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Skulu upplýsa um laksalús  
Alibrúkini skulu skjótt upplýsa alment, hvussu nógvar laksalús, tey telja. Størri opinleiki skal verða í 
fyrisitingini um djórasjúkur 
Poul Michelsen, landsstýrismaður, hevur sent til hoyringar uppskot um at broyta djórasjúkulógina. 
Endamálið er at fáa størri opinleika í fyrisitingini um djórasjúkur, eisini sjúkur hjá alifiski. 
Lógarbroytingin skal geva landsstýrismanninum heimild til at almannakunngera eftirlitið hjá 
Heilsufrøðiligu starvsstovuni við alibrúkum. 
Heimild er í matvørulógini 
Eitt nú skulu dagførd úrslit av lúsateljingum kunngerast á heimasíðuni hjá Heilsufrøðiligu 
starvsstovuni. Í matvørulógini er slík heimild at kunngera kanningarúrslit. 
Men djórasjúkulógin hevur ikki hesa heimild. Í Vinnumálaráðnum eru tey eisini í ferð við at 
endurskoða alilógina. Eitt upprit um tað arbeiðið varð viðgjørt á landsstýrisfundinum mánadagin. 
Innlit fæst ikki í uppritið, tí tað er skjal, sum er gjørt til landsstýrisfund. Ætlanin er at gera nýggjar 
reglur um eigaraavmarkingar og um útlendskan eigaraskap í føroysku alivinnuni. 
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Vindmyllur kunnu hita Glasir  
Glasir kann hitast upp við vindorku, sigur eitt orkufelag. Eitt Landsorkufelag skal stovnast, ið skal 
umsita marknaðin fyri avlopsorku 
Ein leikari afturat er komin á vøllin í dystinum um hitan hjá Glasi. Á fundinum í Fíggjarnevndini hjá 
Løgtinginum í gjár kom smápartafelagið VITorka við einari loysn, sum eitur vindorka. 
Felagið mælir millum annað til, at vindorka verður boðin út og nýggjar myllur settar upp. Avlopsorkan 
skal bjóðast út, og tann, sum ger orkuna, skal avgera, nær hon verður brúkt. Og eitt Landsorkufelag 
skal stovnast. 
Landsorkufelagið skal útbyggja grøna orku og umsita marknaðin fyri avlopsorku. Um Glasir sigur 
VITorka, at í dag er valið millum jarðhita við hitapumpum og fjarhita. 
Men hvørgin loysnin er góð, og hvørgin er grøn, sigur VITorka. Frægasta loysnin er uttan iva jarðhitin. 
Men jarðhitin fer at krevja, at Sundsverkið brennir meira olju, tí jarðhiti brúkar streym. 
Fjarhitin er alt annað enn ein grøn loysn. Ógvuliga stórt orkutap er í rørunum, sigur VITorka. 
Niðurstøðan hjá VITorku er, at mest upplagda loysnin er at brúka yvirskotsorkuna frá vindorkuni 
beinleiðis til at hita Glasir. 
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Viðgera fíggjarlógaruppskotið fyri 2017  
Tey fýra fólkini hjá samgonguni í Fíggjarnevndini fara nú at fundast um fíggjarlógaruppskotið fyri 
næsta ár 
Í morgin og fyrrapartin fríggjadagin fara landsstýrið og tey fýra fólkini hjá samgonguni í 
Fíggjarnevndini í Vágar at fundast um fíggjarlógaruppskotið fyri 2017. 
Mánadagin var samgongufundur í Havn um fíggjarlógina. Sonja Jógvansdóttir, uttanflokkatingkvinna, 
var eisini á fundinum. 
Landsstýriskvinnan í fíggjarmálum skal í seinasta lagi 30. september leggja fram uppskot um fíggjarlóg 
fyri 2017. Útreiðslurnar á fíggjarlógini næsta ár skulu bara hækka 1,8 prosent, tí neyðugt er at halda 
aftur í góðum tíðum. 
Hetta er talið í játtanarkarminum, sum Løgtingið samtykti í vár. Sambært játtanarkarminum verður 
avlopið hjá landskassanum 50 milliónir krónur í 2017. 
Helvtin av teimum 1,8 prosentunum fer til lønarhækkingar. Lønirnar á almenna arbeiðsmarknaðinum 
hækka nú 1. oktober. 
Annars stavar útreiðsluvøksturin næsta ár frá millum annað fiskivinnugransking, filmshúsi, FarGen-
verkætlanini og hægri barnafrádrátti í landsskattinum. 
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Uppskotini skulu vera inni í morgin  



Formaðurin í bygginevndini hjá Glasi hevur góðar vónir um, at tað eydnast teimum, sum bjóða seg 
fram at hita skúladepilin, at semjast um eina loysn 
Fíggjarnevndin hjá Løgtinginum er ikki liðug við málið enn, so haðani kemur einki álit á tingfundin í 
dag. 
Landsverk, SEV, Umhvørvisstovan og Fjarhitafelagið skulu á middegi í morgin lata Rigmor Dam, 
landsstýriskvinnu, eitt uppskot um, hvussu málið um hitan hjá Glasi kann loysast. 
Bogi Bech Jensen, rektari og formaður í bygginevndini, hevur góðar vónir um, at til ber at finna eina 
felags loysn, sum breið semja er um. Hann tosaði fyrst við hvønn partin sær, og í gjár var 
felagsfundur. 
Tað var í síðstu viku, at Rigmor Dam gav pørtunum, sum bjóða seg fram at veita Glasi hita, eina viku 
til at koma við einum uppskoti um loysn. Freistin, partarnir fingu, er til á middegi í morgin, hósdagin. 
Fíggjarnevndin hjá Løgtinginum viðger enn lógaruppskotið hjá Rigmor Dam um at játta Glasi 13,4 
milliónir krónur til jarðhita. Men tá uppskotið kom í tingið, gjørdi Fjarhitafelagið vart við, at tað kann 
binda í Glasir fyri einki. 
Íløgan er tí null krónur. Fíggjarnevndin er ikki liðug við viðgerðina, sigur Ruth Vang, forkvinna. Og 
fundur verður ikki aftur fyrr enn fyrst í næstu viku. 
Í morgin og fríggjadagin skulu teir fýra nevndarlimirnir hjá samgonguni fundast saman við 
landsstýrinum um fíggjarlógina fyri 2017. Rigmor Dam er burturstødd til mánadagin. 
Tí hendir neyvan nakað avgerandi í hitamálinum hjá Glasi í hesari vikuni, annað enn, at uppskotið ella 
úrslitið hjá teimum, sum bjóða seg fram at veita Glasi hita, verður handað á middegi í morgin. 
Á fundinum í Fíggjarnevndini hjá Løgtinginum í gjár mælti smápartafelagið VITorka til at brúka 
vindorku. VITorka sigur, at jarðhiti fer at krevja, at Sundsverkið brennir meira olju, tí jarðhiti brúkar 
streym. 
Fjarhitin er alt annað enn grøn loysn. Ógvuliga stórt orkutap er í rørunum, sigur VITorka. Niðurstøðan 
hjá VITorku er, at mest upplagda loysnin er at brúka yvirskotsorkuna frá vindorku beinleiðis til at hita 
Glasir. 
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Yvirfriðingarnevndin sett fleiri treytir  
Gongd kemur nú á arbeiðið at gera eina nýggja náttúrulund við Streymin, sum yvirfriðingarnevndin 
annars steðgaði í 2015 
Nú leygardagin verða 200 trø sett niður í náttúrulundina við Streymin, í sambandi við, at 
Mentanardagar eru í Sunda kommunu. 
Fyrsta træið varð sett niður í februar í 2015, men beint sum farast skuldi undir at seta trø niður 
seinasta summar, steðgaði Yvirfriðingarnevndin arbeiðinum. 
Yvirfriðingarnevndin kravdi, at kanning varð gjørd av umhvørvinum við Streymin, áðrenn plantining 
kundi halda fram. 
Nevndin hevur viðgjørt málið á fleiri fundum, og í juni gav nevndin stigtakarunum loyvi til at halda 
fram við arbeiðnum at gera náttúrulundina, tó við ávísum treytum. 
Trøini mugu ikki breiða seg 
Yvirfriðingarnevndin sigur í skrivinum, at ikki er loyvt at seta niður plantusløg, sum breiða seg í 
náttúruni, eitt nú blóðdropi, summardáarunnur, brigdurósa og sponsk hindber. 
Yvirfriðingarnevndin hevur eisini sett forboð fyri at seta niður høg nála- og leyvfellandi trø, eitt nú 
sitkagran, fjallagullregn, balsam-øsp og nobil-aðalgrann. 
Yvirfriðingarnevndin vísir eisini á, at nógvur fuglur er við Streymin. Stórur partur av teimum leita sær 
oman í fjøruna at søkja sær føði. 
Mugu halda seg burtur frá sjónum 
Mælt verður til at leggja gøturnar og gróðurseting so langt frá sjónum, sum til ber. Eitt nú æður ganga 
nógv frá sjónum til reiður, eisini við ungum, og tí er neyðugt, at veitir og tílíkt ikki verða forðingar hjá 
hesum fuglum. 
Í økinum norðan- og sunnan fyri Brúnna við Streymin er ikki loyvt at seta niður plantur og trø og 
heldur ikki er loyvt at gera gøtur nærri enn 10 metrar frá sjóvarmálanum. 
Stigtakararnir skulu eisini tryggja sær, at tað, sum sett verður niður, ikki breiðir seg út um góðkenda 
økið. Náttúrulundin við Streymin hevur fingið 10 milliónir krónur í stuðli frá Aage V. Jensen Charity 
Foundation. 
 

 
ES-avtala um flóttafólk miseydnað  
Grikkaland og Italia skuldu hýsa 160.000 flóttafólkum. Enn eru bara trý prosent komin til hini ES-
londini 



Avtalan, sum ES-londini gjørdu um at býta flóttafólk í Grikkalandi og Turkalandi ímillum sín, hevur als 
ikki virkað eftir ætlan. 
Ætlanin var, at londini skuldu hýsa 160.000 fólkum, men enn eru bara trý prosent komin til hini ES-
londini. Talan er um færri enn 5.000 fólk. 
Ein avtala varð gjørd við Grikkaland, at hini londini skuldu senda fólk til Grikkalands at hjálpa til, men 
heldur ikki tann avtalan hevur hildið. 
Ein orsøk er, at fleiri ES-lond ikki vilja kennast við avtaluna. Eitt nú royna myndugleikarnir í Ungarn at 
arbeiða ímóti avtaluni, tí har verður fólkaatkvøða um avtaluna um flóttafólkini. 
Avmarkað, hvat ES kann gera 
ES fær ikki gjørt stórvegis við gongdina, tí vilja londini ikki taka ímóti flóttafólkum, so gera tey ikki tað. 
ES kann bert gera eina nýggja samtykt, sum áleggur londunum bót, um tey ikki gera eftir samtyktini, 
men eitt slíkt uppskot fær neyvan undirtøku. 
Millum 100 og 200 flóttafólk koma úr Turkalandi til griksku oyggjarnar um dagin. Grikkaland hýsir í 
løtuni 60.000 flóttafólkum. Myndugleikarnir í landinum ótolnast, tí einki hendir fyri at hjálpa teimum. 
Samstundis hevur týska stjórnin hótt við at senda nógv flóttafólk aftur til Grikkalands, ið eru komin til 
Týsklands, og tað fer at gera støðuna uppaftur truplari. Yvir ein millión flóttafólk komu til Evropa í 
fjør. 
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Nógv umrødda borðið verður víst almenninginum 
Móttøkuhúsið hjá Tórshavnar kommunu er vanliga bara opið fyri almenninginum Mentanarnáttina og 
á ólavsøku. Men nú so nógv hevur verið gjørt burturúr serstøku húsunum, sum annars sjáldan fáa 
nakra umrøðu, so eru fleiri, sum kundu hugsað sær at síggja hesi sjáldsomu og virðiligu hús. 
Hetta skrivar Tórshavnar kommuna í skrivi, sent miðlunum í dag. 
Borgarstjórin hevur avgjørt at hava opið hús í Móttøkuhúsinum leygar- og sunnudagin komandi. Opið 
verður báðar dagarnar millum kl 14 og 16 og øll eru hjartaliga vælkomin. Borgarstjórin verður sjálvur í 
húsinum og greiðir frá. 
Í húsunum er millum annað nógv umrødda fundarborðið, sum kommunan hevur keypt fyri 365.000 
krónur (tó fær kommunan ein part av mvg-inum aftur). 
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Tey flestu skipini, sum fiska makrel loystu aftur í kvøld 
06-09-2016 - 23:31 - Jóanis Nielsen 
 Tey flestu skipini, sum fiska makrel, komu inn undan óveðrinum í gjár, fleiri teirra hava loyst aftur í 
kvøld og eru ávegis norður á feltið - tey eru: Norðingur, Fram Finnur Fríði, Jupiter og Fagraberg - 
Næraberg er á feltinum. 
Tað verður hampuligt veður komandi dagarnar - niðanfyri er ein forsøgn frá YR.no: 

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind 

kl 0–6 
 

11° 0 – 0,3 mm 
Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest 

kl 6–12 
 

11° 0 – 0,1 mm 
Frisk bris, 9 m/s fra sørvest 

kl 12–18 
 

12° 0 mm 
Laber bris, 6 m/s fra sørvest 

kl 18–24 
 

11° 0 mm 
Svak vind, 3 m/s fra sør 

I dag, onsdag 07.09.2016 

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind 

kl 0–6 
 

10° 
4,4 – 6,6 
mm Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst 

kl 6–12 
 

11° 
3,4 – 5,5 
mm 

Liten kuling, 13 m/s fra øst-
sørøst 



Tid Varsel Temp. Nedbør Vind 

kl 12–
18 

 

13° 0 – 0,7 mm 
Liten kuling, 12 m/s fra sørøst 

kl 18–
24 

 

12° 0 – 0,3 mm 
Liten kuling, 14 m/s fra sør 

I morgen, torsdag 08.09.2016 

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind 

kl 0–6 
 

11° 0 – 0,1 mm 
Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest 

kl 7–13 
 

10° 1,1 mm 
Frisk bris, 9 m/s fra sør 

kl 13–19 
 

11° 0 mm 
Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst 

kl 19–1 
 

11° 2,2 mm 
 

Fredag, 09.09.2016 
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Norðborg og Tróndur í Gøtu eru farnir nýggjan túr 
07-09-2016 - 08:56 - Jóanis Nielsen 
Norðborg hevur landað í Ánunum, teir høvdu 990 tons av avhøvdaðum makreli og 120 tons av 
sildafløkum, harafturat høvdu teir 150 tons av mjøli. 
Norðborg hevur fiskað makrelin í føroyskum sjógvi, ímeðan sildin er fiskað í grønlendskum sjógvi, 
fiskiskapurin í Grønlandi gjørdist so vánaligur, at teir avgjørdu at koma aftur í føroyskan sjógv. 
Norðborg loysti úr Ánunum í morgun. 
Tróndur í Gøtu, sum hevur landað á Tvøroyri, loysti eisini í morgun. 
Christian í Grótinum landar í morgun til Pelagos í Fuglafirði. 
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Vestmenningur og Skoraberg eru farnir aftur á gulllaksin 
07-09-2016 - 22:47 - Jóanis Nielsen 
 Vestmenningur og Skoraberg, sum báðir hava gjørt nakrar makreltúrar, eru nú fanir aftur á gulllaksin, 
teir loystu í kvøld og eru ávegis suður um oyggjarnar, helst suður ímóti ES-markinum. 
Gulllaksatíðin fer nú at halla, heldur ikki er so nógv eftir av gulllaksakvotuni, sum er 13.000 tons, vit 
meta at eini 700 tons eru eftir at fiska í ár. 
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Ungarskur fjølmiðil - vindurin, kuldin og graslíkið høvdu skuldina 
Vindurin, kuldin og graslíkisvøllurin gjørdu dystin ímóti Føroyum í gjárkvøldið truplan.  
Hetta skrivar ungarska heimasíðan Hungary Today í dag um dystin í gjárkvøldið. 
Heimasíðan gevur sostatt ikki føroysku leikarunum rós fyri avrikið í gjár og vísir á leikgongdina, at 
talan var um ein sera hendingafátækan fyrsta hálvleik, og at seinri hálvleikur ikki var stórt frægari, og 
at tað ikki var fyrr enn síðstu løtuna, at ferð kom á við møguleikum báðar vegir. 
Heimasíðan sigur, at samanumtikið eigur ungarska liðið, sum var illa rakt av skaðum, og av at ávísir 
spælarir júst eru givnir, at vera stak illa nøgt við avrikið, men at tað hóast alt eigur at vera fegið um 
tað eina stigið, sum spurdist burturúr, tá ið alt kom til alt. 
Harafturímóti rósti ungarski landsliðsvenjarin, Bernd Storck, føroyska liðnum eftir dystin í gjár og 
segði, sambært Hungary Today, at... 
- Tað hevði verið gott at vunnið dystin, men soleiðis sum Føroyar spældu, fer tað helst eisini at vera 
trupult hjá øðrum liðum at fáa trý stig ímóti teimum. Vit royndu at leypa á, men vit spældu ikki væl, 
og vit megnaðu ikki at seta okkum á dystin. Summir av okkara leikarum vantaðu dystarvenjing...men 
nú mugu vit hyggja frameftir til næsta dystin ímóti Sveits, sum verður ein heilt øðrvísi dystur. Eg vóni, 
at vit verða í betri formi tá, og at vit megna at spæla betur, enn vit gjørdu nú. 
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145 ára gamal maður - Eg ynski at doyggja 
07.09.2016 - 09:00 
Indonesiski Mbah Gotho er, eftir øllum at døma, heimsins elsti núlivandi maður. Sambært skjølum, 
sum eru viðurkend av indonesiskum myndugleikum, er hann nevniliga heili 145 ára gamal. Hesi somu 
skjølini vilja vera við, at hann varð føddur tann 31. desember 1870.  
Tað er Daily Mail, sum ber hesa søguna í morgun. 
Øll tíggju systkini hjá Mbah Gotho eru deyð, og somuleiðis eru allar fýra konurnar, hann hevur havt, 
deyðar. Tann síðsta doyði í 1988, tá ið hann ”einans” var 117 ára gamal. Øll børnini hjá honum eru 
eisini deyð – av elli. 
Nýggjar myndir av Gotho vísa, at hann etur, drekkur og brúkar tíð saman við familu sínari, umframt at 
hann eisini er førur fyri at ganga uttan hjálp. Hann hyggur ikki eftir sjónvarpi, tí at hann hevur ov ring 
eygu, men hinvegin lurtar hann dúgliga eftir útvarpi. Síðstu tríggjar mánaðirnar er hann tó vorðin 
nakað verri fyri og má nú fáa hjálp við at eta. 
Gotho, sum býr á somu indonesisku oynni Java, sigur við eina lokala sjónvarpsstøð, at hann einki 
hevur ímóti at lata fakkulin víðari, og at alt tað, hann ynskir sær, er at doyggja. 
- Eg havi upplivað alt tað, sum upplivast kann. Tað einasta, sum eg ynski mær, er at doyggja. Míni 
abbabørn klára seg, sigur hann sambært einari lokalari sjónvarpsstøð. 
Sambært familju hansara etur hann alt og hevur aldrin verið sjúkur, og sambært einum abbasoni 
hansara hevur hann verið fyrireikaður til at doyggja líka síðan 1992, t.e. í 24 ár. Tá fekk hann ein 
gravstein gjørdan. 
Spurdur, hvør uppskriftin er, til at liva so leingi, sum hann hevur gjørt, svaraði Gotho: 
- Uppskriftin er bara at vera tolin. 
Tað er tó ikki enn greitt, hvørt Gotho fær metið sum heimsins elsti maður nakrantíð. Pappírini hjá 
honum eru enn ikki altjóða góðkend, og inntil tey verða tað, ella ikki verða tað, er enn Jeanne 
Calment úr Fraklandi heimsins elsti persónur nakrantíð. Hon gjørdist 122 ára gomul. 
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Tingmenn vilja herða revsingina fyri rúsevnissølu 
07.09.2016 - 14:48 
Jákup Mikkelsen úr Fólkaflokkinum og Kaj Leo Holm Johannesen úr Sambandsflokkinum førdu í dag 
fram á tingsins røðarapalli, at revsingin fyri at innflyta og selja rúsevni eigur at verða herd. Hetta 
gjørdu teir í sambandi við, at ófráboðaðir fyrispurningar vóru á skrá í Løgtinginum í dag, og at Djóni 
Nolsøe Joensen úr Javnaðarflokkinum setti landsstýriskvinnuni í almannamálum, Eyðgunn Samuelsen, 
ein fyrispurning um viðgerðartilboð til børn og ung við rúsevnistrupulleikum.  
Jákup Mikkelsen úr Fólkaflokkinum helt fyri, at... 
- Vit eiga at gera nógv meira fyri at verja okkara land. Vit eru eitt pinkulítið land. Vit eru fá fólk, og tað 
sæst aftur beinanvegin, hvørjaferð ein vanlagna er hend í sambandi við, at fólk eru vorðin 
rúsevnismisnýtarar. Eg má siga, at teir, sum liva av at selja stoffir, áttu at verðið fangaðir, og teir áttu 
at fingið ein straff, sum er munandi hægri og strangari, enn hann er í dag. 
Hetta var Kaj Leo Holm Johannesen úr Sambandsflokkinum samdur við honum í: 
- Eg haldi veruliga, at man eitur at seta pengar av til at verja okkara ógvuliga begrensaða øki, so at vit 
ikki eru úti í tí, at fólk sleppa at oyðileggja okkara ungdóm. Eg haldi eisini, at vit skulu fara at hyggja 
eftir, hvat ið straffurin er til teir, ið selja rúsevni, og herða hana uppaftur meira (revsingina fyri at 
selja rúsevni, red). 
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Tú kanst ikki krógva teg fyri løgregluni 
07.09.2016 - 16:16 
Tú kanst ikki krógva teg fyri løgregluni – ella í øllum førum ikki fyri tí donsku.  
Um dagarnar hevur DR fokus á, hvussu trupult tað er at fjala seg fyri løgregluni. Í DR3 sendingini 
”Menneskejagt” royna átta danir at kanna, hvørt tað er gjørligt at fara undir jørð í 2016. 
Fyrrverandi PET-maðurin Flemming Fjord, sum eisini er við í sendingini ”Menneskejagt”, vísir í 
samrøðu við DR á, hvørjir møguleikar løgreglan hevur fyri at finna teg. 
CCTV 
Á nógvum støðum í Danmark eru upptøkutól, sonevnd CCTV, sett upp, millum annað á tokstøðum, 
við landamørk, við brýr, á høvuðsvegum, á flogvøllum, við bankaautomatir, við bensisstøðir, í tokum, 



í taxabilum og í bussum. Harumframt brúka alsamt fleiri privat upptøkutól, t.d. í handlum og við teirra 
innkoyring. 
Gjaldskort 
Tað er lætt at finna útav, um eitt gjaldskort er brúkt við eina automat ella í einum handli, og harvið 
kann ein fáa eina meting av, hvar eigarin av gjaldskortinum hevur verið. 
Nummaplátuavlesari 
Ríkisløgreglan hevur ymisk upptøkutól kring Danmark, ið hava tað sum endamál at kenna 
nummarplátur á bilum aftur. Hesi upptøkutól eita, sambært DR, ”ANPG-kamera”. Um ein bilur er 
stolin, ella um man fær boð um, at ein bilførari er tikin til rýmingar, kann man spora bilin innan stutta 
tíð. 
GPS 
Tað er loyvt hjá øllum – og harvið eisini hjá løgregluni - at seta GPS á bilar, tá ið teir standa á 
almennum støðum, t.e. á vanligum gøtum ella ymsum parkeringsplássum. Alsamt fleiri privatar 
fyritøkur og almennir stovnar gera sær dælt av hesum møguleika, hetta til tess at hava eftirlit við 
teirra firmabilum og arbeiðsfólki. 
Fartelefon 
Sjálvt um tú brúkar fleiri ymisk simkort ella talutíðarkort, ber tað ikki til at fjala seg fyri løgregluni, um 
tú hevur eina fartelefon. Telefonirnar hava nevniliga eitt id/IME nummar, sum verður skrásett. 
Telda 
Tín IP-adressa avdúkar teg. Brúkar tú eina teldu, meðan tú flýggjar, avdúkar hon teg, og løgreglan 
kann fáa loyvi at kanna telduna fyri øll spor, sum tú hevur latið eftir tær. 
Sosialir miðlar og teldupostar 
Tað er lætt hjá løgregluni at kanna teldupostin hjá tær, Facebook síðuna hjá tær ella aðrar síður, sum 
tú brúkar á alnótini til tess at samskifta við – eisini um tú hevur gjørt tær ein falskan profil fyri at hóra 
undan løgregluni. 
Fysiskt eftirlit 
Tað er ikki bara við elektroniskum miðlum, at løgreglan kann halda eyga við tær. Hon kann nevniliga 
eisini senda fólk á gøtuna til tess at halda eyga við øllum tí, sum tú gert. Hesin háttur at halda eyga 
við fólki uppá krevur ikki nakað loyvi frá einum dómara (sum nakrir av teim omanfyrinevndu 
hættunum gera, harímillum CCTV og nummarplátuavlesari), so leingi hann gongur fyri seg á 
almennum støðum. Hesin háttur er tó tann mest krevjandi fyri løgregluna. 
Portal.fo 
 

 
Poul Michelsen vitjar amerikanskan oljurisa í Stavanger 
07.09.2016 - 16:41 
Undir vitjan síni á ONS oljumessuni í Stavanger nú um dagarnar brúkti landsstýrismaðurin í 
oljumálum, Poul Michelsen avmarkaðu tíðina til at kunna seg við teir ymsu tættirnar í altjóða 
oljuvinnu, fyri harvið at vera betri ílætin til at kunna fylgja hesi stóru og umfevnandi vinnu. Tað gjørdi 
hann eitt nú við at vitja eitt av heimsins størstu veitingarfeløgum til oljuvinnuna, ta amerikanska 
Baker Hughes, ið telist millum stóru veitingarrisarnar eitt nú Transocean og Schlumberger.  
Baker Hughes hevur verið partur av leitingini við Føroyar og tikið sær av uppgávum í sambandi við 
fleiri av boringunum, og tí var eisini høvi til at tosa um hesar royndirnar og annars, hvat framtíðin 
hevur at bjóða á føroyska landgrunninum. Ovasti stjórin hjá fyritøkuni í Noregi, Richard Ward, sum 
var til steðar á fundinum við Poul Michelsen, arbeiddi eitt skifti fyri BP. Hetta var í 2002 og var ein av 
hasara uppgávum nettupp at arbeiða við boringum í Føroyum.  
Landsstýrismaðurin og fylgi, sum var stjórin á Jarðfeingi, Niels Christian Nolsøe og Jana Ólavsdóttir, 
jarðfrøðingur á Jarðfeingi og Jan Müller, stjóri í FOÍB, vóru í tí hepnu støðu at hava ein føroyskan 
vegvísara á staðnum, nevniliga Rannvá Arge, sum arbeiðir hjá Baker Hughes.  
Avmarkaða tíðin gjørdi, at stundir vóru ikki til at síggja nógva virksemið á hesi høvuðstøðini hjá Baker 
Hughes í Norra, men føroysku umboðini høvdu høvi til at hitta tríggjar av ovastu stjórunum, sum 
greiddu frá virkseminum. Teir søgdu seg vera ikki sørt fegnar um og hepnar at hava føroysku Rannvá 
sum eitt av teirra starvsfólkum. Hon vísti seg at hava bæði góðar eginleikar og evni til at útinna 
týðandi uppgávur fyri fyritøkuna. Í løtuni brúkar hon mestu tíðina offshore, har hon hevur avbjóðandi 
uppgávur umborð á boripallum.  
Hjá Baker Hughes eru tey ovurfegin um, at tey fingu eina ta størstu uppgávuna leingi í norskun øki, 
nevniliga at standa fyri øllum boriarbeiðinum í sambandi við útbygging av Johan Sverdrup 
oljukelduni, ið er ein tann størsta keldan, sum er funnin á norska landgrunninum.  
Baker Hughes hevur í dag 40.000 starvsfólk í arbeiði í 80 londum. Fyritøkan merkir eins og allar aðrar í 
oljuvinnuni nógv til avleiðingarnar av lágu oljuprísinum, soleiðis er fíggjarliga úrslitið er vernað við 
einum triðingi og starvsfólkatalið minkað við 20.000. Aftaná eitt sera gott tíðarskeið við sera høgum 
prísum í nærum fimm ár, kom skrædlið í oljuprísinum og hevur tað verið eitt veruligt wake up call 



sigur Barry Jones, ein av deildarleiðarum og stjóri hjá føroysku Rannvá. Hann vísir á, at gongdin hevur 
havt við sær, at íløgurnar í gransking og leiting eru minkaðar við einum triðingi. Hetta hevur gjørt, at 
tað hevur verið neyðugt at lækka kostnaðin úr 70 dollarum niður í 25 dollarar.  
Baker Hughes borar brunnar kring allan heimin, eisini í Íslandi, har málið ikki er olja men termiskur 
hiti í undirgrundini. Har verður eisini borað í hørðum basalti sum tí í Føroyum. Sum skilst hava teir 
gjørt framstig við at bora skjótari gjøgnum harða basaltið og kunnu slíkar royndir eisini koma væl við í 
sambandi við framtíðar brunnar í Føroyum.  
Fyritøkan fylgir annars væl við, hvat hendir í Føroyum, og hvørji øki í heiminum stóru oljufeløgini 
hyggja eftir at gera framtíðar íløgur.  
Fleiri føroyingar arbeiða hjá Baker Hughes.  
Oljan.fo 
 

 
Ársúrslit topp 25: Bakkafrost nummar 1, 2 og 3 
07.09.2016 - 17:05 
Sterka alifyritøkan á Glyvrum, Bakkafrost, er ógvusliga til staðar í uppgerðini yvir tey vinnufeløg, sum 
hava klárað seg best í 2015. 
Í eini uppgerð yvir bestu ársúrslitini, sum roknskapartænastan vinnuvitan.biz hevur gjørt, stendur 
Bakkafrost á trimum teimum ovastu plássunum. Heili fimm Bakkafrost-feløg umframt Havsbrún eru á 
listanum yvir tey 25 bestu ársúrslitini, sambært innlatnum roknskapum, í 2015.  
Topplistin sær soleiðis út:  

  
Ársúrslit mió.  

1  Pf. Bakkafrost (móðurfelag)  810  

2  Pf. Bakkafrost Farming  310  

3  Pf. Bakkafrost Sales  225  

4  Pf. Varðin  185  

5  Lf. Ognarfelag Tryggingartakaranna  136  

6  Pf. TF Holding  136  

7  Pf. Havsbrún  126  

8  Pf. Luna  99  

9  Pf. Lív lívs- og pensjónstryggingarfelag  99  

10  Spf í Tungu  85  

11  Vr/g Fíggingargrunnurin frá 1992  84  

12  Pf. TF Ognir (strikað)  78  

13  Pf. frá 5. juni 1992  72  

14  Pf. Bakkafrost Processing  69  

15  Pf. TF Íløgur  67  

16  Pf. Palli hjá Mariannu  66  

17  Spf. Nolsøe Shipping  65  

18  Pf. Krossbrekka  62  

19  Pf. Bakkafrost Farming  59  

20  Spf. Framherji  57  

21  Pf. Smyril-Line  52  

22  Pf. Hvalnes  50  

23  Pf. Hvamm  45  

24  Spf. Skansabrekka  45  

25  Pf. 12.11.11  44  

- Smápartafelagið í Tungu, sum liggur á 10. plássi er eitt felag hjá Gregersen-familjuni (Luna) í 
Sandavági og Gøtu. Talan er um móðurfelagið, sum eigur partapeningin í alifyritøkuni Pf. Luna og 
saltfiskavirkinum Pf. Fiskavirkið.  
- Partafelagið frá 5. juni 1992 (nr. 13) er eitt felag hjá Rasmussen familjuni í Klaksvík (Chr. í Grótinum). 
Talan er um móðurfelag, ið eigur partabrøvini í Pf. Hvalnes og Pf. Christian í Grótinum.  
- Smápartafelagið Nolsøe Shipping (nr. 17) er eitt svenskt reiðarí skrásett í Føroyum. Móðurfelagið er 
Furetank Rederi AB.  
- Partafelagið Krossbrekka (nr. 18) er eitt reiðarí í Varðanum-familjuni í Gøtu, sum eigur 
uppsjóvarskipið Finn Fríða.  



- Partafelagið Hvalnes (nr. 22) er eitt reiðarí í Klaksvík, sum eigur uppsjóvarskipið Norðborg.  
- Partafelagið Hvamm (nr. 23) er eitt reiðarí í Varðanum-familjuni í Gøtu, sum eigur uppsjóvarskipið 
Trónd í Gøtu.  
- Smápartafelagið Skansabrekka (nr. 24) er eitt felag hjá Justinussen-familjuni (Skansi Offshore) í 
Havn/Leirvík. Talan er um móðurfelagið hjá Pf. 12.11.11 (nr. 25), sum eigur munandi part í Pf. Smyril-
Line.  
- Pf. 12.11.11 (nr. 25) er eitt felag hjá Justinussen-familjuni (Skansi Offshore), sum eigur næstan 60 
prosent í Pf. Smyril-Line.  
Kelda: vinnuvitan.biz 
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Andlát 
Celinda Andreasen, búsitandi í Aalborg, ættað úr Klaksvík, andaðist týsdagin 6. september, 78 ára 
gomul. 
 

 


