Tíðindi úr Føroyum tann 16. august 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Lítil vindur næstu dagarnar
Eitt hátrýstøki er við at leggja seg yvir okkara leiðir í hesum døgum. Hátrýstveður seta vit vanliga í
samband við gott veður.
Í morgun er turt, og vindferðin er 5 til 10 m/s úr landsynningi-suðuri, og soleiðis fer at vera restina av
degnum og í morgin. Hósdagin minkar vindurin niður í 3 til 7 m/s, og ættin fer upp í eystan ella høgan
eystan. Eisini turt hósdagin.
Eitt sindur váði, men út frá upplýsingum um viðurskiftini í lufthavninum í løtuni er her eitt boð hvussu
veðrið fer at vera í vikuskiftinum, tá ið Sjómanndagar eru.
Sum tað sær út í løtuni, verður eitt lot, 3 til 7 m/s, úr høgum eystri fríggjakvøldið, tá ið fiskikappingin
er og seinni, tá ið vatnkríggið er á vánni. Einki avfall, og hitin fer at liggja um 12 stig.
Leygardagin verðu vindurin eitt sindur minni enn fríggjadagin – undir 5 m/s. Ættin verður høg
eysturætt. Sólglottar og turt veður; hitin fer liggja um 12 til 14 stig.
Nordlysid.fo

Juli heitasti mánaðin nakrantíð
Sambært útrokningum hjá amerikanska rúmdarstovninum NASA var juli mánaður í ár 0,8 stig heitari
enn miðalhitin í heimshøpi í tíðarskeiðnum 1950 til 1980.
Fyrr í ár visti NASA at siga, at fyrra hálvár í ár var tað heitasta, sum nakrantíð er mált. Nú heldur hitin
fram.
Setur øll met
Juli í ár setur øll hitamet, sett í sama mánaða í 2011 og 2015. Á fjórðaplássi á listanum yvir heitastu
skrásettu mánaðirnar, er juli í 2009. August 2014 var fimti heitasti mánaðurin.
Granskarar geva serliga mannaskaptum veðurlagsbroytingum skyldina saman við veðurfyribrigdinum
El Nino.
Væntar at tað verður heitt í framtíðini
Juli í ár er tíggjundi mánaðin á rað við metheitum temperaturum.
– Vit eru á veg inn í eina tíð, har vit verða bilsin hvørja ferð ein mánaður ella eitt ár ikki er millum tey
heitast skrásettu, sigur veðurlagsgranskarin Chris Field á the Carnegie Institution og Stanford
University.
Temperaturmátingarnar hjá NASA ganga aftur til 1880.
Kelda: nrk.no
Antares.fo

MEST byggja tvær tvíkiljur til Bakkafrost
Í gjár fór MEST undir arbeiðið at byggja tvær 15x8 metrar stórar tvíkiljur til Bakkafrost. Tað hendi við
eina hátíðarløtu í byggihøllini hjá MEST í Havn, tá Oddvald Olsen, deildarleiðari fyri alingini hjá
Bakkafrost, trýsti á startknøttin til automatiska skeraran, ið sker stálið til tvíkiljurnar, sum verða
nýbygningar nummar 109 og 110 frá MEST.
Sáttmálin um tvíkiljurnar varð undirskrivaður í mai mánaða.
‐ Vit fegnast um at hava fingið loyvi til at gera hesa uppgávuna fyri Bakkafrost. Tað er altíð ein stórur
dagur, tá byrjað verður uppá eina nýggja verkætlan, og so er eisini í dag, segði Mouritz Mohr, stjóri í
MEST, áðrenn farið varð undir at skera stálið.
‐ Tað hevur verið ein spennandi uppgáva at sniðgeva tvíkiljurnar, og hava vit, saman við Bakkafrost
lagt okkum eftir at finna fram til besta sniðið, tillagað føroysku viðurskiftunum. Talan skal vera um
eitt gott og brúkiligt arbeiðspláss, og so leggja vit eisini dent, at tað skal vera eitt sindur fyri eygað,
legði Mouritz Mohr afturat.
Oddvald Olsen hjá Bakkafrost sigur, at fyri tey hevur tað í tilgongdini havt týdning at hava skip, sum
eru góð at arbeiða á, og tí vóru serlig krøv sett til lyftimegina, og at dekksplássið er gott. Onnur
tvíkiljan skal brúkast í norðurøkinum hjá Bakkafrost, hin í vesturøkinum.
Tvíkiljurnar fáa ein 450 hesta Scania motor ísettan. Kranin verður av slagnum Melcal við eini lyftimegi
upp á 65 tons/meturin.

Fyrra tvíkiljan skal latast Bakkafrost síðst í januar 2017, og tann seinna ein mánaða seinni.
MEST hevur frá byrjan lagt stóran dent á, at alt arbeiðið verður gjørt í Føroyum, eisini skrokkurin, og
so verður við hesum tvíkiljunum.
Kelda: portal.fo
Antares.fo

Skuggaspæl í Fiskimálaráðnum
16.08.2016 - 08:48
Skrivað hevur John William Joensen
Í gjár samtykti løgtingið við aðru viðger fiskidagarnar fyri fiskiárið 2016/2017. Samgongan valdi við
harðari mótstøðu úr andstøðuni, at gera stóran mun á einstøku bátunum í skipanini. Summir mistu
nógv, aðrir einki, meðan nakrir fingu meira fiskidagar. Undir viðgerðini kom fram at
Landsstýrismaðurin í Fiskimálum hevði gjørt ein lista, sum vísti hvørjir bátar mistu fiskidagar, og ikki
minst áhugavert – visti Fiskimálaráðið hvørjir bátar fingu meira dagar.
Hetta skapti sjálvsagt mikla øsing í løgtinginum har spurt varð inntil hendan listan. Hvør hevur sæð
hann, og hvør umframt landsstýrismannin í fiskivinnumálum hevur sitið við hesi vitan.
Sambært teimum upplýsingum, sum eru latnir Vinnunevndini vóru listarnir gjørdir í Fiskimálaráðnum
longu 21. juli, tríggjar vikur áðrenn teir vóru sendir Vinnunevndini tann 8. august.
Svar komu eingi og grundgevingarnar vóru út av lagi vánaligar. Tingbólka formaðurin í
Javnaðarflokkinum, sum vísti seg at verða sera innaliga í júst hvussu skerjingarnar og útlutanin
virkaðu, bleiv spurdur beinleiðis um endamálið við skerjingini. Greitt er at allir teir bátar, sum høvdu
brúkt flest dagar seinasta fiskiár, fingu fleiri fiskidagar og tískil økist trýsti á grunnarnar komandi
fiskiár. Hann veik uttan um spurningin og segði bara at landsstýrismaðurin arbeiddi við eini langtíðar
ætlan, sum við tíðini, fór at minka trýsti á fiskastovnarnar. Formaðurin í tingbólki javnaðarflokksins,
sum varð einasti samgongulimur, sum ikki situr í Vinnunevndini, ið tók orðið, ásannaði tó, at við at
straffa tey skipini, sum høvdu roynt á fjar- og ytri leiðum, var stórur vandi fyri at hesi skip, eins og
flest onnur skip í skipanini, nú fóru at leggja seg eftir at fiskað allar sínar dagar – fyri ikki at missa fleiri
dagar komandi ár.
Lítil ivi er um at samtyktin í løgtinginum fær eitt eftirspæl, tí tað kann ikki verða rætt at borgarar
verða viðgjørdir so ymiskt av landsstýrið og løgtingið, serliga tá man í samband við lóggávuna,
samstundis meðan lógin varð smíða í Fiskimálaráðnum, var púra greiður um nøvnini á teimum
persónum, sum fóru at missa, og ikki minst nøvnini á teimum, sum fingu meira.
Málið um fiskidagarnar er einki minni enn ein fólkarættarlig gøla.
Triðja viðger av fiskidøgunum verður mikudagin.
Nordlysid.fo

Sirið endurbyggir ikki álitið á politisku skipanina
Skrivað hevur Helgi Abrahamsen 16.08.2016 - 08:49
”At rumbul er um málið nú, er tí, at millum annað Kringvarp Føroya hevur biðið um og fingið alment
innlit í málið og hevur í tí sambandinum sett mær ymiskar spurningar.”
Tað sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, í einum skrivi, som varð sent fjølmiðlunum í gjár.
Tað má sigast at vera løgið, at næstforkvinnan í einum flokki, sum til seinasta løgtingsval lovaði at
endurbyggja álitið á politisku skipanina, sigur, at ein fjølmiðil hevur skapt rumbul um eitt mál, við at
biðja um innlit.
Vardu rættin til innlit
Júst spurningurin um innlit var nógv frammi í farna valskeiði, og tá helt flokkurin hjá Sirið Stenberg, at
møguleikin at biðja um innlit var ein týðandi partur av fólkaræðinum.
Táverandi landsstýrismaðurin, Johan Dahl, segði einaferð, at lógin um innlit átti at verið broytt, tí hon
gjørdi tað trupult hjá landsstýrinum at arbeiða. Tað úttalilsi fekk hvassligar atfinningar frá tinglimum í
flokkinum hjá Sirið Stenberg.
Á facebook skrivaði Kristina Háfoss soleiðis:
”Undrist um fráboðanina hjá Johan Dahl um, at innlitslógin í Føroyum skal gerast strangari, og at tað
skal gerast enn meira trupult at fáa innlit í mál hjá almennu fyrisitingini. Hví tað? Hevur
landsstýrismaðurin okkurt at goyma? Almenna fyrisitingin arbeiðir fyri fólkið í Føroyum, og sjálvandi
skal bera til at fáa innlit í tað, ið fyrigongur í landsins fyrisiting. Grundgevingin um, at hetta krevur ov
nógva arbeiðsorku hjá fyrisitingini er alt, alt ov grunn. Um samgongan ikki tolir, at alment innlit

verður givið í tað, ið arbeitt verður við, so sigur tað meira um tað, ið samgongan arbeiðir við, enn um
innlitslógina.”
Eisini Bjørt Samuelsen gjørdi vart við seg á facebook um hetta málið:
”Tað er skilligt at Jóhan Dahl als ikki skilir, hví vit hava eina innlitslóg. At tú ert innanfyri systemið sum politikari ella embætisfólk - gevur ongi serrættindi til at vita meira, enn aðrir borgarar. ØLL hava
vit sama rætt til at vita, hvat gongur fyri seg, og sjálvandi skal størsti opinleiki ráða.”
Tók undir við varskógvaraskipan
Í november 2014 legði Kristina Háfoss eitt uppskot fyri tingið um at seta eina varskógvaraskipan í verk
fyri starvsfólk í almennum starvi. Skipanin skuldi gera tað møguligt hjá almennum starvsfólkum at
boða frá óreglusemi innan tað almenna.
Hesum tók Sirið Stenberg fult undir við. Undir orðaskiftinum um málið segði hon, at tað var neyðugt
við eini slíkari skipan, millum annað tí at dømi vóru um, at almenn starvsfólk høvdu fingið munnkurv
og vóru skerd í samfelagnum sum heild.
Nú sigur landsstýriskvinnan, at alt er farið rætt fram í málinum um útbyggingina av Tórshavnar havn,
men kortini hevur eitt starvsfólk fingið ætlanarskriv um uppsøgn.
Møguliga fáa vit seinni okkurt meira at vita um hetta málið, men sum tað liggur í løtuni endurbyggir
tað ikki álitið á politisku skipanina.
Nordlysid.fo

Kristian Joensen á landsliðnum
16.08.2016 - 10:14
Lars Olsen hevur í morgun tíðindafund, har A-landsliðshópurin til dystin móti Ungarn verður
kunngjørdur.
10.07: Venjarin sigur, at hann hevur havt nógvar leikarar í tonkunum, tá hópurin skuldi setast. M.a.
sigur hann, at U21 landsliðsleikararnir ikki vera tiknir út, tí tað er betri at teir spæla U21
landsdystirnar heldur enn at hava ein minni leiklut á A-landsliðnum. Har nevndi hann Ari M. Jónsson,
Hákun Edmundsson, Jákup B. Andreasen, Jóannes Bjartalíð og Jákup Thomsen.
10.08: Kristian Joensen úr KÍ er millum málverjarnar á landsliðnum.
10.10: Ikki nakað óvæntað navn higartil. Árni Frederiksberg og Sonni Ragnar Nattestad eru aftur í
hópinum.
10.12: Fróði Benjaminsen ger comeback á landsliðnum
10.14: Klæmint A. Olsen og Jóan Símun Edmundsson eru einastu álopsleikararnir í hópinum. Sostatt
er Páll A. Klettskarð ikki millum teir 23 leikararnar í hópinum.
10.21: Tíðindafundurin er liðugur. Stóra søgan er helst, at Fróði Benjaminsen tekur eitt tørn afturat á
A-landsliðnum. Lars Olsen segði, at hann er eitt sindur leitandi framvegis á hesum plássinum og at
hann sær Fróða sum ein miðvallarleikara í hópinum hóast hann spælir í miðverjuni á HB liðnum. Og
samstundis hevur sannførandi spælið hjá Kristian Joensen í KÍ gjørt, at hann nú er aftur á Alandsliðnum, har hann ikki hevur verið seinastu árini.
Føroyar-Ungarn spæla týskvøldið 6. september á Tórsvølli. Hópurin er hesin:
Gunnar Nielsen
Teitur M. Gestsson
Kristian Joensen
Jónas Tór Næs
Atli Gregersen
Rógvi Baldvinsson
Jóhan T. Davidsen
Viljormur Davidsen
Sonni Ragnar Nattestad
Gilli Rólantsson
Bárður J. Hansen
Kaj Leo í Bartalsstovu
Sølvi Vatnhamar
Hallur Hansson
Brandur H. Olsen

Heini Vatnsdal
René S. Joensen
Árni Frederiksberg
Pól Jóhannus Justinussen
Róaldur Jakobsen
Fróði Benjaminsen
Klæmint A. Olsen
Jóan Símun Edmundsson
Nordlysid.fo

Ísáðing skal geva støkum kvinnum rætt til almennar barnapengar
Skrivað hevur Helgi Abrahamsen 16.08.2016 - 10:50
Eitt uppskot sum kemur til fyrstu viðgerð í løgtinginum mikudagin fer at geva støkum kvinnum, sum
við ísáðing hava fingið barn, rætt til barnagjald úr landskassanum.
”Almannaverkið hevur fingið eina umsókn um barnagjald frá stakari kvinnu, sum við ísáðing á klinikk,
hevur fingið barn, og har sum faðirskapurin ikki er kendur/viðurkendur.”
Tað stendur í viðmerkingunum til eitt uppskot, sum Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna, hevur lagt
fyri løgtingið, og sum kemur til fyrstu viðgerð í morgin.
Víðari stendur í uppskotinum, at støða hevur áður ikki verið tikin til, hvørt hesi mál eru fevnd av
lógini, sum gevur tí almenna heimild at rinda barnagjald.
Landsstýriskvinnan skjýtur tí upp at broyta lógina um barnagjald til einsamallar uppihaldarar, soleiðis
at hon eisini umfatar børn hjá støkum sum annaðhvørt ættleiða ella fáa ísáðing.
Tað almenna rindar
Vanliga er tað so, at pápar skulu rinda barnagjald, tá foreldur eru farin frá hvørjum øðrum, men um
barnagjaldið ikki er goldið forfallsdagin, tryggjar lógin um barnagjald til einsamallar uppihaldarar, at
tann sum hevur rætt til pengarnar, kann biðja um at tað verður goldið av tí almenna.
Grein 15 í lógini gevur eisini rætt til at søkja tað almenna um pengarnar, tá bara annað av
foreldrunum er á lívi, ella tá barnið er føtt uttanfyri hjúnalag og faðirskapurin ikki er staðfestur.
Nú verður lagt afturat tekstinum, at tað almenna skal eisini rinda barnagjaldið tá barnið er ættleitt av
støkum persóni. Sambært viðmerkingunum til uppskotið merkir henda lógarbroytingin, at lógin eisini
fer at umfata børnini hjá støkum kvinnum, sum hava fingið ísáðing.
Prinsipiellur spurningur
Hetta kann uttan iva festa í tann sera prinsipiella spurningin, um støk skulu kunna ættleiða ella fáa
ísáðing, fyri síðani at fáa barnapengarnar goldnar av tí almenna.
Sambært heimasíðuni hjá Ríkisumboðsmanninum skulu hjún sum ættleiða hava búð saman í minst 2
½ ár, tá tey senda umsóknina inn um ættleiðing, og tey skulu vera gift áðrenn loyvið verður givið. Tí
kann tað tykjast løgið, at støk eisini kunnu ættleiða.
Vit royndu at fáa eina viðmerking frá Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinnu, men hon situr á fundi.
Vit rokna tó við at fáa eina viðmerking frá henni seinni í dag.
Barnagjaldið er 12.996 kr. árliga.
Nordlysid.fo

Búskaparliga gongdin hjá skipabólkunum
Skrivað hevur Orð og myndir: Dávur Winther 16.08.2016 - 22:21
Símun Absalonsen, sum starvast hjá grannskoðanarvirkinum NUMO, greiddi í kvøld hugtakandi frá
um búskaparligu gongdina hjá ymsum skipabólkum frá 1996 fram til 2015 – hetta var kl. 19 í Norðoya
Sparikassa. Tiltakið varð skipað sum partur av skránni hjá Føroya Sjómannadegi.
M.a. greiddi Símun frá tølum hjá rækjuskipum, verksmiðjutrolarum, lemma- og partrolarum,
línuskipum, og øðrum. Hann vísti á, at nettosølan hjá pelagiskum skipum, sum í 1996 var 180 mill.,
stillisliga er økt til 1,4 mia. í 2015, har tey seinastu 4-5 árini høvdu verið serliga góð.
Slíkan vøkstur kundu hinir skipabólkarnir ikki vísa á, langt frá tí.
Væl av fólk møtti upp og var eisini møguleiki hjá fjøldini at seta spurningar ella koma við
viðmerkingum, sum tað eisini vóru nógvir av.
Símun greiddi eisini frá arbeiðssetninginum hjá ráðgevandi bólkinum hjá landsstýrismanninum í
Fiskivinnumálum, sum skal koma við áliti um, hvussu fiskivinnan skal skipast í framtíðini, har m.a.
uppboðssøla er ein ræðandi partur hjá mongum.
Kristian Martin Rasmussen, reiðari greiddi frá, at hann og Hanus Hansen vóru spentir og kanska so
mikið “býttir”, at teir bjóðaðu uppá pelagiskan fisk, kr. 4,- pr. kg. Í kvøld kemur ein íslendskur bátur at

landa makrel í Fuglafirði, hann hevur selt lastina fyri kr. 4,60, so har loypir ikki nógv av, segði Kristian
Martin.
Umframt Símun Absalonsen, svaraði eisini Arni Poulsen, sum eisini hevur nógvar royndir innan økið
og starvast hjá NUMO, uppá spurningar.
Aftaná tiltakið beyð Norðoya Sparikassi uppá ein góðan drekkamunn, og høvdu fólk nógv at tosa um.
Nordlysid.fo

Oljuprísurin heldur fram at hækka
16.08.2016 - 06:30
Síðani ummiddagsleiti í gjár er oljuprísurin, sambært Infront, hækkaður við 2,50 prosentum. Um
sjeytíðina í gjárkvøldið var prísurin fyri eitt fat av Norðsjóvaroljuni Brent umleið 48,50 dollarar.
Nú í morgun hevur prísurin lækka nakað, til beint omanfyri 48 dollarar fyri fatið. Í gjáramorgunin lá
prísurin um 47,30 dollarar fyri fatið.
Orsøkin til at oljuprísurin nú hækkar, hongur helst saman við at marknaðurin roknar við at
framleiðslan av olju kemur at leggja seg í eina meir fasta legu. Kanska oljulondini koma at semjast um
at fáa oljuframleiðsluna í eina meir fasta legu, enn tað vit hava sæð farnu tvey árini.
Russiski orkumálaraðharrin Alexander Novak skal, sambært tíðindastovuni Reuters, hava sagt til ein
saudiarabiskan miðil, at Russland samskiftir við Saudi-Arabia og onnur oljuframleiðandi lond um at
finna eina loysn, har oljuframleiðslan liggur í eini meir fastari legu- Tíðindini koma aftaná at tann
saudiarabiski oljumálaraðharrin, Khalid al-Falih, í farnu viku segði at OPEC-londini í september fara at
royna at finna eina loysn, sum ger at oljuframleiðslan leggur seg í eina meir støðuga legu.
Oljan.fo

Ræst fingið umtalu í New York Times
16.08.2016 - 11:57
Norðurlendski og eisini føroyski køkurin fáa áhaldandi umtalu uttanlands, og feskasta umtalan kemur
frá New York Times.
Í ferðateiginum á New York Times greiðir Adam H. Graham, ferðaummælari, frá vitjan sínari í nýggju
Ræst matstovuni í Havn.
Umframt at hava fingið eitt prát við Johannes Jensen, ið rekur Ræst, so roynir Graham eisini at greiða
frá, hvat tað er fyri matur, ið Ræst borðreiðir við.
- Gamaldags smakkirnir - og summar skal man venja seg við - eru ramir, men siga frá søguligu hørðu
tilveruni í Føroyum, har - til ikki so langari tíð síðani - fólk máttu liva av tí, ið tey kundu fáa í
nærumhvørvinum, skrivar Adam H. Graham.
Matstovuhølini hava eisini havt ávirkan á gestin, ið heldur at tey fáa eina Ingmar Bergman pallseting
at síggja barokk út.
- Smølu spísstovugólvini, veggirnir og loftið eru bygd av bjargaðum rekaviði. Felagsborð gevur pláss til
27 gestir, og eru gjørd úr endurnýttari furu frá einari gamlari skonnertmastur. Ein Delft ovnur, ið
einaferð nýtti lýsi, stendur í horninum. Tað er ein áminning um, at skandinavisk minimalisma var
ongantíð eitt val á hesum oynnum - tað var ein lívstreyt.
Portal.fo

Atlantsflog: Metnógv ferðafólk í juli
16.08.2016 - 13:17
Ferðafólkatølini hjá Atlantic Airways settu met í juli, tá ið fleiri enn 42.750 ferðafólk flugu við
rutuflogførunum og tyrlunum hjá felagnum. Hetta sigur Atlantsflog í tíðindaskrivi í dag.
41.000 ferðandi flugu við rutuflogførunum hjá Atlantic Airways í juli, og eru hetta 5 prosent fleiri
ferðafólk sammett við sama mánað í fjør, tá ið 39.200 ferðafólk flugu við Atlantic Airways.
Higartil í ár hava 175.800 ferðandi flogið við rutuflogførunum og tyrlunum hjá felagnum, og eru hetta
8 prosent fleiri enn sama tíðarskeið í fjør. 162.100 ferðafólk flugu við føroyska flogfelagnum teir
fyrstu sjey mánaðirnar í fjør. Harumframt hava tyrlurnar teir fyrstu sjey mánaðirnar í ár flogið 1.718
ferðandi, ið er 84% fleiri enn í juli í fjør, umframt at bjargingartyrlan hevur havt 70 útkøll higartil í ár.
Hetta er meira enn alt árið í fjør.
Teir alsamt lækkandi ferðaseðlaprísirnir og tey nýggju ferðamálini úr Føroyum eru beinleiðis orsøkir
til ferðafólkavøksturin við rutuflogførunum.
Reglusemið var 100 prosent í juli, hóast nógvan mjørka nakrar av døgunum, og í juli varð flogið
rættstundis í 90 prosentum av øllum fráferðum – t.e. seinking styttri enn 15 minuttir. Tað er 6
prosentstig betri samanborið við sama mánað í fjør.
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Hagstova Føroya: 49.552 fólk í Føroyum
16.08.2016 - 15:05
Tann 1. juli búðu 49. 552 fólk í Føroyum. Hetta er ein øking uppá 614 fólk síðan tann 1. juli í fjør.
Hetta veit Hagstova Føroya at siga í dag.
Hesin vøkstur, sum er 1,3 %, kemst av einari nettotilflyting á 360 fólk, ið er munurin ímillum tilflyting
og fráflyting, og av einum burðaravlopi á 254 fólk, ið er munurin ímillum fødd og deyð.
Tann stóra broytingin í gongdini í fólkatalinum stendst fyrst og fremst eitt úrslit av flytingini. Harav er
serliga fráflytingin minkað nógv, samstundis sum tað eisini hevur verið ein lítil vøkstur í tilflytingini.
Ikki síðan 1983 hevur talið fyri fráflytingina verið eins lágt, sum tað hevur verið hetta síðsta 12mánaðarskeiðið. Samstundis er tilflytingin síðstu 12 mánaðirnar tann størsta farnu 8 árini. Hon er nú
á sama støði sum undan fíggjarkreppuni.
Tað er vøkstur í øllum teim stóru oyggjunum í Føroyum uttan teim sunnaru. Sandoyarøkið heldur so
dánt tørn, meðan fólkatalið framvegis minkar í Suðuroy. Tó er minkingin, sambært hesari seinastu
uppgerðini hjá Hagstovuni, ikki so stór, sum hon annars hevur verið frammanundan.
Nógv tann størsti vøksturin er í Tórshavnarøkinum. Har er fólkatalið voksið við 313 fólkum. Harnæst
er tann næststørsti vøksturin í Eysturoyar sýslu, har ið tað nú eru 144 fólk fleiri. Lutfalsliga størsti
vøksturin er í aðrar mátar í Vága sýslu. Har er vøksturin 2,3%, meðan tann í Tórshavnarøkinum er
1,7%. Í Eysturoyar sýslu og Streymoyar sýslu uttan Tórshavnarøkið er vøksturin áleið sum miðaltalið
fyri alt landið, t.e. 1,3%, og minsti vøksturin er í Norðoya sýslu. Har er hann 0,8%.
Tá ið hugt verður eftir gongdini í útoyggjunum, stendur fólkatalið sum heild í stað ella minkar nakað,
tó ikki í Svínoynni, har ið fólkatalið veksur við einum triðingi. Eisini í Nólsoynni er hampiligur
fólkavøkstur.
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Føroyskt samstarv um tvíkiljur
16.08.2016 - 16:26
Í dag fór MEST undir arbeiðið at byggja tvær 15x8 metra stórar tvíkiljur til Bakkafrost. Tað hendi við
eina hátíðarløtu í byggihøllini hjá MEST í Havn, tá Oddvald Olsen, deildarleiðari fyri alingini hjá
Bakkafrost, trýsti á startknøttin til automatiska skeraran, ið sker stálið til tvíkiljurnar, sum verða
nýbygningar nummar 109 og 110 frá MEST.
Sáttmálin til tvíkiljurnar varð undirskrivaður í mai mánaði.
‐ Vit fegnast um at hava fingið loyvi til at gera hesa uppgávuna fyri Bakkafrost. Tað er altíð ein stórur
dagur tá byrja verður uppá eina nýggja verkætlan, og so er eisini í dag, , segði Mouritz Mohr, stjóri í
MEST áðrenn farið varð undir at skera stálið.
‐ Tað hevur verið ein spennandi uppgáva at sniðgeva tvíkiljurnar, og hava vit, saman við Bakkafrost
lagt okkum eftir at finna fram til besta sniðið, tillaga føroysku viðurskiftunum. Talan skal vera um eitt
gott og brúkiligt arbeiðspláss, og so leggja vit eisini dent, at tað skal vera eitt sindur fyri eygað, legði
Mouritz Mohr afturat.
Oddvald Olsen hjá Bakkafrost sigur, at fyri tey hevur tað í tilgongdini havt týdning at hava skip, sum
eru góð at arbeiða á, og tí vóru serlig krøv sett til lyftimegina, og at dekksplássið er gott. Onnur
tvíkiljan skal brúkast í norðurøkinum hjá Bakkafrost, hin í vesturøkinum.
Tvíkiljurnar fáa ein 450 hesta Scania motor ísettan. Kranin verður av slagnum Melcal við ein lyftimegi
upp á 65 tons/meturin.
Fyrra tvíkiljan skal latast Bakkafrost síðst í januar 2017, og tann seinna ein mánaða seinni.
MEST hevur frá byrjan lagt stóran dent á at alt arbeiðið verður gjørt í Føroyum, eisini skrokkurin, og
so verður tað við hesum tvíkiljunum.
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U18 hondbóltsmenninir taptu fyri fysiskt sterkum turkum
16.08.2016 - 22:29
Føroysku U18-menninir taptu EM-dystin í kvøld 33-27 fyri Turkalandi, eftir 19-13 í hálvleikinum.
Turkararnir vóru stórir og tungir og høvdu okkara trupult við at halda teimum í verjustøðu,
samstundis sum neyvleikin í álopinum sveik.
Talan var um ein dyst, sum aldrin veruliga gjørdist spennandi. Føroyingarnir komu illa frá byrjan við at
brenna ov illa og legði turkiska liðið seg fleiri mál framum beinanvegin. Føroyska liðið hevði eina góða

periodu mitt í fyrra hálvleiki og komu upp á 10-13. Hareftir skrædnaði aftur og var støðan 19-13 í
hálvleikinum. Í seinna hálvleiki gekk heldur frægari og endaði seinni hálvleikur javnur 14-14.
Eins og í gjár vóru skoringsprosentini ov lá og talið av tekniskum villum ov høgt.
Serliga vengurnir høvdu trupult við at fáa skotini at sita.
Dagsins leikari hjá Føroyum var valdur Brandur Halgirson.
Í morgin spæla føroyingarnir móti Luksemburg klokkan 15:30 føroyska tíð.
Málskjúttar:
Bartal Klein Olsen 5 (3), Brandur Halgirson 4, Niklas Højgaard Hanusarson 4,
Ólavur av Fløtum Mittún 3, Rani Højgaard 3, Høgni Zachariassen 2, Tróndur
Wardum 2, Jóni Guttesen Viderø 2, Johan í Garðastovu 1, Vilhelm Poulsen 1,
Málmenn:
Hørður Trygvason 29%
Uni Petersen 17%
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Nýtt Sjálvstýri vil fylla listan í Havn
Nýtt Sjálvstýri hevur havt sín fyrsta uppstilingarfund til býráðsvalið í Tórshavn, sum verður í
november.
Ronald Poulsen, nevndarlimur, sigur, at næsti uppstillingarfundur verður fyrst í komandi mánaði.
-Tað hevur væl at fáa fólk uppá listan og vit royna at fylla hann, sigur Ronald Poulsen. Hann sigur
víðari, at tað er misjavnt hvussu áhugin er hjá fólki at stilla upp, men at tey hava vónir um at fáa ein
innvaldan. Sambært Ronald Poulsen inniber tað, at tey mugu arbeiða hart fyri at fáa ein sterkan lista.
Tað eru komin nøkur nøvn á listan, men felagið vil ikki gera tað alment fyrrenn allir
uppstillingarfundirnir hava verið.
Ronald Poulsen er tann seinasti, ið hevur sitið inni í Tórshavnar býráð fyri Nýtt Sjálvstýri, tá
Sjálvsstýrisflokkurin.
Hann sat í býráðnum frá 1980-88 og aftur frá 1992-2000, tá hann ikki bleiv afturvaldur og flokkurin
misti harvið umboðanina, ið tey ikki hava vunnið aftur síðan.
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Andlát
Ólavur Finn Olsen, úr Leirvík, andaðist leygardagin 13. august , 52 ára gamal.
Daniel Pauli Dalbø, Syðrugøta, andaðist í heiminum fríggjadagin 12. august 85 ára gamal.
Jonna Plindstrup, fødd Joensen, ættað úr Klaksvík, búsitandi í Gørding í Danmark, andaðist mikudagin
10. august, 76 ára gomul.

