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Verður vátt komandi dagarnar 
Eitt lágtrýst sunnan fyri Ísland liggur nærum í stað og sendir fleiri brúgvaløg inn yvir Føroyar. Seinni í 
vikuni fer eitt nýtt lágtrýst á veg í ein norðan beint eystan fyri Føroyar. 
  
Í dag verður andøvsgul upp í ein strúk av eystri og landsynningi, 8 til 13 m/s. Skýggjað og fyri tað 
mesta turt, men um kvøldið fer at regna. Týsnáttina verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 5 til 
10 m/s, av útsynningi. Skýggjað og regn, men tað klárar í. Hitin alt samdøgrið millum 9 og 14 stig. 
  
Týsdagin verður lot til andøvsgul av suðri og landsynningi, 3 til 8 m/s. Sólglottar, men um náttina 
skýggjað og regn. Hitin millum 9 og 14 stig. 
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul av landsynningi og suðri, 3 til 8 m/s. Okkurt æl, men eisini 
sólglottar. Hitin alt samdøgrið millum 10 og 15 stig. 
  
Hósdagin verður lot til andøvsgul av suðri og landsynningi og eystri, 3 til 8 m/s. Stundum regn ella 
ælaveður, men eisini sólglottar. Hitin millum 8 og 13 stig. 
  
Fríggjadagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s, av norðri og útnyrðingi. 
Skýggjað og eitt skifti regn. Hitin um 10 stig. 
  
Leygardagin verður  lot til andøvsgul av útnyrðingi, 3 til 8 m/s, seinni av vestri og útsynningi. 
Sólglottar og okkurt æl. Hitin millum 7 og 12 stig. 
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Uppsjóvarflotin burdi verið skerdur við eini helvt 
Fyri at fáa sum mest burtur úr uppsjóvarfiskiskapinum eigur flotin at skerjast við eini helvt. Tað er 
niðurstøðan í eini vísindagrein, sum Hans Ellefsen, næstformaður í fiskivinnunýskipanarnevndini, 
hevur skrivað, saman við øðrum granskarum.  
  
Greinin er nýliga er almannakunngjørd í tíðarritinum Fisheries Research. Heitið á greinini er Fisheries 
management and the value chain: The Northeast Atlantic pelagic fisheries case.  
  
Í greinini verður víst á, at hóast høgu tilfeingisrentuna, so er fiskiskapurin í Norðurhøvum ikki 
optimalur. Í 2007, sum er grundarlag undir tølunum í kanningini, svaraði tilfeingisrentan til 32 prosent 
av landingarvirðinum, men granskararnir siga, at ein optimal tilfeingisrenta hevði verið 49 prosent av 
landingarvirðinum.  
  
Granskararnir koma í greinini til ta niðurstøðu, at fyri at fáa optimalu tilfeingisrentuna, skal samlaði 
flotin í Norðurhøvum minkað úr 156 fiskiførum niður í 80 fiskifør. Greinin vísir eisini á, at um øll 
virðisketan verður tikin við, skal flotin bert minka til 93 fiskifør fyri at fáa tað optimala úrslitið.  
  
Høvundarnir eru Max Nielsen, Peder Andersen, Lars Ravensbeck, Frederik Laugesen, Daði Már 
Kristófersson og Hans Ellefsen.• 
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Týskt skip hjálpti Havstovuni 
Fríggjadagin 12. august kom týska rannsóknarskipið Poseidon á Havnina eftir útgerð og einum fólki 
frá Havstovuni. Útgerðin, ein streymmátari í trolsikrari rammu og tvær minni rammur við 
hitamátarum, skuldu leggjast út í tað vestasta skarðið á Íslandsrygginum. Í hesum skarði streymar kalt 
yvirflot niðri við botn úr Norðurhøvum og suður í Íslandsdýpið og haðani víðari út í heimshøvini. 
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Túrurin gekk væl og útgerðin hjá Havstovuni bleiv løgd út í øllum góðum, umframt at onnur týsk 
útgerð eisini bleiv løgd út. Poseidon var aftur á Havnini fríggjadagin og er nú aftur í Týsklandi.  
  
Universitetið í Hamburg, sum Havstovan hevur samstarvað við í nógv ár, hevði gjørt ætlanir um 
hendan rannsóknartúrin á Íslandsrygginum í summar. Tískil kom samstarv í lag um at skipið skuldi 
leggja útgerð út fyri Havstovuna. Henda útgerð bleiv løgd út sum liður í verkætlanini Western Valley 
Overflow, sum Havstovan og Danmarks Meteorologiske Institutt eru við í, skrivar Havstovan. 
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Arktiska økið knýtir okkum saman 
- Tað er arktiska økið, sum knýtir okkum saman í løtuni, sigur, Inga Dóra Markussen, aðalskrivari í 
útnorðurráðnum.  
  
Í samrøðu við Arctic Journal greiðir hon frá, at síðani kalda kríggið hæsaði av, er hernaðarligi 
týdningurin av arktiska økinum minkaður nógv. Tískil hevur útnorðurráðið seinastu mongu árini tykist 
við smærri politisk mál, sum eru viðkomandi fyri dagligdagin hjá borgarunum í økinum.  
- Nú gerst arktiska økið tó týdningarmiklari aftur, bæði politiskt, fíggjarliga og vísindaliga. Tað er sera 
týdningarmikið, at vit gerast partur av kjakinum um framtíðina hjá arktiska økinum, sigur hon.  
  
Hon nevnir fyrst og fremst at nógv nýggj arbeiðspláss kunnu skapast í arktiska økinum, um 
veðurlagsbroytingarnar verða sum væntað. Flutningur, telesamskifti og infrastrukturur kann alt 
kollveltast, um ísurin um norðurpólin smeltar.  
  
Útnorðurráðið vil eisini tryggja eina demokratiska rødd í broytingunum.  
- Vit, sum fólkavald umboð úr tjóðartingunum í økinum, kunnu tryggja at tann menning, sum fer fram 
í arktiska økinum, endurspeglar viljan hjá fólkinum, sum her býr, sigur Inga Dóra Markussen.  
  
Ítøkiliga arbeiðir útnorðurráðið við eini umsókn at fáa støðu sum eygleiðari í arktiska ráðnum. Ráðið 
væntaði at gerast eygleiðari longu í 2015, men orsaka av nógvum nýggjum umsóknum valdi arktiska 
ráðið at útseta viðgerðina av nýggjum umsóknum.  
  
Vónirnar at gerast limur eru tó góðar, sigur hon. Umsóknin hevur stuðul frá norðurlendsku 
stjórnunum og, í mun til aðrar eygleiðarar, so liggur útnorðurráðið mitt í arktiska økinum.  
- Tvey av teimum trimum limalondunum liggja í arktiska økinum, og vit eru øll knýtt at tí fíggjarliga. 
Og í mun til flestu aðru eygleiðarar, so kunnu vit tosa vegna fólkið. Bæði av tí at vit búgva her og tí at 
vit vera hildin til svars av okkara veljarum, sigur Inga Dóra Markussen.  
  
Útnorðurráðið hevur eisini gjørt seg galdandi á øðrum økjum innan arktiska kjakið. Ráðið tók lut á 
Arctic Circle ráðstevnunum í 2014 og 2015 og er nú vorðin partur av fyriskipanini.  
  
Í hesum døgum er útnorðurráðið á fundi í Qaqortoq í Grønlandi. Føroysku umboðini eru Kári P. 
Højgaard úr Nýggja sjálvstýri, sum situr í formansskapinum, Magni Laksáfoss úr Sambandsflokkinum, 
Jørgen Niclasen og Annika Olsen úr Fólkaflokkinum, Bill Justinussen úr Miðflokkinum og Bjørt 
Samuelsen úr Tjóðveldi. 
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Fara at fletta á Tórsgøtu 
Veitst tú, hvaðani maturin á tallerkinum kemur? Bogi Andreasen og Kári Sørensen hava, saman við 
Birgiri Enni, seinastu tvey árini sett sjóneykuna á, hvaðani fiskurin kemur við tiltakinum Ein Dagur á 
Grynnuni. Tiltakið hevur verið sera væl vitjað. Fyrsta árið leitaðu um 4.000 fólk sær oman í Tórsgøtu, 
meðan annað árið vóru tað um 9.000 vitjandi.  
  
Nú taka Bogi Andreasen og Kári Sørensen næsta stigið.  
- Eg eri uppvaksin í fiskivinnuni í Klaksvík, so eg kenni væl til tann partin av føroyska tilfeinginum. Eg 
merkti tó, tá eg flutti til Havnar, at her hevði fiskivinnan ikki somu støðu, men nógv fleiri fólk høvdu 
okkurt tilknýti til landbúnaðin, enn eg var vanur við, sigur Bogi Andreasen.  
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Teir báðir fara tí at skipa fyri einum líknandi tiltakið sum Ein Dagur á Grynnuni, men við støðið í 
føroyska landbúnaðinum. Slaktið er heitið á nýggja tiltakinum, sum verður í Tórsgøtu 24. septembur.  
  
- Við hesum ynskja vit at vísa, hvat landbúnaðurin í Føroyum hevur at bjóða. Tá tosa vit bæði um kjøt, 
mjólkaúrdrátt og grønmeti, sigur Bogi Andreasen.  
  
Frá kríatúri til døgurða  
Í samstarvi við bøndur, urtagarðsáhugaði og Meginfelag Búnaðarmanna, skulu føroyingar nú fáa høvi 
at síggja tilgongdina frá livandi djóri til borðreiddan døgurða.  
- Ætlanin er at hava slakt á staðnum. Vit hava fingið ein kálv av Sandoynni, sum vit fara at slakta, 
umframt at vit eisini fara at fletta lomb, sigur Bogi Andreasen.  
- Hetta gevur okkum høvi at vísa fólki, júst hvør tilgongdin er, hvat tað ymiska av kríatúrunum verður 
nýtt til og so framvegis. Ætlanin er, at fólk skulu síggja, hvussu blóðpylsa og rullupylsa verða gjørdar 
og ikki minst, fáa smakkiroyndir eisini. Fólk skulu fáa høvi at síggja, hvaðani kjøtið á tallerkinum 
kemur frá. sigur hann.  
  
Eins og á fiskatiltakinum, verður eisini borðreitt við alskyns góðum føroyskum mati til hetta tiltakið, 
sjálvandi einans føroyskt.  
- Vit hava sett okkum í samband við onkrar matstovur og onnur matáhugaði, sum fara at virka okkurt 
til fyri okkum og vit eggja teimum eisini til at nýta føroyskt grønmeti til rættirnar, sum tey fara at 
gera, sigur Bogi Andreasen. Alt verður sjálvandi ikki heilt feskt, tí nógv av føroyska matinum skal upp 
at hanga í styttri ella longri tíð ella leggjast í laka, men nógvur matur    
  
Endamálið við degnum er at seta føroyska landbúnaðin í fokus.  
- Vit hava eitt ómetaliga stórt tilfeingi her í Føroyum. Nú hava vit í tvey ár víst á tilfeingi í sjónum og 
nú er tíðin komin at vísa á tilfeingi á landi, sigur Bogi Andreasen. Umframt at slakta ein kálv og fletta 
nøkur lomb, vónar Bogi Andreasen eisini at kunna bjóða harur, dunnur og gæs hendan dagin. 
Meginfelag Búnaðarmanna verður eisini til staðar við sínum vørum, sum jú eru framleiddar úr 
føroyskari mjólk.  
  
- Vónandi fara fólk heimaftur ovfarin av, hvussu nógvan mat vit hava í Føroyum og við eini betri fatan 
av, hvussu hagreiðingin fer fram og hvaðani maturin á tallerkinum stavar, sigur Bogi Andreasen.  
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Felags yvirlýsing frá uttanríkisráðharrunum í Útnorðuri 
Teir tríggir uttanríkisráðharrarnir í Útnorðuri, Poul Michelsen, Føroyar, Lilja Alfreðsdóttir, Ísland og 
Vittus Qujaukitsoq, Grønland, hittust í Tórshavn í døgunum 21. og 22. august 2016, fyri at umrøða 
uttanríkis- og handilspolitisk mál av felags áhuga. 
Útnorður hevur vaksandi týdning og áhuga í altjóða høpi. Til tess at vara um áhugamálini hjá fólkinum 
í londunum er tað av stórum týdningi, at tey trý londini í Útnorðuri standa saman og hava eitt tætt 
samstarv um felags uttanríkis- og handilspolitisk viðurskifti. 
Avgerðin hjá Stóra Bretlandi um at fara burturúr tí evropeiska samstarvinum í ES, kann fáa ávirkan 
handilsáhugamál hjá útnorðurlondunum, og tí hevur tað týdning at henda avbjóðing verður viðgjørd 
av teimum trimum londunum í felag til tess at tryggja okkara felags áhugamál. 
Á fundunum í Tórshavn vóru serstakliga tvey viðurskifti umrødd: 
Avgjørt varð at setta niður ein arbeiðsbólk, við umboðum úr teimum trimum londunum, ið skal gera 
uppskot til eina samstarvsavtalu millum tey trý londini. Hetta kemur m.a. sum framhald av, at tingið í 
Grønlandi Inatsisartut, íslendska Altingið og Føroya Løgting hava samtykt tilmæli nr. 1/2015 frá 
Útnorðurráðnum, sum m.a. snýr seg um at seta niður ein arbeiðsbólk, ið skal greina og vísa á 
fyrimunir við eini felags fríhandilsavtalu og við at stovnseta eitt handilsráð fyri Útnorður. Grønland 
hevur boðað frá, at tey vilja vera vertir fyri fyrsta fundin hjá arbeiðsbólkinum, ið er settur at verða í 
Nuuk í oktober. Arbeiðsbólkurin vil harumframt viðgera hvussu útnorðurlondini kunnu fáa meir 
burturúr einum øktum samstarvi í mun til triðjalond. 
Víðari varð umrøtt at fáa í lag ein árligan fund millum teir tríggjar uttanríkisráðharrarnar. Niðurstøðan 
er, at uttanríkisharrarnir vilja hittast á hvørjum árið at umrøða mál av felags áhuga innan handils- og 
uttanríkispolitik. Næsti ráðharrafundur verður í Íslandi í 2017. 
Kvívík 22. august 2016 
Lilja Alfreðsdóttir       Poul Michelsen       Vittus Qujaukitsoq 
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Neyvan altjóða limaskap í bræði 
Frælsur Ítróttur Føroyar fær í oktobur vitjan av norska forsetanum í EAA, Svein Arne Hansen. Tað er 
Vágaportalurin, sum ber tíðindini. EAA er evropiska samgongan fyri frælsan ítrótt.  
  
Hallur Holm, formaður í Frælsur Ítróttur Føroyar, sigur, at Svein Arne Hansen kemur til Føroya á 
privatari vitjan, men at FÍF hevur fingið høvi at hitta hann á ferðini.  
- Vit taka sjálvandi av einum slíkum tilboði og eru fegin um at sleppa at vísa honum, hvussu 
umstøðurnar eru her í Føroyum, sigur hann.  
  
Svein Arne Hansen hevur víst seg sum ein forsprákara fyri umstøðunum hjá smáu tjóðunum og segði 
millum annað í setanarrøðu síni, at hann vildi virka fyri, at fleiri av smátjóðunum gjørdust limir í EAA.  
- Tað er hugaligt, men sannroyndin er, at fyrsta grein í evstu lógini í EAA sigur, at einans lond, ið eru 
sjálvstøðugur limir í ST, kunnu gerast limir í EAA, so vit hava ikki góðar vónir, sigur Hallur Holm.  
  
- Vit fara sjálvandi at biðja um hansara stuðul og spyrja hann, hvussu ein umsókn skal síggja út. Vit 
høvdu eina umsókn liggjandi longu fyrst í 90'unum, áðrenn evsta lógin varð broytt og hendan 
ásetingin kom í. Vit vóna, at tað kann tala til okkara fyrimun. Trupulleikin tá var, at altjóða 
formenninir ikki vildu vita av okkum smátjóðum, sigur Hallur Holm.  
  
Á vitjanini skal FÍF vísa Svein Arne Hansen umstøðurnar hjá frælsa ítróttinum í Føroyum og vísa á, 
hvørjar avmarkingar og hvørjir manglar eru.  
- Vit vilja millum annað visa á, at vit ongar umstøður hava til stangarlop í Føroyum. Útgerðin til tess 
kostar eina hálva millión krónur.  
  
- Tað er heldur eingin loyna, at vit kundu hugsa okkum eina innandurahøll. Vit hava besta trístøkkara í 
Norðurlondum í Tórður Mortensen, men hann kann ikki venja fyri fult ein stóran part av árinum, tí 
tað er ov kalt at venja trístøkk úti í Føroyum. Ein stóran part av árinum kann hann ikki sprinta við 
fullari ferð, sigur Hallur Holm.  
  
Sprintararnir hava annars fingið eitt vet betri umstøður seinasta árið. Tá nýggja skýlið á Tórsvølli varð 
bygt, varð tað gjørt so, at sprintararnir kunnu nýta ovasta plattin til venjingar.   
- Har eru nú fýra rennibreytir, sum sprintararnir kunnu nýta, tá tað er ov vátt at renna á Tórsbreyt. 
Framvegis er tó kuldin ein stór avmarking, sigur Hallur Holm, forseti í FÍF. 
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Góð hálv miljón tons koma og fara 
At Fuglafjørður telist millum størstu fiskivinnuhavnir í Føroyum, eru tølini fyri inn-og útflutning av fiski 
og fiskaúrdráttum hjá Fuglafjarðar havn fyri 2015 eitt prógv um.  
  
Rólant Højsted, havnarmeistari, sigur, at í rundum tølum var inn-og útflutningurin av fiski og ymiskum 
fiskaúrdráttum í fjør umleið 580.000 tons tilsamans. Tá er alt íroknað, bæði feskur og frystur fiskur, 
mjøl, lýsi og fóður.  
  
Havnarmeistarin vísir á, at størstu keyparar og framleiðarar av fiski og fiskaúrdráttum í Fuglafirði eru 
Havsbrún við stívliga 200.000 tonsum og uppsjóvarvirkið Pelagos við út við 60.000 tonsum í 2015.  
  
Umframt fiskatilfeingið, keypti Havsbrún í fjør eisini umleið 16.000 tons av lýsi. Aftrat søluni av fóðuri 
til føroysku alivinnuna, útflutti fyritøkan eisini nakað av fóðuri.  
  
- Vit høvdu eisini bunkringarnar á Fuglafirði í fjør á umleið 55.000 tons av olju tilsamans, sigur hann.  
  
Rólant Højsted sigur, at nú djúphavnin í Fuglafirði er longd við 60 metrum inn eftir frá Pelagos-
bryggjuni, eigur kommunan tilsamans 240 metrar av samanhangandi djúphavn.  
  
- At bryggjan nú er longd, bøtir avgjørt um umstøðurnar. Nú kunnu vit klára tríggjar funktiónir í senn. 
Um skipini ikki eru alt ov stór, ber til at bunkra, landa og avskipa við bryggjukantin í senn.  
  
Rólant Højsted leggur aftrat, at umframt hesar 240 samanhangandi metrarnar, eigur kommunan 
eisini bryggju innari á fjørðinum, ið hevur dýpi sum djúphavn. 
In.fo 



 

 
Hoyvíkssáttmálin skal endurskoðast 
Árligi ráðharrafundurin millum Føroyar, Grønland og Ísland hevur júst verið.  
  
Í sama sambandi hevur eisini árliga ráðharrafundurin í Hoyvíksráðnum verið í gjár, sunnudagin 21. 
august. Tað skrivar Uttanríkis- og Vinnumálaráðið á heimasíðu sínari.  
  
Tað er ein árligur fundur ímillum uttanríkisráðharrarnar í Føroyum og Íslandi. Uttanríkisráðharrin í 
Føroyum er Poul Michelsen, meðan tann íslendski er Lilja Alfreðsdóttir.  
  
Hóast samstarvið millum londini hevur verið gott, so eru viðurskifti, ið kunnu endurskoðast og 
møguæliga broytast. Her hugsar mann fyrst og fremst um Hoyvíkssáttmálan, ið er ein handilssáttmáli 
millum bæði londini.  
  
Tað hevur leingi verið áskoðanin í Føroyum, at sáttmálin er til størri gagns fyri íslendarar og tí er eitt 
ynski úr Føroyum, at londini taka málið upp  aftur.  
  
Avtalað var, at embætisfólk úr báðum londum skuldu hittast at gjøgnumganga sáttmálan og koma við 
eini felags frágreiðing.  
  
Hetta verður gjørt í samband við, at tað eru 10 ár liðin síðan sáttmálin kom í gildi. 
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Olaf Olsen hugleiðir um fiskivinnuna 
Olaf Olsen, fyrrverandi politikari, skipari og vinnulívsmaður hevur skriva nakrar hugleiðingar um 
fiskivinnuna.  
  
Olaf Olsen hevur, um nakar, royndir frá fiskivinnuni og viðmerkir støðuna í fiskivinnuni út frá sínum 
royndum, ið hann hevur útvega sær, bæði á sjógvi og á landi.  
  
Hann eftirlýsir, at vit fáa at vita, hvussu nýskipanin skal síggja út. Í útgangstøðinum kann ein ganga út 
frá, at landið eigur loyvini, men spurningurin er so hvør skal fáa tey at brúka og hvørjum metir mann 
útfrá, tá loyvi skulu gevast út.  
  
Sjálvur metir Olaf Olsen, at núverandi skipan er tann frægasta at arbeiða við, einans at hon skal 
eftirkannast javnan, tí umstøður broytast alla tíðina.  
  
Vìðari mælir Olaf Olsen eisini til at varsemi verður brúkt, tí um ov nógv verður skorið burturav 
døgunum, so kemur mann til endans hartil, at tað ikki loysir seg meira at fara út.  
  
Í nógv ár hevur mann roynt við stongdum leiðum, men tað hevur ikki givið tað úrslit, ið mann ætlaði 
og tilráðingar frá t.d. ICES hava ikki altíð verið í tráð við føroyskan fiskiskap og føroyskar fiskastovnar.  
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Hin elsti veiðimaðurin er 85 ár 
Tað er meira vanligt, at føroyingar, sum dáma at fiska, fara til Íslands at fiska laks. Soleiðis er eisini við 
hesum fýra, Jóan Magnusi Rasmussen, Jógvan Eliasi Joensen, Osmundi Justiussen og Ingvari Joensen.  
  
Allir eru teir vinnulívsmenn, og allir hava teir verið eigarar í gulllaksavirkinum Tavuni í Leirvík, harav 
hin elsti á myndini, Jógvan Elias Joensen, sum er 85 ára gamal, er nevndarformaður.  
  
Í gjár legði Jóan Magnus Rasmussen eina mynd út á sína Facebook-síðu, har hann stóð við laksi, ið 
hann hevði fingið á veiðiferðini í Íslandi. Laksurin vigaði stívliga 11 pund. 
In.fo 
 

 
Maersk Oil og Maersk Drilling fara at mótarbeiða hvør øðrum 



Sundurlutingin av Mærk Gruppen í eina flutningsdeild og eina orkudeild fer at elva til óhepna 
innanhýsis kapping, siga greinarar við Børsen. 
Tað er ikki nøkur effektiv loysn at býta Mærsk Gruppen sundur í tvey, so sum ætlanin sambært 
Business er. Sambært fleiri greinarum fer orkufelagið, ið m.a. skal fevna um Maersk Oil og Maersk 
Drilling, at gerast eitt felag í kapping við seg sjálvan. 
Ricky S. Rasmussen, greinari hjá Nykredit Markets, sigur í samrøðu við Børsen, at hvørki av teimum 
stóru oljufeløgunum hevur sínar egnu boripallar. 
"Talan er í roynd og veru um tvær ymiskar fyritøkur, ið kappast øvugt. Maersk Oil vil fegin hava so 
bíligar boringar sum gjørligt, meðan Maersk Drilling fegin vil hava ein so høgan prís sum gjørligt," 
siger Ricky S. Rasmussen við blaðið.  
Frode Mørkedal, ið er greinari hjá Clarksons Platou, sær eisini nógv betri møguleikar fyri einum 
sjálvstøðugum Maersk Drilling. Eitt sjálvstøðugt, børsskrásett Maersk Drilling fer at vera eitt gott og 
áhugavert íløguevni, heldur hann. 
Kelda: energiwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Mong long bein í havnini í Esbjerg 
Íbúgvarnir í danska oljuhøvuðsstaðnum Esbjerg eru vanir við at síggja mong jack-up bein stinga upp 
úr havnarlagnum. Í síðstu viku vóru beinini tó fleiri í tali enn vant - ikki færri enn 21 í tali. 
Úr høgru til vinstru stavaðu beinini frá Ensco 72, Paragon C20051, Atlantic Labrador, Noble Regina 
Allen, Maersk Resolute og installatiónsskipinum Pacific Osprey. 
 
Tað kann væl vera, at tað ikki er nógvur fiskur eftir í havnini í Esbjerg, men merkisvert er, at tað hevur 
eydnast býnum at fáa so gott tak á einum marknaði, sum tað í løtuni er gróthørð kapping um. 
Kelda: Esbjerg Havn/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
Selur alt virksemið og sendir starvsfólkið til hús 
Bretska oljufelagið Tullow Oil hevur gjørt av at gevast við øllum virksemi sínum í Norra og sendir alt 
starvsfólkið har til hús, skrivar norski miðilin Geo365. 
Tilsamans missa 50 fólk arbeiðið, tá bretska oljufelagið gevst í Norra, teirra millum 30 jarðfrøðingar 
og jarðalisfrøðingar. Tað hevur annars gingið rímiliga væl hjá Tullow í Norra. 
Sambært Geo365 hevur Tullow 31 loyvi í Norra og er fyristøðufelag á 9. 
Felagið var eisini partur í fundinum Wisting í Barentshavinum, har norska oljudirektoratið metir, at 
240 miljónir tunnur av oljuúrdráttum kunnu útvinnast. Men møguleikar eru helst fyri upp aftur størri 
nøgdum, skrivar miðilin. 
Sambært Geo365 fer Tullow Oil næstu mánaðirnar at avhenda norsku ognir sínar. 
Kelda: energiwatch.dk 
Antares.fo 
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Tað almenna leitar eftir nýggjum samráðingarleiðara 
Tá ið Fíggjarmálaráðið er í samráðingum við fakfeløgini á almenna arbeiðsmarknaðinum, er tað 
serliga ein persónur, sum er í brennideplinum. Tað er stjórin á lønardeildini. 
Hesa uppgávuna hevur Snorri Fjalsbak røkt í nógv ár, men nú hann er farin frá fyri aldur, verður leitað 
eftir nýggjum stjóra at standa á odda fyri sáttmálasamráðingum hjá landinum. 
Lønarstjórin hevur millum annað ábyrgdina áseta lønir og vera ráðgevi hjá landsins arbeiðsgevarum í 
arbeiðsrættarligum spurningum. 
Snorri Fjalsbak er kendur sum ein harður og dugnaligur samráðingarleiðari, og stór krøv vera 
somuleiðis sett til nýggja lønarstjóran. 
Í lýsingini eftir lønarstjóra stendur, at hann ella hon skal megna at arbeiða undir stórum trýsti, skal 
hava leiðsluroyndir, skal hava samráðingarroyndir og hava hóskandi útbúgving. 
Umsóknarfreistin er sett til 9. september. 
Dimma.fo 
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Móttøka fyri U18-landsliðnum 



Hondbóltssambandið skipar fyri móttøku, tá U18-landsliðið kemur aftur í kvøld 
Hondbóltssambandið ætlar at skipa fyri móttøku, tá U18-landsliðið kemur aftur úr Bulgaria í kvøld. 
Landsliðið, sum vann bronsu í EM-kappingini, lendir eftir ætlan í Vágum í kvøld klokkan 20, og har fer 
HSF at bjóða ein kaffimunn og at siga nøkur orð. 
Føroyska U18-landsliðið framdi eitt megnaravrik í Bulgaria við at vinna bronsudystin móti Makedonia 
33-32 eftir brotskastskapping. 
Dimma.fo 
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Færri og færri keypa iPhone 
Marknaðarkanningar vísa, at stýriskipanin, sum Google stendur aftanfyri, nú situr á 86,2 prosentum 
av marknaðinum og iOS-skipanin hjá Apple hevur ein marknaðarpart uppá 12,9 prosent. Samsung 
hevur næstan tvífalt so stóran marknaðarpart sum Appe 2. ársfjórðing í ár 
Tað er trýst á Apple fyri tíðina. 
Hóast sølan av snildfonum er økt við góðum fýra prosentum um árið seinastu árini, er sølan av 
snildfonum frá Apple fallin við 7,7 prosentum seinastu tríggjar ársfjórðingarnar. 
Tað vísir marknaðarkaningin, sum amerikanska greinarafyritøkan Gartner Inc, ið er ein av heimsins 
størstu av sínum slagi, júst hevur almannakunngjørt. 
Kanningin er at finna á heimasíðuni hjá greinarafyritøkuni, www.gartner.com, og fleiri útlendskir 
miðlar vísa til hana. Millum annað Computerworld og finans.dk. 
Samsung nógv størst 
Marknaðarkanningin vísir, at telefonirnar frá Samsung eru tær best umtóktu í heiminum. Við endan 
av øðrum ársfjórðingi í ár, hevði Samsund sett seg á 22,3 prosent av heimsmarknaðinum, og tað er 
ein framgongd uppá 0,5 prosentstig samanborið við sama tíðarskeið í fjør. 
Hinvegin hevði Apple mist marknaðarlut í sama tíðarskeiði. Við endan av juni í fjør hevði Apple 14,6 
prosent av heimsmarknaðinum, men í ár er tað talið 12,9 prosent. Tað vil siga ein afturgongd uppá 
1,7 prosentstig. 
Hóast Samsung framvegis ger nógv best umtóktu fartelefonirnar, eru eisini onnur sløg av telefonum á 
veg fram. Serliga kinversku sløgini Huawei og Oppo hava stóra framgongd. Sambært kanningini hevði 
Huawei sett seg á 8,9 prosent av heimsmarknaðinum í øðrum ársfjórðingi í ár og Oppo var uppi á 5,4 
prosentum. 
Blackberry næstan burtur 
Felags fyri Samsung, Huawei og Oppo er, at tær allar byggja á Android-stýriskipanina hjá Google. 
Tað eru bara Apple-telefonirnar, sum brúka iOS-skipanina, og tað vil siga, at Android-telefoninar í dag 
hava lagt seg á 86,2 prosent av heimsmarknaðinum, skrivar Gartner í kanningini. 
Windows hevur í longri tíð roynt at fáa fótin fyri seg á hesum marknaðinum, men tað sær út til at 
ganga heilt av skriðuni. 
Við endan av juni í 2015 áttu Windows-telefonirnar 2,5 prosent av heimsmarknaðinum, í ár er tað 
talið 0,6 prosent. Tað vil siga ein afturgongd uppá 1,9 prosentstig, sum svarar til 76 prosent. 
Sama skil - ella verri - er hjá Blackberry, sum í fjør átti 0,3 prosent av marknaðinum. Tá 2. 
ársfjórðingur í ár endaði, átti Blackberry bara 0,1 prosent. 
 
Stórt trýst á  
Apple hevur í fleiri ár verið heimsins mest verda felag, men tað, meta greinarar, kann vera ein farin 
tíð. 
Um ikki nýggja telefonin hjá Apple, iPhone 7, vendir gongdini. 
Nýggja telefonin verður almannakunngjørd tann 7. september. 
Spurningurin er so, um hon hon bæði við teknikki og ikki minst prísi, appelerar nóg nógv til kræsnu 
telefonkundarnar kring heimin. 
Ger hon ikki, er vandi fyri, at marknaðarluturin hjá Apple minkar enn meira. 
Dimma.fo 
 

 
Tróndur í Gøtu á Tvøroyri við 300 tonsum av makreli 
22.08.2016 - 20:13 
Nú er gongd komin í aftur á uppisjóvarvirkinum, Varðanum Pelagic á Tvøroyri. Fyrsta makrellastin í 
summar kom tíðliga leygarmorgunin við Finni Fríða, og í dag kom eisini Tróndur í Gøtu inn eftir 
Trongisvágsfirði, við kós móti Varðanum Pelagic. 
 



Fyrsta summarlastin sum kom leygarmorgunin var á 350 tons, og lastin sum kom seinnapartin í dag er 
á 300 tons. 
Jn.fo hevur tosað við onkran umborð á Trónda í Gøtu, og har verður sagt, at tað enn ikki er nógv at 
síggja, men at makrelurin er væl fyri, Hann er fullur av æti, og støddin liggur um 410 gramm.  
Tróndur fer nýggjan túr í nátt, upplýsir Jn.fo 
Portal.fo 
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Friday, 19 August 2016  

Samandráttur: 
  
Línuskip:  Tvey línuskip eru við Ísland, men vantandi landar bara annað í vikuni. Tey fáa ein blanding 
av toski, hýsu, longu og brosmu. Undir Føroyum eru bara tvey línuskip, helst landar bara annað í 
vikuni. Vit vantað at fleiri línuskip fara út í næstum. 
  
Útróður:  Streymurin verður harður fyrst í vikuni, men batnar sum vikan líður. Veðri sær út til at blíva 
gott, so kanska tað verður nakað av útróðri. Fiskaríið er enn vánaligt. 
  
Djúpvatnstrolarar: Ein fiskar svartkalva og frystir fiskin umborð. Tríggir fiska mest av upsa og so nakað 
av hjáveiðu av toski og longu. Møguliga landa allir trýggir síðst í vikuni. Helst fer onkur út í næstum. 
  
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Tey flestu fiska upsa og so er okkurt parið sum fiskar 
svartkalva. Fiskaríið eftir upsa er brúkiligt. Pørini landa sum vikan líður. 
  
Trolbátar: Tríggir trolbátar eru til fiskarí, tveir á landleiðin og so er ein á Íslandsrygginum. Teir á 
landleiðini landa vantandi síðst í vikuni, meðan tann av rygginum helst landar mánadagin. Bátarnir 
fáa ein blanding av toski, reyðsprøku, tungu, havtasku og so eitt sindur av hýsu. Helst fara tveir 
trolbátar út um vikuskiftið. 
  
  
Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, báðir landa síðst í vikuni. Fiskaríið er smáligt. 

Fmf.fo 
 

 

 Valutanavn      WMR  

 
 

    
 

 

 Australske dollar     501,15  

 Bulgarske leva     380,46  

 Brasilianske real     204,58  

 Canadiske dollar     509,83  

 Schweizerfranc     683,60  

 Kinesiske renminbi.yuan     98,88  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     744,21  

 Britiske pund     862,70  
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 Hong Kong dollar     84,90  

 Kuna     99,37  

 Ungarske forint     2,3980  

 Israelske new shekel     174,21  

 Indiske rupees     9,7960  

 Japanske yen     6,5460  

 Mexicanske peso     35,970  

 Norske kroner     79,86  

 Newzealandske dollar     477,22  

 Polske zloty     172,93  

 Russiske rubel     10,200  

 Svenske kroner     78,54  

 Singapore dollar     487,17  

 Thailandske baht     18,980  

 Tyrkiske lira     223,58  

 US dollar     658,27  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Petrea Joensen, fødd Hermansen, Hósvík ættað av Tvøroyri, andaðist á Mørkini sunnudagin 21. 
august 90 ára gomul. 
 
Ólavur Sørensen, Húsavík, andaðist mánadagin 22. august á Áargarði, 91 ára gamal. 
 
Jona Michelsen, Sørvágur, ættað úr Mykinesi, andaðist á Landssjúkrahúsinum fríggjadagin 19. august, 
67 ára gomul. 
 
Johannes Nysted, ættaður úr Hvannasundi, búsitandi í Rødovre, andaðist 19. august 93 ára gamal. 
 

 


