Tíðindi úr Føroyum tann 24. august 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Skotski búskapurin í vanda
Ógvisliga fallið í oljuprísinum hevur havt við sær, at skotski búskapurin er í vanda. Tað skrivar bretska
dagblaðið The Guardian.
Sambært blaðnum vísa seinastu tølini, at undirskotið á skotsku fíggjarlógini er upp á útivið 15
miljardir pund, umleið 130 miljardir krónur.
Orsøkin er í stóran mun, at inntøkurnar frá oljuni í Norðsjónum eru falnar úr 1,8 miljardir pundum til
60 miljónir pund í takt við, at oljuprísurin er fallin munandi seinastu árini.
"Vit hava havt eina búskaparliga afturgongd orsakað av oljuprísinum, sum hevur rakt fíggjarstøðu
okkara."
"Vit hava leingi havt eina avbjóðing við at fáa vøkstur í og gera búskap okkara fjølbroyttari," sigur
skotski fyrstimálaráðharrin, Nicola Sturgeon, í sambandi við almannakunngerðingina av tølunum.
Við fallandi inntøkunum frá oljuni, brúkar Bretland 1600 pund, 14.000 krónur, meiri fyri hvønn skota,
enn tað sum kemur inní skatti um árið. Tað vísa tølini, ið skotski búskaparstovnurin Gers hevur
roknað út.
Skotskt sjálvstýri
Tølini fyri skotska búskapin hava ikki óvæntað havt við sær kjak um, hvørt Skotland sum sjálvstøðug
tjóð er ein realistiskur møguleiki.
Skotland atkvøddi í 2015 um møguligt fullveldi. Uppskotið fall við 55 prosentum ímóti og 45
prosentum fyri.
Eftir avgerðina hjá bretum um at fara úr ES, er spurningurin um eitt sjálvstøðugt Skotland aftur vorðin
aktuellur. Fyrstimálaráðharrin, Nicola Sturgeon, heldur, at avtalan við Bretland ikki longur heldur.
Leiðarin í Labour í Skotlandi, David Mundell, heldur, at skotskt sjálvstýri verður dýrt.
"Undir fólkaatkvøðuni um loysing ella samband lovaði Nicola Sturgeon eitt nýtt oljuboom. Men tølini
vísa, at loysing fer at merkja stórar niðurskurðir í almennu útreiðslunum. Eisini størri enn teir, ið
verða framdir nú," sigur David Mundell við The Guardian.
Samanlagt fekk Skotland 53,7 miljardir pund inn í skatti síðsta fíggjarár og hevði útreiðslur upp á 68,6
mia. pund.
Kelda: Ritzau
Antares.fo

16 frálandsskip spreingja ein mettan marknað
Síðani í summar erur 16 nýggj skip komin á spottmarknaðin í enska og norska partinum av
Norðsjónum. Men marknaðurin fyri akkershandfaringar- og veitingarskip er frammanundan
mettaður, og leigugjøldini skava nú botnin, sigur Uno Offshore.
”Við at koma í Norðsjógvin spreingja tey ein longu mettan marknað. Nú er tíverri einasta loysnin fyri,
at marknaðurin kann koma í javnvág, at fleiri skip verða løgd”, sigur Bjørgulf Lea, skipsmeklari hjá
norsku skipsmeklarafyritøkuni Uno Offshore.
Í løtuni eru tilsamans 46 akkershandfaringarskip (AHTS) og 70 veitingarskip (PSV) á
spottmarknaðinum í enska og norska partinum av Norðsjónum. Tey 16 nýggju skipini koma úr øðrum
økjum, har virksemið er skert, og tey koma í Norðsjógvin, tí har er ein vælvirkandi spottmarknaður.
”Tí royna tey eydnuna her ístaðin fyri at vera óvirkin aðrastaðni”, sigur Bjørgulf Lea.
Leigugjøldini fyri AHTS-skip eru nú niðri á undir 200.000 norskum krónum um samdøgrið, sum
akkurát røkkur til at dekka rakstrarútreiðslurnar. Nakað tað sama er galdandi fyri PSV-skipini.
Millum tey 16 nýggju skipini eru norsku Brage Viking og Njord Viking, sum Viking Supply Ships eigur.
Fyrstnevnda var í føstum chartri við Sakhalin, meðan Njord Viking arbeiddi fyri Eni Norge í
Barentshavinum.
Kelda: maritime.no
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Maersk Supply Service selur skip
Maersk Supply Service hevur selt Maersk Puncher og Maersk Provider. Hetta er gjørt sum lið í
ætlanunum hjá reiðarínum at skerja flotan við upp til 20 skipum næstu 18 mánaðirnar. Orsøkin til
hetta eru mongu skipini, ið liggja fyri teymi, og alt ov stóra útboðið kring heimin av frálandsskipum.
Maersk Puncher og Maersk Provider vórðu latin nýggja eigaranum, Karadeniz Energy Group í
Istanbul, týsdagin. Nýggi eigarin ætlar ikki at brúka skipini í frálandsvinnuni, og sostatt verða tvey skip
færri har at kappast við.
Maersk Puncher og Maersk Provider eru bæði akkershandfaringarskip og gjørdust partur av flotanum
hjá Maersk Supply í byrjanini av 1990’unum.
Higartil eru Maersk Finder, Maersk Puncher og Maersk Provider seld, og flotin hjá Maersk Supply
Service er harvið nú komin niður á 54 skip.
Kelda: Maersk Supply Service
Antares.fo
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Danski statskassin snýttur fyri 12,3 milliardir krónur
Stóra danska málið um svik við vinningsbýtisskatti gerst bara størri og størri. Danska skattavaldið
hevur gjøgnumgingið málini um endurgjald av vinningsbýtisskatti og er komið eftir, at upphæddin
helst er 3,2 milliardir hægri enn frammanundan mett
12,3 milliardir krónur.
So nógv heldur danska skattavaldið at málið um svik við vinningsbýtisskatti nú snýr seg um.
Ein gjøgnumgongd av málunum hevur havt við sær, at danska skattavaldið hevur broytt metingin av,
hvussu nógvar pengar málið snýr seg um í alt. Gamla metingin er hækkað við 3,2 milliardum krónum;
upp í 12,3 milliardir krónur.
Málið snýr seg um, at útlendskar fyritøkur av órøttum hava fingið endurgoldið vinningsbýtisskatt.
Hetta er gjørt á tann hátt, at tær hava søkt um endurgjald fyri partabrøv, sum fyritøkurnar ikki hava
átt og við at falsa skjøl og prógv.
Tað skrivar danska heimasíðan finans.dk.
- Tað er syrgiligt, at danski statskassin - og við tí øll tey, sum av sínum eintingum gjalda skatt - eru
snýtt fyri eina so risastóra upphædd. Vit hava alla tíðina vitað, at samlaða upphæddin kundi hækka,
og tað er tíverri tað sum nú verður váttað. Tað einasta, sum eg fegnist um í hesum sambandi er, at vit
við hesum seta eitt punktum fyri hesum málinum, sigur Karsten Lauritzen, skattamálaráðharri í
tíðindaskrivi.
Sambært finans.dk hava donsku myndugleikarnir fryst 2,1 milliardir krónur, sum standa í bankum
uttanlands við teirri grundgeving, at talan skal vera um óreiðliga vunnan pening.
Svikið við vinningsbýtisskatti hevur gingið fyri seg í, og ein høvuðsorsøk er eftir øllum at døma, at
danska skattavaldið ikki hevur havt eftirlit við umbønum um endurgjald av vinningsbýtisskatti. Tí hava
tey, sum hava svikað, bara søkt um endurgjald - og stutt eftir er peningurin bara fluttur.
Tá svikið kom undan kavið, er Skat farið undir eina størri kanning, og samstundis er Bakmanspolitiið
farið inn í málið.
- Løgreglan heuvr gjørt eitt stórt arbeiði, og so kunnu vit bara vóna, at teirra arbeiðið gevur úrslit. Tað
hevur sjálvandi stóran týdning, at tey sum eru sek í hesum málinum koma fyri rættin, sigur danski
skattamálaráðharrin.
Sambært donskum miðlum hevur Bakmanspolitiið skuldsett eitt starvsfólk í Skat fyri at hava
samstarva við feløg og privatpersónar uttanlands. Hesi tíðindini eru ikki váttað.
Dimma.fo
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Ein vísindalig superstjørna í Mentanarhúsinum í dag
Í dag kunnu føroyingar uppliva eina vísindaliga heimsstjørnu – so gott sum ”live” í mentanarhúsinum í
Fuglafirði – tá ið Stephen Hawking verður stroymaður til Føroya
Stephen Hawking heldur í dag klokkan 16 fyrilestur í Danmark. Fyrilesturin, sum langt síðan er
útseldur, verður hildin í DR Konsertsalinum. Carlsberg-grunnurin skipar fyri, og fleiri túsund fólk
royndu at fáa atgongumerki. Tey 1800 atgongumerkini vóru seld eftir einum korteri, og fyrireikararnir
valdu tí at geva møguleikan at fylgja fyrilestrinum í úrvaldum biografum í Danmark, og tað hava nógv
tikið til sín.

Stephen Hawking er ein heilt serstakur alisfrøðingur, sum samstundis er heimsgitin fyri sína
persónligheit og gransking. Tí er tað eitt kvett, at føroyingar á sama hátt í dag kunnu síggja
fyrilesturin í Mentanarhúsinum í Fuglafirði, ið skipar fyri mentanarviku um dagarnar.
Mentanarhúsið hevur saman við Televarpinum fingið í lag samstarv við Carlsberg-grunnin, soleiðis at
fyrilesturin kann stroymast beinleiðis til Føroya.
Fyrilesturin hjá alisfrøðinginum Stephen W. Hawking kallast ”Quantum Black Holes” og snýr seg um
eitt tað størsta loyndarmálið hjá alheiminum: Hvat eyðkennir svørt hol í sambandi við uppruna
heimsins? Og hevur vísindin skilt tey rætt? Hawking hevur granskað spurningin alt sítt lív og er vorðin
tann størsta stjørnan á vísindahimmalinum.
Stephen W. Hawking er breti. Longu sum 21 ára gamal fekk hann staðfest sjúkuna ALS, sum ger teg
avlamnan. Læknarnir søgdu, at Hawking helst bert hevði fá ár eftir at liva. Hann er nú vorðin 74 ára
gamal og er ein av heimsins fremstu granskarum. Hann er tó avlamin og fær einans tosað gjøgnum
eina teldu.
Stephen Hawking er víðagitin fyri síni atstøði um svørtu holini og uppruna alheimsins. Í 2014 fekk
hann av álvara støðu sum ”celebrity”, tá ið filmurin ”The theory of everything” kom út. Filmurin snúði
seg um hansara lív - og kærleikslív – og hann viðger nakað av tí, sum Hawking hevur granskað. Fyri
filmin fekk høvuðsleikarin Eddie Redmayne eina Oscar-virðisløn.
Hvat hendir, um tú dettur í eitt svart hol? Ber til at ferðast ígjøgnum tað í tíð? Hvør er uppruni
alheimsins? Tað eru slíkir sera umfatandi og spennandi spurningar, sum Hawking lýsir á ein fangandi
hátt, og føroyingar kunnu uppliva í Mentanarhúsinum seinnapartin í dag. Atgongumerki kunnu
keypast á heimasíðuni hjá Mentanarhúsinum mh.fo
Dimma.fo

Nátatíðin er so smátt byrjað
Onkur bátur hevur longu verið eftir nátungum, men líkt er til, at enn er nakað tíðliga at vænta sær tað
stóra talið av fugli.
Og tó; okkurt árið gjørdu menn góðar dagar longu tann 23. august. Onnur ár hevur einki serligt borið
til fyrr enn eftir 25. ella 26. august.
Í gjár var ein bátur úr Skopun og stimaði eftir nátungum. Tað er hvíti báturin, sum sæst fremstur á
viðheftu mynd.
Úr Skopun verður sagt, at menninir ikki høvdu verið langan dag, og tá teir komu aftur at landi, høvdu
teir 38 nátungar.
Ikki nakar stórur nátadagur, men ein byrjan. Alt eftir, hvussu veðrið verður, munnu teir komandi
dagarnir og øll næsta vika fara at roynast.
Menn, sum fara at taka náta á sjónum, eru vælkomnir at senda myndir við lítlum teksti til In.fo á
post@sosialurin.fo.
In.fo

Djór elvdu til ferðsluóhapp
Aftur í dag hevur eitt ferðsluóhapp verið orsaka av djórum á vegnum.
Í morgunferðsluni í Trongisvági í morgun var ein bilførari so beinasamur at bremsa fyri onkrum
djórum, sum gingu á vegnum.
Tað var tó kanska betri ógjørt, tí bilførarin aftanfyri var heldur nær, og rendi upp í afturpartin á
bilinum frammanfyri.
Báðir bilarnir fingu nakað av skaða.
Eitt líknandi óhapp hendi á Sandvíkarhjalla í Havn fyrradagin. Tá var tað ein bilførari, sum bremsaði
fyri einum seyði, men bleiv árendur aftan ífrá. Í tí førinum fekk aftari bilførarin eina bót fyri ikki at
halda frástøðu.
In.fo

Spældi Pokemon Go í Stórtinginum
Meðan norska uttanríkis- og verjunevndin kjakaðist um langtíðarætlanina hjá norsku verjuni, spældi
Trine Skei Grande, forkvinna í norska Vinstra, Pokemon Go á telefonini.
Tað er ikki fallið í góða jørð hjá norsku veljarunum, at formaðurin í einum politiskum flokki situr og
spælir spøl á telefonini, tá so týdningarmikil mál eru á skrá.
Sjálv sigur Trine Skei Grande, at tað ikki er nakar trupulleiki.
- Nøkur okkara hava høvd, sum lurta betri, tá vit gera okkurt heiladeytt samstundis. Vit eru ikki øll
líka, sigur hon og viðmerkir, at ongin annar í salinum hevur gjørt vart við sína ónøgd um, at hon
spælir.
Millum evnini, sum vóru viðgjørd í dag, var leikluturin hjá Noregi í NATO og í arktiska økinum.
Millum teirra, sum hava gjørt vart við sína ónøgd, er fleiri norskir hermenn og limir í norsku
heimaverndini.
- Tað elvir til stúran, tá tey, sum skulu taka avgerðirnar um framtíðina hjá norsku verjuni ikki eru meiri
íðin enn so í kjakinum, skrivar ein hermaður á Facebook.
In.fo

Almennu Føroyar hava klaffar fyri eyguni
Magn umhugsar at skipa fyri at fáa brint-tøkni til Føroya.
- Tað er misskilt, at oljufeløgini ikki eru vitandi um framtíðina. Vit eru púra greið yvir, at oljan ikki er
rætta evni at satsa upp á um 20 ár, og vit eru sinnað at fyrireika okkum til framtíðina. Hví skuldi
framtíðin ikki verið brint, júst tað sama sum el, spyr Hendrik Egholm, stjóri á Magn.
Felagið er í løtuni í ferð við at kanna møguleikarnar at fáa brintstøðir hendan vegin og er í dialog við
bilasølur um møguligar avtalur.
Magn fær tó onga undirtøku frá landsins myndugleikum.
- Almennu Føroyar hava klaffar fyri eyguni. Tey tykjast frammanundan at hava avgjørt, at vit skulu
satsa upp á el-bilar, og vilja ikki hoyra talan um aðrar møguleikar, sigur stjórin á Magn.
- Aðrastaðni góðtekur man, at spurningar verða settir við framtíðar orkuloysnir, men í Føroyum veit
man hundrað prosent. Tað haldi eg vera í so nasadjarvt, sigur Hendrik Egholm.
- Eg vóni, at landsins myndugleikar vilja hava brint í huganum, tá ið avgjøld og ætlanir, sum stuðla
grønum initiativum, skulu leggjast, sigur Hendrik Egholm.
Les meiri um ætlanirnar hjá Magn og brinttøkni annars í Sosialinum, sum kom í postkassan í morgun.
Har greiðir stjórin í SEV, Hákun Djurhuus, frá, hví SEV ikki vil fara undir slíkar verkætlanir.
In.fo

FCK í Champions League
Fimm feløg hava í dag vunnið seg í lovaða pengalandið, sum eitur Champions League. Teirra millum
er danska høvðusstaðarfelagið, ið vann 2-1 á Apoel Nicosia úr Kýpros.
Fyrri dysturin millum liðini, sum varð spældur í Keypmannahavn, endaði við 1-0 sigri til FCK. Hetta
málið bleiv útjavnað í kvøld, tá Pieros Sotiriou legði Apoel á odda í returdystinum.
Avgerandi málið fyri FCK kom bara fýra minuttir fyri tíð, tá Federico Santander skoraði. Málið hevur
stóran týdning fyri bæði FCK og danskan fótbólt, tí meistaraliðið skal nú luttaka í bólkaspælinum í
Champions League. Tað gevur nógvar pengar og stig til danskan fótbólt á altjóða styrkilistanum.
Av øðrum kom tað heldur óvart á, at hollendska stórfelagið Ajax er úti. Teir taptu samanlagt 5-2 fyri
russiska FC Rostov. Týska Borussia Munchengladbach vann stórt á Young Boys úr Sveis, kroatiska
Dinamo Zagreb knúgvaði Slazburg úr Eysturríki, meðan Manchester City lættliga vann á Steaua
Bukarest úr Rumenia.
In.fo

"Ultras" skapa stemning í Eysturkommunu hvørt kvøld
Tað er ikki bara tvey góð og sterk fótbóltslið, sum kappast um at gerast steypavinnari í ár. Talan er
eisini um tvey væl skipaði fjepparafeløg, "Bláa Bylgjan" hjá KÍ, og "Ultras" hjá Víkingi, sum kappast um
at vinna dystin uttanfyri vøllin, og vilja gera alt fyri, at stuðulin til júst teirra lið skal verða tann besti.
"Ultras" liggja ikki á løtu síðuni. Hvørt kvøld koyra tey í Ultras runt bygdirnar í Eysturkommunu, og
minna fólk á, at nú er fimta steypafinalan hjá Víkingi í hond.
Koyrt verður bæði í opnum lastvogni, har Jógvan Óli Kristiansen og aðrir Víkinga-fjepparar veittra við
Víkingi-fløggum. Til átakið er eisini útvegaður ein vøruvognur, sum hevur teir røttu Víkinga-litirnar.
Tað verður herjað á hvørt kvøld í Eysturkommunu. Nú bíðað fólk spent uppá einum mótspæli frá
teimum í "Bláu Bylgju", sum eisini eru intiativrík og hugflogsrík, tá tað ræður um at stuðla KÍ.
Eitt stórt rós til "Ultras" fyri hetta átakið, sum ger fótbóltin enn litríkari. Meir av hesum takk!
In.fo

Brint-bilar eru væl egnaðir til Føroyar
- Tað koyra nakrir bilar niðri, og mær vitandi eru royndirnar hjá teimum ógvuliga góðar, sigur Sámal
av Reyni, stjóri á Reyni Service, sum sjálvur hevur royndarkoyrt brint-bilar hjá Toyota í Danmark.
Brint-bilar koyra eins og ein el-bilur, men orkuframleiðslan í bilinum loyvir honum at koyra longri
strekki fyri hvørja brintáfylling.
- Bilarnir høvdu helst verið væl egnaðir til Føroyar av tí sama, tí frástøðurnar eru ikki serliga stórar, og
tí hevði ikki verið neyðugt at seta eina rúgvu av áfyllingarstøðum upp beinanvegin, men man kundi
tikið til takkar við nøkrum fáum at byrja við, sigur Sámal av Reyni.
- Um so var, at ein brintstøð kom til Føroyar, høvdu vit beinanvegin bílagt bilar heim, sigur hann.
Hann heldur tó ikki, at brint-bilar eru nøkur loysn, um ætlanin er at minka um samlaða CO2 -útlátið í
Føroyum.
- Teir eru altso ikki heilt ódýrir, og óansæð hvussu umhvørvisvinarligir teir eru, høvdu tað neyvan
verið nóg mikið av fólki, sum høvdu ráð til ein slíkan bil, sigur Sámal av Reyni.
Les meiri um ætlanirnar hjá Magn at byrja við brint-orku í Føroyum í Sosialinum, sum kom í
postkassan í morgun.
In.fo

Jarðhitin verður 700.000 krónur bíligari
Meðan politiskt stríð er um, hvat slag av hita skal brúkast á nýggja miðnámsskúlanum, Glasir, so ivast
skúlastjórin ikki í, at jarðhiti og hitapumpur eru tann grønara loysnin.
Hann vísir á, at tá skúlin hevur størstu nýtsluna til hita, um veturin, tá er tað mangan so, at mesti
parturin av el-orkuni hjá SEV kemur frá vatn- og vindorku. Tað vil siga, at tann skipanin fær mestu
orkuna frá varandi orkukeldum, helst meiri enn 80 prosent, sigur hann.
Hann væntar eisini, at hitapumpurnar um summarið kunnu nýtast til at køla skúlan, um tað gerst ov
heitt.
- Jarðhitin saman við hitapumpum verður bíligari, serliga tá ið vit vita, at SEV fer at gera prísirnar
ymiskar. So verður sparingin á leið 700.000 krónur um árið, sigur Bogi Bech Jensen.
Les meiri um stríðið um hitaskipanina á Glasi í Sosialinum, sum kom í postkassan í morgun.
In.fo

Norðurlendskt trygdarsamstarv í Føroyum
Hóast eltrygd í stóran mun verður umsitin í evropeiskum samstarvi, so tryggjar serstaka
norðurlendska samstarvið um eltrygd eina røð av fyrimunum, sum eisini Føroyar njóta ágóðan av.

Í døgunum 24. og 25. august er føroyska Elnevndin vertur fyri fundi hjá norðurlendsku nevndini fyri
samskipan um eltrygd (NSS). Á skránni eru bæði áleikandi mál og spurningar umframt kunning frá
undirnevndunum.
NSS hevur til endamáls at tryggja eina dygdargóða og burðardygga eltrygdarskipan í norðurlondum.
Samstarvið krevur av limalondunum, at hesi luttaka virkið, soleiðis at royndir og vitan innan eltrygd
koma øllum borgarum í norðurlondum til góðar.
Visjónin er greið, at menna heimsins besta eltrygdarnet.
Nevndin arbeiðir m.a. við at eyðmerkja felags avbjóðingar á eløkinum, har felags loysnir minka um og
fyribyrgja el-brunar og aðrar vanlukkur, ið standast av eitt nú vandamiklum tólum og útgerð,
umframt vandamiklar inleggingar. Myndugleikarnir fremja eltrygdina við t.d. marknaðareftirliti,
gransking og uppfylging av vanlukkum.
Umrøða evropeiskar reglur
Á fundinum fer NSS m.a. at umrøða, hvussu viðkomandi ES-reglur verða tillagaðar og settar í verk í
norðurlondum. Tað er umráðandi, at harmoniseringar og teknisk krøv frá ES ikki slaka verandi
norðurlendskar reglur.
Eitt annað evni á dagsskránni er internethandil og marknaðareftirlit, sum eisini hevur verið frammi í
Føroyum.
Limalondini hava ofta rættiliga ymiskar fortreytir, sum gera seg galdandi, tá ymiskir spurningar og
viðurskifti verða umrødd. Norðurlendska samstarvið um hesar spurningarnar tryggjar, at londini í
felag kunnu finna bestu loysnirnar og menna bestu skipanirnar fyri eltrygd í norðurlondum.
Elnevndin
Elnevndin er stovnur undir Heilsu- og Innlendismálaráðnum, ið umsitur løgtingslógirnar um
sterkstreymsútbúnað og løggilding av elinnleggjarum v.m. og teimum landsstýriskunngerðum, ið eru
knýttar til lógirnar. Nevndin skal eisini kunna um eltrygd og tær reglur, ið eru galdandi í Føroyum.
Fyri norðurlendsku eltrygdarmyndugleikarnir sita Elnevndin í Føroyum, Elsäkerhetsverket í Svøríki,
Sikkerhedsstyrelsen í Danmark, Säkerhets- och Kemikalieverket í Finnlandi, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskab í Norra, Mannvirkjastofnun í Íslandi, Grønlands Elmyndighed í
Grønlandi og Landskapsregeringen á Álandi.
Vp.fo

Bretar hyggja móti Noregi og Íslandi
Ein nýggj rapport slær fast at Stórabretland eftir brexit hevur ein einastandandi góðan møguleika til
at fylgja norskum og íslendskum fiskivinnupolitikki, og tí føroyska, sum vit hava í dag, minus
royndaruppboðssøluna.
Í dag fiska bretar bara 20 prosent av samlaða tilfeinginum sjálvir, meðan 80 prosent fara til aðrar ESborgarar. Tá ið Stórabretland fer úr ES, og skal undir at tingast við ES um eina avtalu, so er gjørligt at
fiskurin sum svimur í sjónum ikki er við í avtaluni.
Í eini nýggjari rapport skjýtur ASI upp at Stórabretland ger sum Ísland og Noregi, og heldur seg
uttanfyri CFP (The Common Fisheries Policy) eftir brexit. Adam Smith Institute (ASI) er ein
viðurkendur búskaparligur hugbanki.
ASI sigur í rapportini at kvotuskipanin hjá ES hevur gjørt, at 1,7 milliónir tons av fiski eru tveitt útaftur
hvørt ár, skrivar norska Nettavisen.
- Seráhugamál, lobbyvirksemi og politisk verjan av nasjonalum áhugamálum hava tikið meira frá
havinum enn førast kann aftur í havið. Tíðin er komin at kanna og elta ein alternativan politikk, sigur
forsetin Madsen Pirie í ASI, sum eisini hevur skrivað rapportina, sambært Daily Mail.
- Stórabretland má implementera ein fiskivinnupolitikk sum bæði er burðardyggur og lønsamur, við
at læra av fruktagóða politikkinum hjá Íslandi og Noregi, sum ikki eru partur av European Common
Fisheries Policy, stendur í rapportini.
Rapportin mælir til fylgjandi politikk fyri ta bretsku fiskivinnuna aftaná at Bretland tekur seg úr felags
fiskivinnupolitikkinum hjá ES.
1. Víðkan av eklusiva búskaparliga økinum frá 12 fjórðingum til 200 fjórðingar frá bretsku strondini,
sum ásett í altjóða ST sáttmálanum um havrætt.
2. Banna fiskiskapi í bretskum sjóøki uttan serstakt loyvi og krevja at allir bátar skulu skrásetast.
3. Eftirlit á sjónum og í luftini við bretskum sjóøki fyri at uppdaga ólógligan fiskiskap.
4. Seta á stovn ein maritiman grannskingarstovn sum skal kanna fiskastovnar, kanna støddina á
ymiskum fiskastovnum, kortleggja gýtingarpláss og skráseta alla veiðu í bretskum sjóøki.

5. Seta á stovn eitt nationalt fiskivinnuráð, sum skal áseta eina mest loyvda veiðu fyri hvørt fiskaslag
og luta eina kvotu til hvørt skrásett fiskiskip, sum kann býtast og keypast/seljast. Øll veiða skal
landast, um onkur fer upp um kvotuna, skal skipið handla ella keypa kvotur fra øðrum.
6. Allir bátar skulu hava satelitt-skrásetingar útgerð, og teirra knattstøða skal konstant vera skrásett.
7. Øll veiðinøgd og stødd skal skrásetast tá landað verður og goymd í einari almennari dátagoymslu.
8. Bretskt sjóøki skal býtast upp í umsitingarlig økir soleiðis, at nationala fiskivinnuráðið er ført fyri at
seta veiðibann í gildið so skjótt sum staðfest er, at møguligir fiskastovnar eru í vanda fyri ikki at vera
burðardyggir.
9. Eftirlit frá nationala fiskivinnuráðnum av øllum skipum tvær ferðir um árið.
10. Tað nationala fiskivinnuráðið og tann maritimi grannskingarstovnurin skal almannakunngerða
allar sínar upplýsingar á alnetinum, atkomiligar fyri almenninginum eins og vinnuni.
Vp.fo

Oslo Børs: Bakkafrost økti sjey prosent í virði
24.08.2016 - 07:59
Í gjár legði Bakkafrost fram sín rokniskap fyri annan ársfjórðing. Hetta hendi sum vanligt í Oslo, har
greinarar og eitt vælmannað lið av vinnutiðindafólkum vóru komin at lurta.
Við sær í skjáttuni hevði leiðslan, í hesum førinum umboða av stjóranum Regin Jacobsen,
fíggjarstjóranum Gunnar Nielsen og nevndarformanninum Rúna M. Hansen, eitt gott úrslit, men har
vóru tøl sum ikki vóru so hugalig.
Tøkan av laksi hendan ársfjórðingin var 13.000 tons. Bakkafrost setti 1,9 milliónir smolt út, og
Havsbrún keypti 84.000 tons av rávøru. Bakkafrost hevði eitt rakstrarúrslit á 307 milliónir krónur
annan ársfjórðing 2016 samanborið við eitt rakstrarúrslit á 303 milliónir krónur annan ársfjórðing
2015. Úrslitið eftir skatt var 224 milliónir krónur annan ársfjórðing 2016.
Hóast úrslitið vísti seg at gerast gott, so var serliga liðugvøruframleiðslan, sokallaði VAP-parturin, við
til at minka um úrslitið. Bakkafrost hevur sum politikk at millum 40 og 50 prosent av tí alda laksinum
skal seljast umvegis avtalur sum tryggja ein ávísan prís í eitt longri tíðarskeið. Fleiri av teimum
avtalunum sum vóru galdandi í øðrum ársfjórðingi vórðu undirskrivaðar á heysti 2015. Tá var
laksaprísurin ein heilt annar enn metársfjórðingurin frá apríl til juni í ár.
- Hetta var við til at gera at vit fingu eitt undirskot í framleiðsluni av lidnum vørum, segði Regin
Jacobsen. Undirskotið í VAP-partinum gjørdist knappar 100 milliónir krónur. Regin Jacobsen legði
afturat at hetta helst var vánaligasta úrslitið hjá hesum partinum av fyritøkuni nakrantið.
Hóast hetta, so hava íleggjararnir sæð rokniskapin undir einum, og eru eftir øllum at døma sera væl
nøgdir við gongdina hja Bakkafrost. Á keypsskálanum í Oslo økti virði á Bakkafrost við sløkum sjey
prosentum í gjár. Tá keypsskálin letur upp fyrrapartin kostar eitt partabræv í Bakkafrost 311 norskar
krónur.
Portal.fo

Ráðstevna um fyrimunir og vansar av uppboðssølu
24.08.2016 - 14:02
Hósdagin 1. septembur verður forkunnug fiskivinnuráðstevna undir heitinum "Fyrimunir og vansar
við fríari uppboðssølu". Ráðstevnan verður í Løkshøll í Runavík, og tað er útvarpsrásin R7, sum skipar
fyri.
Á ráðstevnuni mynda altjóða granskarar skránna, umframt at føroyskir lyklapersónar innan fiskivinnu
og búskap koma at hava fyrilestrar. Á skránni verða evni sum uppboðssøla, tilfeingisrenta,
ineffektivitetur, veður, veiðuhagtøl og arbeiði við nýskipanarbólkinum umrøtt.
Røðarar eru Johnny í Grótinum, Magni Laksáfoss og Osmundur Justinussen úr Føroyum, Gary D.
Libecap og Charles R. Plott úr Amerika, Martin Paldam úr Danmark og Jón Kristjánsson úr Íslandi.
In.fo

Andlát
Johnny Laoretti, Vágur, andaðist á Suðuroyar sjúkrahúsi, 24. august, 67 ára gamal.

Anna Elisabeth Weihe, Lamba, andaðist á Klaksvíkar sjúkrahúsi, mánadagin 22. august, 83 ára gomul.
Johannes Nysted, ættaður úr Hvannasundi, búsitandi í Rødovre, andaðist 19. august, 93 ára gamal.
Heri Jacobsen, Klaksvík, andaðist mándagin 22. august á Klaksvíkar sjúkrahúsi, 65 ára gamal.
Turið Danielsen, Sandi, andaðist á Áargarði mánadagin 22. august, 90 ára gomul.
Karin í Mittúni, fødd Andreasen, úr Klaksvík, andaðist mánadagin 22. august, 67 ára gomul.

