spæla – og ikki bara nakrir einstaklingar.
Og soleiðis verður tað eisini í dag. Tað er einans við samanhaldi og góðum lið anda, at tykkara lið ger
sítt besta.
Tøkk til fyrireikararnar í B36
Eg vil fegin takka fyrireikarunum, ungdómsdeildini í B36 og Andrassi Thomsen. Tit skulu fáa eitt stórt
herðaklapp fyri at nú á triðja sinni at skipa fyri einum so stórum og fjølbroyttum fótbóltstiltaki. Hetta
er so nógv meira enn ein fótbóltskapping, Hetta er eitt framúrskarandi mentanartiltak fyri føroysk
børn og ung úr øllum landinum. Og tað er ikki løtuverk. Summar Cup er komið fyri at vera! Og tað
skulu tit hava so stóra tøkk fyri.
At tað við Intersport Summar Cup er eydnast at savna børn og ung úr øllum Føroyum í Gundadali, á
Argjum og á Tórsvølli í dag, eru vit í høvuðsstaðnum sera fegin um.
Besta fótbóltstrick
Um eina løtu fara fótbóltssnillingar at vísa tykkum, hvat ber til at gera við einum bólti, og hvørji
fótbóltstricks mann kann læra seg. Men tað besta fótbóltstrick’ið - tað er sjálvt liðið og samanspælið.
Tann lærdóm vóni eg, at tit øll taka við tykkum heim í kvøld.
Eg vóni eisini, at tit øll fara at fá ein ógloymandi dag í Gundadali í dag – og at tit koma aftur næsta ár.
Summar Cup fær eingin nóg mikið av – so nú er bert at koma í gongd.
Helena Dam á Neystabø, forkvinna í Mentanarnevnd Tórshavnar Býráðs
Jn.fo
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Hví klárar Føroyski flotin ikki at endurnýgga seg ?
Føroyski flotin sum vit hava reypa okkum av var fyri eini 30 árum síðani tann best framkomni
samanlíkna við teir uttanum okkum.
Í dag er hann nógv tann vánaligasti. Meðalaldur omanfyri 30 ár. Hvussi halda tit sær út millum skins
og hold á slíkum skipum, har avløb o.a. er rusta og tipt, fugt og svampur. Ein alment løntur hevði
nokk fingið forboð at farið umborð av sínum fagfelag

Er tað ongin sum vaknar her ? Havi ikki hoyrt nakran polittikkara nevna at penganir frá uppboðsøluni
møguliga kundu farið í grunn til at endurnýgga flotan fyri ?, men bara hvussi nógv aftrat man kann
knokkroyta reiðaran ´´tann bandittin´´ alt til tann alsamt vaksandi almenna yvirbygnaðin.
Hvat er galið hjá okkum ? eru vit for ódugnaligir ? nei neyvan, tí so vóru Føroyingar nokk ikki verið
yvirmenn við Grønlenska/Canadiska/Norska/Danska fiskiflotanum !!!! mótsatt sýgga vit so ikki ein
einasta av teimum við Føroyskum skipum !!! so tað man væl tala fyri seg.
Nú rokni eg ikki her hvat veiðumøguleikar teir/vit hava
1. tað sum er mest galið er sjálvandi óvissan um hvat hendir eftir hesa ólukku fiskivinnu-nýskipan
sum higartil hevur bumba okkum nógv ár aftur eftir
2. Hartil er Føroyska kontraktin hjá Føroyska reiðaranum nógv tann vánaligasta í mun til hinar, og
einasta tos er um hvussi man kann taka enn meir frá reiðarínum, nei manningin og onnur gjøld mugu
ikki rørast
Um vit samanlíkna ein Grønlenskan rækjubát so hevur Grønlenski reiðarin ca 14 % meir eftir av
samlaða søluvirðinum
Norska kontraktin er ca 8% betur fyri reiðaran við hasum strukturgjaldinum sum manningin og
reiðarí lata í grunn til bundna uppgávu at endurnýgga fyri.
Danir hava als onga kontrakt, har ger reiðarin júst sum hann vil !!!!
Eystisku skipini sum fiska saman við okkum hevur reiðarin ca 20% meir eftir enn Føroyingar av
søluvirðinum frá manningini
Eg sigi ikki hvat er rætt ,men bara samanlíkningsgrundarlagið
Nei her mugu øll feløg-fiskimann- Skipara/navigatør og maskinmeistarafelag + landstýri seta seg
saman og allir lata nøkur % sum skal áleggast til endurnýggin ella endar heilt galið hjá Føroyingum.
Við Svalbard 6.juli-16
Bjarni Petersen
Jn.fo
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So nógv EM-heiti hava tey vunnið
Seinastu tvær ferðirnar hevur Spania vunnið evropameistaraheitið í fótbólti. Í ár vann Portogal, sum
vann við einum máli á Frankaríki í 109. minutti.

Portogal vann gull í EM í fótbólti í kvøld við at vinna 1-0.
Her sært tú, hvussu nógv EM-heiti ymsu londini hava vunnið, síðani kappingin var á fyrsta sinni í
1960:
Týskland
Spania
Frankaríki
Tjekkoslovakia
Danmark
Grikkaland
Italia
Holland
Sovjettsamveldið
Portugal

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

EM-meistarar frá 1960 - 2016
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

Sovjetsamveldið
Spania
Italia
Vesturtýskland
Tjekkoslovakia
Vesturtýskland
Frankaríki
Holland
Danmark
Týskland
Frakland
Grikkaland
Spania
Spania
Portogal

Kelda: Uefa.com
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Tarvur drap tarvafiktara
29 ára gamli tarvafiktarin Victor Barrio doyði í gjár, tá tarvurin, ið hann østi, stangaði hann til deyðis.
Tarvurin rakti tarvafiktarin í bringuna.

Sostatt gjørdist Victor Barrio næsti persónurin, ið varð dripin av einum tarvi í Spania leygardagin. Fyrr
um dagin doyði ein 28 ára gamal maður, tá hann luttók í tarvarenning í bygdini Pedreguer,
nærhendis Valencia.
Hóast tarvafikting er vanlig í Spania, so er hetta fyrstu ferð síðani 1985, at ein tarvafiktari er deyður í
einum tarvadysti. Sambært BBC, so var seinasti tarvafiktarin, ið doyði í einum tarvadysti, Jose
Cubero.
Sambært spanska blaðnum El Pais, so hava tarvar seinastu øldina dripið 134 fólk, harav 34
tarvafiktarar.
In.fo
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Tróndur í Gøtu hevði lægsta boð
Á hvørjum ári ger Havstovan makrelroyndir í føroyskum sjógvi.
Royndirnar verða gjørdar nøkulunda í senn í Noregi, Føroyum, Íslandi og Grønlandi. Kanningin ber
heitið "Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS)".
- Tað er Havstovan, sum stendur fyri føroyska partinum av kanningini, og bjóðar arbeiðið út til
føroysk skip. Í ár hevði Tróndur í Gøtu lægsta boð av teimum skipum, sum luku treytirnar hjá
Havstovuni.
Tað veit heimasíðan hjá Varðanum í Gøtu at siga. Lagt verður aftrat, at manningin umborð á Tróndi í
Gøtu, nú teir gera hesar royndir, telur 14, og haraftrat eru fýra granskarar við frá Havstovuni.
- Tróndur í Gøtu byrjaði túrin í Havn um vikuskiftið, har teir tóku útgerð umborð. Øll londini, sum eru
við í kanningunum, brúka sama slag og stødd av troli og útgerð annars.
Varðin í Gøtu veit at siga, at skipini fyrst sigldu sunnanfyri Føroyar, og tey fara annars inn í bæði
norskan og íslendskan sjógv. Kanningarnar verða lidnar til 24. juli.
In.fo
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Bora nú aftur eystan fyri føroyska markið
At leitibrunnar verða boraðir í hesum tíðum er vorðin sjáldsom hending, nú lágu oljuprísirnir hava
sett kíla í hjólið, tá tað um oljuleiting ræður. Men tað hendir tó, at oljufeløg, sum meta seg hava fatur
í tí rætta, ikki vilja sleppa endanum. So er tíbetur eisini um okkara leiðir, har bretska oljufelagið
Hurricane Oil júst er farið undir at bora enn ein brunn á oljukelduni Lancaster í ein útsynning úr

Hetlandi, ikki so langt frá kendu framleiðandi oljukeldunum eystan fyri føroyska markið, Foinaven og
Schiehallion.
Lancaster keldan, sum varð funnin í 2009, liggur í einum øki við fleiri øðrum oljukeldum, sum tó enn
ikki eru útbygdar til framleiðslu. Men hetta er eingin dvørgur, tí keldan er mett at vera rættiliga stór
við tilsamans umleið 500 mill. tunnum av olju. Tað, sum eyðkennir Lancaster eins og fleiri av
grannafundunum so sum Solan, er, at hetta er eitt heilt nýtt slag av oljugoymslum, sokallað
”fractured basement play”, tvs. at oljan er likin úr løgum í erva og liggur goymd í rivum í sjálvum
grundfjallinum.
Tað hevur eydnast felagnum at fáa fígging til at bora henda brunnin, sum skal vera við til at avgera,
hvussu stór keldan er. Ætlanin er at fáa fyrstu oljuna upp í 2019. Henda útbyggingin kann so eisini fáa
týdning fyri aðrar líknandi keldur í grannalagnum, og tí verður júst henda verktætlanin mett at hava
alstóran týdning fyri oljuvirksemið vestan fyri Hetland í framtíðini. Og vert er at hava í huga, at hon
liggur heldur ikki so langt vekk frá føroyska markinum.
Ein leitibrunnur fer annars at verða boraður í økinum vestan fyri Hetland í summar. Talan er um
Joannan oljuleiðina, sum er eitt gassfelt, ið liggur tætt við gasskeldurnar Edradour og Glenlivet í ein
norðan frá Hetlandi.
Oljan.fo
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SEV bjóðar til grøna ráðstevnu
Dagarnar 27. og 28. september skipar SEV fyri altjóða ráðstevnu í Norðurlandahúsinum undir
heitinum “100by2030”, har grøn elorka, nýbrot á elorkuøkinum, veðurlagsbroytingar og visiónir
verða á skránni. SEV hevur m.a. boðið fleiri av sínum útlendsku samstarvsfelagum at halda fyrilestur
sigur SEV i Tíðindaskrivi
SEV fer í heyst at varpa ljós á grøna elorku, nýbrot á elorkuøkinum, visiónir og veðurlagsbroytingar á
altjóða ráðstevnu í Norðurlandahúsinum. Ráðstevnan, sum ber heitið “100by2030”, verður hildin 27.
og 28. september, stutt undan at SEV fyllir 70 ár 1. oktober.
SEV hevur m.a. boðið fleiri av sínum útlendsku samstarvsfelagum at halda fyrilestur, eins og
útlendingar sum heild hava møguleika at vera við á ráðstevnuni. Skráin er ikki endalig enn, men t.d.
verða umboð fyri týska vindmylluframleiðaran, ENERCON, og danski veðurlagsserfrøðingurin á DR,
Jesper Theilgaard, millum fyrilestrahaldararnar í Norðurlandahúsinum.
Longu nú ber til at melda til ráðstevnuna á ensku heimasíðuni100by2030.org.
SEV vil fegin stuðla upp undir vitanardeiling innan grøna orku, tí nýbrot og nýhugsan eru ein
alneyðugur hugburður at hava næstu 15 árini, um málið um 100 prosent grøna orku á landi í
Føroyum í 2030 skal røkkast.
Battarískipanin í Húsahaga, sum er tann fyrsta av sínum slag í Evropa, er dømi um nýbrot á
elorkuøkinum. Ráðstevnugestirnir fáa eitt nú høvi at vitja í Húsahaga fyri at kunna seg nærri um
nýggju tøknifrøðina, sum varð tikin í nýtslu í vár. Battarískipanin hevur til endamáls at javna
óstøðugu vindorkuna út á netið, so hon verður gagnnýtt betur, og harvið kann vindorkuparturin
økjast næstu árini.

60 prosent av allari elframleiðsluni í 2015 stavaðu frá vatni og vindi, og oljuriknu verkini framleiddu
sostatt 40 prosent. Elframleiðslan var tó 100 prosent grøn í fleiri umførum í fjør – t.d. í vikuskiftum,
tá ið elnýtslan er lægri enn vanligar dagar.
Oljan.fo
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Munandi færri umsóknir um friðskjól
Stongd landamørk ymsastaðni í Evropa og herdar reglur hava nú við sær, at færri søkja um friðskjól í
Týsklandi.
Myndugleikarnir í Týsklandi fáa munandi færri umsóknir um friðskjól í landinum enn áður, sambært
tíðindastovuni, Reuters.
Fyrra hálvár fall talið á umsóknum um friðskjól í Týsklandi munandi. Tað vísa nýggjastu tøl frá
innanríkisráðnum í landinum.
Týskland hevur hert reglurnar fyri at loyva fólki inn í landið, og samstundis hevur ES eisini hert
reglurnar fyri at steðga flóttafólkstreyminum í Evropa.
Talið var hálvafimtu ferð størri
Í januar søktu 92.000 fólk um friðskjól í Týsklandi. Til samanbering søktu bara 16.000 fólk um friðskjól
í Týsklandi í juni sambært myndugleikunum.
Flóttafólk og migrantar, ið koma til Týsklands, verða í fyrsta umfari skrásett á móttøkustøðum, har
tey skulu bíða í fleiri mánaðir áðrenn tey kunnu søkja um friðskjól.
Í 2015 tók Týskland ímóti meira enn einari millión migrantum. Meginparturin av fólkunum flýggjaðu
undan kreppuraktum økjum í Sýria, Irak og Afghanistan.
Kvf.fo
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NATO sendir krígsskip eftir fólkasmuglarum
Krígsskip verða nú sett í sigling í Miðjarðarhavinum. Skipini skulu tálma fólkasmugling og hava eyguni
eftir yvirgangsfólkum í farvatninum.
Krígsskip frá NATO skulu nú hjálpa til í stríðnum móti fólkasmugling í Miðjarðarhavinum í einum
nýggjum átaki, sigur aðalskrivarin í NATO.
- Ætlanin hjá okkum er, at arbeiða tætt saman við Evropasamveldinum, ið eisini hevur sett tiltøk í
verk í mest týðandi partinum í Miðjarðarhavinum.
Tað kunngjørdi Jens Stoltenberg, aðalskrivari í NATO, á einum toppfundi í pólska høvuðsstaðnum,
Varsjava, leygardagin, tá ætlanin varð løgd fram.

Víðar heimildir
Nýggja átakið hjá NATO, sum hevur fingið heitið Sea Guardian, hevur fingið víðar heimildir í stríðnum
at tálma fólkasmugling í Miðjarðarhavinum.
Átakið hjá NATO skal verða við til at tálma flóttafólkastreyminum um Miðjarðarhavið, og hjálpa til
í stríðnum móti yvirgangsfólkum har á leiðini.
Seinasti toppfundurin var fyri tveimum árum síðani. NATO ætlar ikki, at so lang tíð skal ganga áðrenn
næsti toppfundurin millum tey 28 natolondini verður.
Kvf.fo
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Grundarlagið má vera fiskifrøðin
Guðmundur Kristjánsson, stórreiðari í Íslandi, heldur, at fiskifrøðin skal sjálvandi vera grundarlag
undir fiskivinnuni. Men hann heldur, at tað var ikki fyrr enn íslendska kvotaskipanin kom, at reiðarar
fóru at fylgja fiskifrøðini
- Føroyska fiskidagaskipanin er nakað makkverk.
So bersøgin er Guðmundur Kristjánsson, reiðari í felagnum Brim HF í Íslandi.
- Eg fylgdi væl við, tá føroyingar settu fiskidagaskipanina í verk, men eftir at hava fylgt við í 10–15 ár,
síggi eg, at skipanin virkar ikki, leggur hann afturat.
Í Íslandi fylgir politiska skipanin og vinnan nærum treytaleyst tí, sum fiskifrøðingar siga, og allir partar
eru samdir um, at tað hevur virkað væl.
Men Guðmundur Kristjánsson heldur eisini, at um kvoturnar ikki vóru fevndar av ognarrætti, so
høvdu íslendingar ikki fylgt vísindini eins væl.
-Tað er ognarrættur til kvotuna, og tað er tann týdningarmesti parturin av málinum.
Havransóknarstovan ásetir heildarkvotuna, og vit hava áðrenn avgjørt, hvussu nógv at kvotuni hvørt
skip fær, sigur Guðmundur Kristjánsson.
Í nýggjastu Dimmalætting er longri greining av føroysku fiskidagaskipanini. Samrøða er millum annað
við Guðmundur Krisjánsson, um hvussu íslendingar skipa sín fiskiskap.
Dimma.fo
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Onki galið í at fylgja fiskifrøðini
Anfinn Olsen, sum er formaður í Reiðarafelagnum, heldur ikki, at nakað er galið í at fylgja fiskifrøðini.
Hann er av tí fatan, at fiskidagaskipanin virkar ikki, tí at tað altíð hava verið ov nógvir dagar
- Eg eri samdur í, at vit hava dugað ov illa at lækka dagatalið, sigur Anfinn Olsen, formaður í
Reiðarafelagnum.
Í nýggjasta blaðnum hjá Dimmalætting verður fiskidagaskipanin viðgjørd gjølla, og millum annað er
samrøða við Anfinn Olsen í blaðnum.

- Trupulleikin við fiskidagaskipanini, sum vit hava haft, er, at tað hevur ongantíð verið mangul uppá
dagar, og tí hevur hon ikki virkað avmarkandi.
Anfinn Olsen heldur, at vit áttu at farið yvir til at fylgt fiskifrøðini betur, men hann heldur eisini, at
tað er ikki fiskifrøðingar, sum avgera, hvussu væl stovnanir eru fyri.
- Um ein stovnur er niðurfiskaður, so kemur hann ikki fyri seg, uttan so at náttúran sigur, at hann skal
koma fyri seg.
Dimma.fo
Andlát
Svanhild Nielsen andaðist á Tjarnargarði leygarmorgun 9.juli, 88 ára gomul.
Oluffa Ólason, Fuglafirði andaðist 9. juli, 76 ára gomul.

