Tíðindi úr Føroyum tann 11. Septembur 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Nú koma endiliga reglur um barlastavatn í gildi
IMO-sáttmálin um reinsing av barlastavatni kemur nú í gildi. Eftir at Finnland í gjár góðtók sáttmálan,
er greitt, at hann kemur í gildi 8. september næsta ár. Hetta eru góð tíðindi fyri maritimu vinnuna og
altjóða havumhvørvið.
”Endiliga! Eftir fleiri ára bíðan og útseting omaná útseting! Danskir veitarar av reinsiverkum eru longu
frammarlaga á marknaðinum. Teir kunnu nú síggja fram til, at barlastavatnverk skulu setast upp
umborð á flestu skipum í heiminum næstu seks árini. Vit kunnu samstundis rokna við, at mong lond,
ið hava drálað við at taka undir við sáttmálanum, nú fara at gera tað. Hetta er ein søguligur dagur fyri
donsku, maritimu vinnuna,” segði stjórin í Danske Maritime, Jenny N. Braat, tá hon frætti um finsku
avgerðina í gjár.
Sáttmálin hevur verið nógv seinkaður. Tað hevur gjørt tað neyðugt at avtala eina nýggja skiftisskipan,
har freist verður givin í sáttmálanum fyrstu fimm árini til at íseta og royna skipanirnar.
Fleiri møguleikar eru at velja ímillum, og donsku tilboðini spenna um teir allar. Sostatt skuldi nú verið
greitt, at íløgurnar, sum donsku framleiðararnir hava gjørt á hesum øki, ikki hava verið til fánýtis.
”Samanumtikið góð tíðindi bæði fyri havumhvørvið og donsku maritimu framleiðararnar,” sigur Jenny
N. Braat.
Kelda: maritimedanmark.dk
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Mærsk vil hava fleiri kvinnuligar leiðarar
Meira enn ein triðingur av øllum starvsfólkunum í A.P. Møller-Mærsk eru kvinnur, men bert nakrar
fáar av teimum eru leiðarar. Ein nýggj leiðsluútbúgving bert fyri kvinnur, sum Mærsk saman við m.a.
Tryg, Pwc og McKinsey, ætlar at seta á stovn, skal nú vera við til at bróta rákið, har menn flyta
meðarbeiðarar, ið líkjast teimum, upp í millumleiðara størv.
Tað sigur stjórin í Maersk Supply Service, Jørn Madsen, við Berlingske Business.
"Kvinnurnar eru sera evnaríkar, og sjálvt um tað ikki átti at verið soleiðis, so kunnu vit staðfesta, at
nógvar teirra ikki sleppa upp gjøgnum leiðsluløgini. Tí ætla vit at gera okkurt serligt fyri henda bólkin
av evnaríkum meðarbeiðarum og syrgja fyri, at tær sleppa framat í fyritøkuni, tí vit hava brúk fyri
teimum," sigur hann við blaðið.
Jørn Madsen sigur, at Maersk ikki kann loysa avbjóðingina við at rekruttera fleiri kvinnuligar leiðarar
einsamalt, men at neyðugt er at fáa málið á almennu samfelags dagsskránna.

"Tað snýr seg eisini um, hvat samfelagið heldur um margfeldi," sigur hann við Berlingske.
Kelda: shippingwatch.dk
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Eldsløkkiskipan fór ígongd á Sildberanum
Skálafjarðar Sløkkilið varð tilkallað tíðliga í morgun, tí illgruni var um, at eldur var í Sildberanum, sum
stendur á beding á Skála. Tað vísti seg tó, at talan var um falskan alarm.
- Tað var eldsløkkiskipanin í maskinrúminum sum var farin ígongd, og tað gav nógvan royk, sigur
Vilhelm Olsen, átaksleiðari hjá Runavíkar Sløkkiliði.
Hann sigur, at tá illgruni er um eld í skipi, so verða liðini á báðum ørmum á Skálafjørðinum tilkallaði,
men tað gjørdist rættiliga skjótt greitt, at talan ikki var um eld, og tí settist liðið í Runavík aftur.
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Aling: Lóggávan skal endurskoðast
Poul Michelsen, landsstýrismaður við vinnumálum, váttar, at vinnumálaráðið í løtuni arbeiðir við at
endurskoða alla alilóggávuna. Eftir hansara tykki er ikki nóg góður samanhangur millum tað sum lógin
sigur og hvussu hon verður umsitin.
Sambært teimum upplýsingum, sum Dimmalætting hevur fingið, snýr ónøgdin seg millum annað um,
at lógin frá 2009 er tambað á fleiri økjum.
Størsta broytingin í nýggju lógini var, at eigaraavmarkingin varð broytt frá 25 prosentum upp í 50
prosent. Tað vil siga, at eftir broytingina, kundi ein einstakur alari eiga helmingin av øllum aliloyvum,
har hann áðrenn broytingina bara kundi eiga ein fjórðing.
Tað sum Løgtingið tó ikki fekk at vita var, at umsitingin - og uppteljingin - av aliloyvum eisini skuldi
broytast.
Áðrenn lógarbroytingina var tað soleiðis, at bara vinnulig aliloyvi vóru tald uppí, tá eigaraavmarkingin
skuldi gerast upp, og tað hevði við sær, at vóru 20 loyvir, so kundi ein einstakur eigari - beinleiðis ella
óbeinleiðis - bara eiga fimm loyvi. Varð hildið fast í hesa mannagongd eftir broytingina, kundi ein
einstakur eigari bara eiga 10 loyvir.
Hetta hendi tó ikki, tí við nýggju lógini kom ein nýggju umsiting, sum umframt vinnulig aliloyvi fór at
telja lívfiskaloyvi og eitt toskaloyvi uppí, og tað er orsøkin til, at Bakkafrost í dag kann sita við 14
loyvum av 20, og framvegis - eftir lógarinnar bókstavi - lúka treytirnar í lógini.
Dimma.fo
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Ódnarveður: Skaðar bæði á Skála og í Hvalba
Hóast løgreglan ikki í løtuni ikki hevur fult yvirlit yvir, hvussu stóran skaða ársins fyrsta veruliga
ódnarveður hevur havt við sær, so bendir nógv á at tað hevur verið harligt kring alt landið. Løgreglan
hevur higartil fingið umleið 30 fráboðanir
- Eg møtti klokkan sjey og eg havi faktiskt tosað í telefon síðan. Eg havi ikki havt stundir til at skrivað
alt í samdøgursrapportina enn, og eg skilji at makkarin hjá mær eisini hevur nakrar, so samanlagt vildi
eg mett, at vit hava fingið einar 30 fráboðanir.
Tað sigur vakthavandi á løgreglustøðini í Havn, tá Dimmalætting ringir fyri at hoyra, hvussu skilið er
kring landið, nú veðurgudarnir hava gjørt av at minna føroyingar á, at tað framvegis kan vera illveður í
Føroyum.
Síðan einaferð í nátt hevur tað leika í av suðri og útsynningi, og fram móti morgni hevur tað verið
serliga ringt.
Heilt hvussu ringt sæst best við at hyggja at veðurstøðunum á heimasíðuni hjá Landsverki; har vísa
veðurmátingarnar, at tað í støðum er heilt ringt.
Á Norðadalsskarði var millum 45 og 57 metrar um sekundið fyri løtu síðan, og á Øraskarði í Suðuroy
var vindurin millum 36 og 50 metrar um sekundið. Á Gjáarskarði leikar eisini í, tí har vísti vindmátarin
upp í 45 metrar um sekundið.
Harðasta hvirlan, sum er máld seinasta samdøgrið er máld á Norðadalsskarði beint eftir klokkan
hálvgum sjey og var hon næstan 63 metrar um sekundið.
Tá veðrið er so ófantaligt sum tað er í dag, standast ofta skaðar av, og soleiðis er eisini hesaferð,
váttar løgreglan.

Hóast nógvar fráboðanir snúgva seg um okkurt sum liggur leyst og rekst, so hava myndugleikarnir
eisini fingið fráboðanir um størri skaðar.
- Ja, tíverri. Av Skála hava vit fingið boð um at ein tekja er farin, og í Hvalba hava teir verið úti og
arbeitt í ein góðan tíma. Hvat tað var havi eg ikki ordiliga greiðu á, sigur vakthavandi.
Sum skilst snúgva flestu fráboðanir seg tó um ymiskt leyst, sum liggur og rekst, so sum greinar og
trampolinir, sum ikki eru festar nóg væl. Í miðbýnum í Havn eru fleiri trø farin um koll. Eitt, sum er
meira enn 100 ára gamalt. Tað stóð í horninum á parkeringsplássinum hjá Mariu Poulsen í
Tórsgøtu/Sverrisgøtu. Men nú liggur tað tvørtur um Sverrisgøtu. Og inni í garðinum aftanfyri gamla
Bank Nordik í miðbýnum er eisini eitt træ farið um koll.
Á Tvøroyri hevur eisini leikað í, og har eru bingjur farnar til stroks á bryggjuni. Mynd: Bjarni Nygaard
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Team Rynkeby: Innsavningin gav 1.120.000 krónur
Peningurin, sum Team Rynkeby Føroyar, savnaði inn í sambandi við túrin til París í ár, varð handaður
forkvinnuni í Krabbameinsfelagnum, Duritu Tausen, á samkomu á Reinsarínum í dag.
Upphæddin, sum føroyska súkkluliðið fekk inn í 2015/16, varð 1.120.000 krónur.
48 súkklarar og tíggju hjálparfólk gjøgnumførdu í ár túrin úr Klaksvík til París. Samlað varð súkklað
1428 kilometrar.
Tað vóru tilsamans 1450 súkklarar, ið súkklaðu úr teirra heimlandi til Paris. Samlaða upphæddin sum
øll londini hava savnað inn verður í løtuni samantald og avdúkað 24. september í Ringe í Danmark.
- Endamálið er at gera nakað gott fyri onnur og tí fløvar tað almikið, at vit kunnu handa eina so stóra
peningaupphædd til børn við krabbameini. Vit hava funnið ein hóskandi leist fyri, at vit kunnu gera
mun og kunnu stuðla børnum á hvørjum ári, samstundis sum vit ikki órógva onnur, ið eisini hava tørv
á stuðuli, sigur Finn Danberg, landastjórin fyri Team Rynkeby í Føroyum.
Team Rynkeby Føroyar sigur at peningurin verður brúktur á tveimum økjum. Ein partur fer til
fíggjarligan stuðul til børn, sum fáa krabbamein og familjur teirra, og av hesum peningi verður ein
partur latin danska Børnecancerfonden, sum tekur sær av teimum føroysku børnunum sum fara til
Danmarkar í viðgerð og ein partur til gransking innan krabbamein hjá børnum.
Liðið, sum skal súkkla til París komandi summar, er úttikið. Aftur hesaferð eru 50 súkklarar og 10
hjálparfólk á liðnum. Á samkomuni á Reinsarínum í dag hittist nýggja liðið alment fyri fyrstu ferð.
Alfred Hummeland verður aftur í ár liðskipari.
- Team Rynkeby vil miriliga takka fyri allan stuðul og styrk sum privatpersónar, feløg, fyritøkur og
kommununur á ymsan hátt veita okkum í okkara stramban eftir at gera nakað gott fyri onnur
samstundis at vit gera nakað gott fyri okkum sjálvi, siga fyriskipararnir.
Dimma.fo
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Talv OL: Kanska besta úrslitið nakrantíð
Tað var hugaligt at síggja, hvussu føroysku telvararnir í Baku í gjár grundaðu ein hin fínasta sigurin í
einstøkum dysti móti dygdargóðum mótstøðuliði í nakrari talvolympiadu. At vinna á BosniaHerzegovina kemur ikki av ongum. Talan er um so sterka manning, sum vit kappast ímóti, at okkara
menn mugu vera serliga væl útbornir fyri at útinna setningin.
Helgi Dam Ziska tykist vera flúgvandi í hesum døgum. Við svørtum vann hann í røttum kamptalvi á
stórmeistaranum Denis Kadric. Kadric telvaði hart og leyp á, og Helgi mátti taka til rýmingar við
konginum yvir á frúgvasíðuna. At síggja til var støðan ótrygg hjá svørtum, men líkt er til, at Helgi hevði
tamarhald á øllum. Hann vardi seg væl við konginum innanfyri ein finnuverjugarð mitt fyri á
borðinum, og smátt um smátt brynjaði hann seg til álop kongsmegin. Brátt mátti bosniski
stórmeistarin taka alt fólk aftur at verja seg, men so mikið væl var løtt hjá okkara manni, at støðan
hjá Kadric stóð ikki at bjarga.
Sjúrður Thorsteinsson gjørdi Helga bragdið eftir við fínum sigri á 4. borði. Mótstøðumaðurin lat eina
finnu í minni kendum frábrigdi í sisilianskum, men fekk hana ikki aftur, sum hann ætlaði. Sjúrður helt
fast og við góðum riddaraleiki fekk hann í fimtanda leiki góða støðu og fyrimun. Tvørámaðurin telvaði

ógvuliga sannførandi eftir hetta, og spældi í roynd og veru sín mann niður, so at tað var ein fragd at
sjá.
John var ógvuliga tryggur við hvíta fólkinum á 2. borði. Hetta var ein av døgunum, tá Rødgård ikki er
at høgga ella stinga í. Einki vágið eksperiment, men varið og korrekt og logiskt allanvegin og einki
vingl í teknikkinum. Eitt rættiligt stórmeistararemis.
Jóan Hendrik hevði mest roynda bosniska telavaran ímóti sær. Dizdarevic var við í teimum góðu
árunum hjá Bosnia, og var við at vinna olympiskt silvur í 1994. Talvið var rættiliga javnt, men eitt fínt
kvalitetsoffur bar í sær, at bosniski stórmeistarin slapp í endatalv við finnu í meirluta. Einki veruligt
mótspæl var hjá Jóan Hendriki, og tí gjørdist tað mest bara ein spurningur um teknikk hjá Dizdarevic
at vinna endatalvið.
Spurningurin er, um úrslitið í gjár man vera besti einstaki sigur hjá Føroyum móti góðum mótstøðuliði
á nakrari talvolympiadu.
Miðaltalið hjá mótstøðuliðnum táttaði í 2500. So sterka manning hava vit helst ikki vunnið á fyrr.
Tríggir stórmeistarar og ein Fidemeistari sótu yvir av okkum. Men tað kann hvør í sínum lagi døma
um.
2-2 móti Rumenia í 1990, 2-2 móti Danmark í 1992, 1½-2½ móti Hollandi í 2008 (Holland endaði
nummar 12) og 2-2 móti Danmark í EM 2015 eru alt góð úrslit, men vit vunnu ongan av hesum
dystum. At vinna dyst á góðum liði yvir fýra borð gert tú ikki á hvørjum degi.
Ein av bestu dystunum hjá Føroyum í OL var hetta í hvussu er - kanska tann besti.
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11. september: Vóru tað skipaðar spreingingar?
Í dag eru tað 15 ár síðani yvirgangsatsóknirnar í USA, tá millum annað World Trade-tornini rapaðu.
Almenna talið fyri tey, sum doyðu av atsóknunum er 2996.
Líka síðani hendan ógvusliga týsdag fyri fimtan árum síðani, hava fólk tosað um, hvat ið tað var sum
veruliga hendi. Sonevndar konspirasjóns-teoriir hava verið frammi javnan, og ein av hesum teorium
snýr seg um, at tornini rapaðu, tí tey vóru fylt við spreingievnum – alto, at talan var um eina skipaða
spreinging, ið verður brúkt, tá hús skulu beinast burtur. Sambært teimum, sum halda, at hetta var
tað, sum fór fram, var tað amerikanska stjórnin, sum stóð aftanfyri skipaðu spreingingarnar.
Tað finnast nógvar konspirasjónsteoriir um alt møguligt – kanska serliga um flúgvandi talerkar og slíkt
- og tað mesta er rættiliga ósannlíkt ella í hvussu so er torført at prógva. At tornini í World
Tradesentrinum skuldu verið sprongd av amerikonsku stjórnini, er eisini eitt sindur langt úti, men tað
nýggja viðvíkjandi hesum teorium er, at summar hava verið umrøddar í rættiliga viðurkendum
miðlum – millum annað "Physics Euro News" (EPN). Har stóð ein frágreiðing 28. august í ár, sum
kemur til ta niðurstøðu, at bygningarnir vóru tiknir niður við skipaðari spreinging.
Viðurkenda týska tíðarritið Stern umrødi fyri tveimum døgum síðani hesar teoriir, og tað er ikki so
ofta, at Stern skrivar um konspirasjónsteoriir.
Dimma.fo
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USA minnist 11. september
Fimtan ár eru í dag liðin síðani yvirgangsálopini í USA. Sum vant hava minningarhald verið ymsastaðni
í USA á hesum degnum, 11. september
Amerikanarar minnast í dag yvirgangsálopini fyri 15 árum síðani, 11. september í 2001.
Bæði amerikansku forsetavalevnini Donald Trump og Hillary Clinton vóru við til minningarhald á
staðnum, har tey bæði tornini í World Trade Center fullu hendan dagin fyri 15 árum síðani. Hvørgin
av teimum tók orðið á minningarhaldinum, har nøvnini vórðu lisin upp á øllum teimum 2977
fólkunum, sum lótu lív tann dagin, umframt teimum seks, sum doyðu av bumbuni í World Trade
Center í 1993.
Hillary Clinton fór frá minningarhaldinum áðrenn tað endaði, tí hon knappliga kendi seg illa fyri. Tað
fekk fólk at seta spurningar við heilsuna hjá demokratiska forsetavalevninum, men fáar tímar seinni
komu boð um, at hon hevði tað fínt, og at hon var farin so tíðliga, tí hon hevði verið alt ov heit.
Forsetin Barack Obama helt eina kvirra løtu í Hvítu Húsunum klokkan 8:46 lokala tíð (13:46 okkara
tíð), sum var klokkan, tá fyrsta flogfarið fleyg inn í World Trade Center fyri 15 árum síðani. Um somu
tíð fóru klokkur at ringja runt um í landinum.
Seinni út á dagin legði Obama ein krans við Pentagon, har eitt flogfar eisini rendi á.

”Einki, sum vit gera, kann veruliga fáa pínuna, vit merkja við teirra fráveru, at hvørva. Tykkara sterki
kærleiki og trúfesti hevur verið ein íblástur hjá mær og hjá øllum landinum,” segði Barack Obama við
tey avvarðandi, sum vóru til minningarhaldið við Pentagon.
Og verjumálaráðharrin Ash Carter gav lyfti um, at øll, sum leypa á Amerika, verða jagstrað.
”Hvar tey enn eru, so fara tey, líka mikið hvussu langa tíð tað tekur, at merkja rættvísa nevan av
amerikanskari styrki,” segði Ash Carter.
Minningarhaldið við Ground Zero, har Freedom Tower stendur í dag, er tað størsta av øllum
haldunum, sum eru runt um USA í sambandi við dagin, men við árunum er minningarhaldið minkað.
Tað tekur góðar tríggjar tímar at lesa øll nøvnini á teimum deyðu upp, og ofta eru bert um 100 fólk
eftir til minningarhaldið, tá liðugt er at lesa øll nøvnini. Foreldrini hjá teimum, sum doyðu, verða ikki
yngri, og nógv av teimum avvarðandi kenna tað ikki longur so átrokandi at vera við hvørt ár.
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Føroyingar í hjartanum á norska oljuævintýrinum
09.09.2016 - 15:12
Nú føroyingar luttóku á altjóða oljumessuni ONS í Stavanger varð hetta eisini eitt gott høvi hjá eitt nú
nýggju leiðsluni á Jarðfeingi at fáa innlit í arbeiðið hjá norsku starvsfeløgunum í NPD, Norsk
Petroleums Direktorat, tí stovninum, sum umsitur alla oljuleiting, útbygging og framleiðslu á norska
landgrunninum. Ein kann siga, at hetta er sjálvt hjartað í norska oljuævintýrinum, sum byrjaði fyri júst
50 árum síðani, tá fyrsti boripallurin nakrantíð, “Ocean Traveler” hjá oljufelagnum ESSO, í juli 1966
setti borin í undirgrundina.
Á vitjanini luttóku stjórin á Jarðfeingi, Niels Christian Nolsøe saman við einum av royndu
jarðfrøðingunum á stovninum, Janu Ólavsdóttir, formaðurin í Oljuvinnufelagnum, Magne Arge, stjórin
í Atlantic Supply Base, Eli Lassen, stjórin í FOÍB, Jan Müller og Rannvá Arge, ið starvast sum
jarðfrøðingur hjá amerikonsku stórfyritøkuni Bake Hughes. Hóast NPD luttók á oljumessuni við einum
stórum bási, lat ein av stjórunum, Kjell Agnar Dragvik saman við Wenche Tjelta Johansen, varastjóri
fyri leiting, kortini dyrnar upp fyri gestunum úr Føroyum.
Har fingu tey eina gjølliga kunning um stovnin og hansara arbeiðsuppgávur og eisini um framtíðina á
norska landgrunninum, har tað verður roknað við 32 leitiboringum í ár, hóast íløgur hjá
oljufeløgunum í nýggjar leitiboringar eru minkaðar sera nógv vegna lágu oljuprísirnar. Stóri áhugin
snýr seg í løtuni um Barentshavið, har rættiliga nógv nýggj loyvi longu eru latin oljufeløgunum. Hesi
loyvi byggja m.a. á tað stóra seismiska forarbeiðið, sum varð gjørt í Barentshavinum nøkur ár herfyri,
tá 32 oljufeløg saman og við Statoil á odda tóku stig til at skjóta felags seismikk í nøkrum
avmarkaðum økjum har norðuri og eysturi í Barentshavinum. Tvey av feløgunum her hava eisini
tilknýti til Føroyar, nevniliga Faroe Petroleum og Lundin, hvørs fíggjarstjóri er føroyingur.
Hóast norska oljuævintýrið hevur umleið hálvt hundrað ár á baki, so eru leitiútbjóðingar á hvørjum
ári og roknað verður við stórari undirtøku eisini í komandi útbjóðingum. Norska økið er so bara eitt av
nógvum kring heimin, sum Føroyar skulu kappast við um framtíðar leitiíløgurnar. Norra hevur so
eisini tann fyrimunin, at teirra skattaskipan rindar aftur 78% av øllum leitiútreiðslunum hjá
oljufeløgunum. Men landið hevur so eisini tann vansa at dragast við, at kostnaðarstøðið í oljuvinnuni
er vorðið alt ov høgt, og tað hevur saman við lágu oljuprísunum rakt bæði leiting og útbygging meint.
Nú seta norsku myndugleikarnir so sítt álit á, at kostnaðurin er við at minka munandi samtíðis sum
vónir eru fyri einum vaksandi oljuprísi. Hetta vóru eisini spurningar, sum vóru nógv frammi á
oljumessuni ONS.
Høvi varð eisini undir vitjanini á oljudirektoratinum hjá umboðunum fyri Jarðfeingi at kunna NPD
fólkini um komandi føroysku leitiútbjóðingina. Jana Ólavsdóttir greiddi frá útbjóðingini og vísti á, at
nýggj data vístu stórar strukturnar í undirgrundini og vónaði hon tí, at eisini fleiri av teimum 50
oljufeløgunum, sum hava loyvi á norska landgrunninum, fara at vísa 4. útbjóðing í Føroyum ans.
Ymsir spurningar, sum kunnu hava felags áhuga fyri bæði londini, vóru eisini frammi á fundinum. Eitt
nú spurningurin um basalt, sum fjalir møguligar olju- og gasskeldur bæði á norskum og føroyskum øki
og sum eisini gera tað torført at síggja við seismikki, hvat er undir basaltinum. NPD lat fyri árum síðani
oljufeløgum sum ExxonMobil og Chevron leitiloyvi í sokallaðum basaltøkjum í Møre og Vøring út fyri
Miðnoregi, har tey síðani hava gjørt kanningar. Feløgini hava tó latið innaftur loyvini. Tá ExxonMobil
hevði leitiloyvi í Føroyum varð roynt at tvinna saman basaltvitanina frá bæði føroyska og norska
landgrunninum. Nú er amerikanska felagið heldur ikki í Føroyum longur.
Hóast tað er langt millum føroysk-norska undirgrundarmarkið og núverandi norsku oljuleiðirnar í
Norðsjónum og Norskahavinum, so verður tað kortini áhugavert í framtíðini at fylgja ymsu
leitiútbjóðingunum. Ikki er óhugsandi, at tað einaferð í framtíðini vilja vera oljufeløg norsku megin
markið, ið kunnu hugsast at vilja leita nær føroyska landgrunninum norðanfyri. Tað verður tó neyvan í
bræði. Men vónir eru um at finna olju og kanska mest gass á leiðunum norðanfyri, í einum øki, har
føroyska, norska og bretska markið møtast. M.a. er ávísur áhugi bretsku megin at gera kanningar av

undirgrundini har norðuri. Nøkur ár herfyri varð brunnurin Lagavullin boraður í hesum umhvørvinum.
Hann gav tó ikki tað væntaða úrslitið.
Oljan.fo

Reuters: Álop á oljugoymslur í Libya
11.09.2016 - 15:31
Størsta oljugoymslan í Libya, sum liggur í El Sider, er undir álopi, og eitt oljutangaskip sum liggur
uttanfyri goymsluna skal standa í ljósum loga, skrivar tíðindastovan Reuters.
Tað skulu vera deildirnar hjá einum fyrrverandi Generali, Khalifa Haftar, sum skulu hava lopið á
oljugoymslurnar í Zueitina, Ras Lanuf og El Sider.
Goymskurnar í Ras anuf og El Sider hava verið stongdar síðani á heysti 2014, men skuldu nú lata upp
aftur, sum ein partur av eini avtalu millum Libyan Petroleum Facilities Guard og tí ST-stuðlaðu
stjórnina.
Fyrr í ár blivu goymslurnar álopnar av Islamskum Stati.
Oljuframleiðslan hjá Libya er nógv minkað síðani 2010, tá framleiðslan sambært Financial Times, var
uppi á 1,6 milliónum tunnum um dagin. Í 2011 bleiv Mohamar Ghadaffi koyrdur frá, og landið endaði
í einum borgarakríggi.
Í løtuni framleiðir Libya 207.000 føt av olju um dagin. Hetta kann økja skjótt, um partarnir í landinum
semjast um eina loysn.
Oljan.fo

Gitte Henning hevur landað í Skagen
09.09.2016 - 21:39
Eins og tey føroysku makrelskipini gera donsku sildaskipið skjótt av á feltinum.
Danska uppsjóvarskipið, Gitte Henning frá Skagen, hevur landað í Skagen.
Teir hava fiskað rognsild í Norðsjónum, og fiskiskapurin hevur verið góður. Gitte Henning fekk heili
1000 tons eftir nøkrum fáum tímum.
Tá ið teir høvdu landað, fóru teir nýggjan túr. Ein føroyingur var umborð á Gitte Henningin hendan
túrin.
Fiskur.fo

Norðborg krokar í Djúpunum
10.09.2016 - 13:19
Norðborg kom inn á Djúpini í morgun, har teir kroka.
Norðborg hevur verið á makrelveiðu í føroyskum sjógvi, men kom í morgun inná Djúpini, har teir
kroka undan nógva vindinum, sum herjar á í løtuni.
Teir fara aftur á makrelveiðu seinnapartin tá ið veðrið batnar.
Tað hevur verið nógvur vindur í nátt, Vinmátarin vísti uppí 37,4 m/s, men nú er betur.
Flestu skipini eru inni og landa. Næraberg, Christian í Grótinum og Kappin vóru tey einastu skipini,
sum vóru á feltinum tá ið Norðborg fór inn at kroka.
Tað er nógvur makrelur at síggja á feltinum.
Fiskur.fo

Lars Olsen droymir um EM 2020
10.09.2016 - 19:20
Landsliðsvenjarin Lars Olsen sær stóra menning í føroyska landsliðnum og droymir um EM 2020.
Aftaná javnleikin í móti Ungarn í HM undanspælinum hesa vikuna, hevur Lars Olsen vónir og væntanir
um, at landsliðið fær fleiri stig til komandi EM undanspælið, enn seinast, tá liðið fekk seks stig.
- Eg haldi, at støðið er hækkað í ár, og vit skulu halda fram við at mennast, tí tað snýr seg um at gerast
betri allatíð, og tað gongur væl, sigur Lars Olsen við bold.dk, ið hevur tikið eitt prát við venjaran.
Lars Olsen veit væl, at tað er órealistiskt, at Føroyar sleppur við í HM, men hann trýr uppá eitt undur
til EM 2020.
- Til HM sleppur bert bólkavinnarin við vissu víðari, meðan nummar tvey skal spæla seg víðari, og vit
vita væl, at tað er torført at sleppa við. Til EM hinvegin sleppa trý lið úr bólkinum víðari, og so mugu
vit síggja, hvussu tætt uppá at sleppa víðari vit koma, ella um vit koma við einari sensatión.
- Vit hava nógvar ungar leikarar, og vit skulu geva okkum 100 prosent hvørja ferð fyri at fáa stig. Tað
er líka við, at eg kann siga, at vit kunnu vinna á øllum, men vit kunnu eisini tapa á øllum.

Lars Olsen hyggur í løtuni eftir avrikunum og er væl nøgdur við dystin í móti Ungarn, og er positivur
um framtíðina.
Portal.fo

Neistin tapti við tveimum málum
10.09.2016 - 20:25
Møðin var til at fáa eyga á síðsta partin av Evropa Cup dystinum á Hálsi í kvøld, men tað tók einki av
avrikinum. Tí tað var eitt gott Neistaavrik, tí føroysku kvinnurnar spældu væl, og í fleiri førum vóru
tær á odda við fleiri málum.
Hálvleiksstøðan var 12-12.
Marjun Danberg skaraði framúr og var toppskjútti hjá Neistaliðnum við heili 12 málum.
Hóast eina suverena Marjun Danberg, so var tað ikki nokk til at vinna dystin, og rumensku kvinnurnar
úr CSM Ploiesti fóru avstað við sigrinum. Úrslitið gjørdist 26-24. Óuppiborin rumenskur sigur við
føroyskum eygum.
Returdysturin verður í Rumenia komandi leygardag.
Neistin - CSM Ploiesti (24-26)
Portal.fo

NSÍ basti KÍ: Støðan og málskjúttar eftir 22. umfar
11.09.2016 - 16:53
Spennandi og avgerandi umfar var í Effodeildini í dag. Tað eydnaðist ikki oddaliðnum KÍ at fáa nakað
stig í dag meðan nærmastu kappingarneytarnir úr Víkingi komu tættari at oddinum og eru nú bara
eitt stig aftanfyri.
Botnliðini AB og B68 taptu sínar dystir og tað sær sera svart út hjá báðum liðum.
HB - Víkingur (0-1)
Philip Djordjevic 0-1
ÍF - AB (2-0)
Adeshina Lawal 1-0
Karl Løkin 2-0
TB - B68 (4-1)
Evrard Blé 0-1
Albert Adu 1-1
Teitur Justinussen 2-1
Albert Adu 3-1
Kofi Appiah 4-1
NSÍ - KÍ (2-0)
Per Langgaard 1-0
Árni Frederiksberg 2-0
Skála - B36 (0-2)
Róaldur Jakobsen 0-1
Róaldur Jakobsen 0-2

Støðan eftir 22 umfør
1. KÍ (50 stig)
2. Víkingur (49 stig)
3. NSÍ (46 stig)
4. B36 (41 stig)
5. HB (35 stig)
6. ÍF (28 stig)
7. TB (23 stig)
8. Skála (17 stig)
9. AB (12 stig)
10. B68 (7 stig)
portal.fo

Danskir politikkarar hóttir eftir lívinum
09.09.2016 - 11:05
Í einari kanning, sum DR hevur gjørt, hava 97 av 179 fólkatingslimum svarað, at teir hava upplivað at
fáa deyðshóttanir. Harumframt svara nærum helvtin av teimum, at teir hava verið hóttir við
harðskapi.
Hetta er ikki ein sannroynd, sum forkvinnan í Fólkatinginum, Pia Kjærsgaard frá DF, er nakað serliga
fegin um:
- Tað er blivið nógv verri. Tað er eingin ivi um tað. Trygdin á Christiansborg er eisini so høg sum aldrin
áður. Tað er hent óhugnaliga nógv, síðan eg varð vald í Fólkatingið fyri fyrstu ferð fyri 33 árum síðan.
Pia Kjærsgaard metir eisini, at framkoman av teimum sosialu miðlunum tey seinru árini hevur verið
viðvirkandi til, at politikkarir í størri mun enn áður hava noyðst at lagt oyra til kritikk:
- Tað er farið fullkomuliga av sporinum. Mangan haldi eg, at fólk gera tað (kritisera politikkarar á
internetinum, red) uttan at kenna avleiðingarnar av tí. Men sjálvandi skal man ikki undir nøkrum
umstøðum koma við harðskaps-ella deyðshóttanum ímóti politikkarum ella øðrum. Tað er jú heilt
langt úti. Í somu løtu tað snýr seg um harðskap ella deyðshóttanir, skal tað meldast til løgregluna. Tað
er ikki nakað, man skal síggja lætt uppá. Tað skal meldast hvørja einastu ferð, sigur Pia Kjærsgaard at
enda hesum viðvíkjandi.
Portal.fo

Veljarakanning hjá Portalinum: Samgongan varðveitir meirilutan
09.09.2016 - 12:01
Hóast tað hevur leikað hart á hjá samgonguni hesa seinastu tíðina, so hevur hon framvegis stuðul hjá
einum meiriluta av veljarunum.
Tað vísir ein spildurnýggj veljarakanning, sum Gallup hevur gjørt fyri Portalin.
Tó so, samgongan gongur eitt sindur aftur. Á valinum 1. september í fjør fingu teir tríggir flokkarnir,
sum skipaðu samgongu, Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn, 52,7 prosent av atkvøðunum.
Nýggja veljarakanningin gevur samgonguni 51,9 prosent.
Í tinginum varðveita flokkarnar síni umboð: Javnaðarflokkurin 8, Tjóðveldi 7 og Framsókn 2.
Teir stóru samgonguflokkarnir ganga tó aftur. Javnaðarflokkurin við 0,9 prosentstigum og Tjóðveldi
við 0,2 prosentstigum. Framsókn hinvegin, gongur fram við 0,3 prosentstigum.
Tað er bert Sambandsflokkurin, sum gongur fram í tingmannatali sambært nýggju veljarakanningini.
Sambandsflokkurin fer upp á 7 tingfólk, meðan Nýtt Sjálvstýri missir annan av sínum tingsessum.
Sambandsflokkurin gongur eins nógv fram, og Javnaðarflokkurin gongur aftur, við 0,9 prosentstigum.
Tað løgna í kanningini er, at Nýtt Sjálvstýri missir ein tingsess, hóast flokkurin hevur eina framgongd
við 0,2 prosentstigum.
Hinir andstøðuflokkarnir, Fólkaflokkurin og Miðflokkurin, hava eina evarska lítla afturgongd upp á 0,1
prosentstig.
Kanningin, sum Gallup Føroyar hevur gjørt fyri Portalin, byggir á svar frá 517 veljarum, sum vórðu
spurdir í døgunum upp undir ársdagin fyri løgtingsvalið, 1. september.
Portal.fo

Jørgen um veljarakanningina: Pípan fer at fáa eitt annað ljóð
09.09.2016 - 13:03
Jørgen Niclasen, formaður í Fólkaflokkinum, er nøgdur við, at Fólkaflokkurin í nýggastu
veljarakanningini, sum Gallup hevur gjørt fyri Portalin, fær 18,8% av atkvøðunum, t.e. 0,1% minni enn
til løgtingsvalið tann 1. september í fjør.
- Søguliga sæð stendur Fólkaflokkurin altíð veikur í veljarakanningum, og ta einu ferðina haldi eg meg
minnast, at flokkurin enntá var niðri á 14-15% til ta einu veljarakanningina, meðan hann beint fyri
tann eina valdagin hevði nógv minni undirtøku, enn hann hevði á sjálvum valinum. Harvið er tað
super fyri Fólkaflokkin at fáa á leið 19% til hesa veljarakanningina.
Jørgen Niclasen vil ikki vita av, at veljarakanningin, og tað at samgongan ikki fer aftur í tingmannatali,
skal síggjast sum eitt herðaklapp til samgonguna:
- Tað er rætt, at tað er vanligt, at stjórnir og samgongur missa til veljarakanningar, men í hesum føri
er øðrvísi. Samgongan hevur ikki fingið nakað av skafti og er ikki komið við nøkrum máli síðan á
Ólavsøku, og í aðrar mátar hevur tað verið politiskur steðgur í alt summar. Fólk hava ikki nakað mál
hjá samgonguni at fyrihalda seg til og hevur tí heldur ikki nakað at kritisera samgonguna fyri. Eg eri
vísur í, at tá ið samgongan kemur við onkrum av teimum stóru uppskotunum, fer pípan at fáa eitt
annað ljóð.

Jørgen Niclasen vísir á í samrøðuni við Portalin, at framhaldandi stuðulin til samgonguna skal skiljast,
sum at veljarin sigur ”latið okkum síggja, hvat hendir og so taka støðu til samgonguna harfrá”, og at
ein fyrsta fortreyt fyri at kunna døma samgonguna er, at hon fær framt nakað í verki.
Portal.fo

Yvirlitstrolingar: Batar at hóma í fleiri fiskastovnum
09.09.2016 - 16:39
Metingarnar um fleiri ymsarstovnar síggja jaligar út, nú Havstovan kunnger úrslitið fyri seinnu
yvirlitstrolingina á sumri á landgrunninum.
Í túrfrágreiðingini til hendan túrin eru bæði úrslit frá sjálvum túrinum umframt samanløgd úrslit fyri
úrvald fiskasløg fyri báðar túrar tilsamans. Soleiðis skrivar Havstovan á heimasíðu síni í dag:
Í stuttum kann sigast fyri báðar túrar, at nøgdin av toski í ár og í fjør hevur verið nakað størri enn tey
trý undanfarnu fyri, men hesi úrslit skulu takast við ávísum fyrivarni, tí fyri bæði ár stavar
meginparturin av vøkstrinum frá eini og somu støð vestan fyri Skúvoynna.
Fyri hýsu hevur sera lítið verið at fingið í nógv ár, og í 2015 og 2016 var myndin tann sama hóast eitt
vet betri enn árini frammanundan; her eru tó glottar at hóma, tí tað eru týðiligar ábendingar um, at
2015-árgangurin er góður, og kanska er 2016-árgangurin eisini á eini leið.
Fyri upsa er at siga, at slíkar yvirlitskanningar ikki eru so eftirfarandi, men fyribils sær út til, at nakað
meira er til enn seinastu fáu árini, serliga av smátfallandi fiski.
Annars er vert at nevna, at tað bragdaði veruliga fyri stóra kongafisk; hetta hevur verið væntandi í
fleiri ár, tí stovnsmetingar av stóra kongafiski, ið vit hava felags við Ísland og Vesturgrønland, hava í
fleiri ár víst, at hesin stovnur er hampuliga væl fyri.
Sama kann sigast um longu, brosmu og reyðsprøku. Fyri hvítingsbróður hevur veiðan yvirhøvur verið í
minking í fleiri ár, og í 2016 helt hendan gongdin fram. Her skal verða mint á, at talið á fiski er ikki
lítið, og serliga er talið á yngli hampuliga stórt í ár.
Svartkjaftur hevur verið í vøkstri í fleiri ár, og gongdin stendur við. Við støði í hesum kanningunum
tykist gulllaksur eisini at vera hampuliga væl fyri. Hinvegin eru tunga og serliga trantkongafiskur og
kalvi illa fyri.
Fyri uppsjóvar-stovnarnar sild, makrel og rossamakrel eru slíkar kanningar við einum lítlum
botnfiskatroli ikki so væl hóskandi til at meta um, hvussu nógv er til. Men makrelur er eftir hesum at
døma væl fyri, og er hetta í samsvari við aðrar størri kanningar; sild (heystgýtandi) er í vøkstri, meðan
lítið varð fingið av rossamakreli.
Portal.fo

Føroyska vinnan á ferð til Kina
09.09.2016 - 17:48
Í døgunum 31. oktober til 4. november skipar Uttanríkis- og Vinnumálaráðið í samstarvi við
Vinnuhúsið fyri vinnuferð til Kina.
Poul Michelsen, landsstýrismaður við uttanríkis- og vinnumálum, fer at standa á odda fyri føroyska
sendiliðnum, har ið eisini umboð fyri Vinnuhúsið og føroyskar fyritøkur luttaka. Endamálið er at fáa
innlit í kinverska marknaðin, umframt at hava fundir á myndugleikastigi. Fleiri av fyritøkunum luttaka
eisini á fiskivinnumessuni China Fisheries & Seafood Expo í Qingdao, ið er størsta fiskivinnumessa í
Asia.
- Kina er ein alsamt vaksandi marknaður, ikki minst fyri føroyskan útflutning. Uttanríkis- og
Vinnumálaráðið hevur uppraðfest vinnulig tiltøk úteftir, og henda vinnuferð er partur av hesum
átaksøki, sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður.
Portal.fo

Yvir 50 fráboðanir um stormskaðar
10.09.2016 - 09:36
Løgreglan í Havn hevur fingið eina ørgrynnu av fráboðanum um skaðar av stormi tíðliga í morgun, og
roknað verður við nøkrum afturat, út á fyrrapartin. Hetta upplýsir vakthavandi á løgreglustøðini í
Havn í morgun.
Sambært døgnrapportini, so eru øll øki í landinum rakt av nógva vindinum, og kanska serliga í
suðurøkinum.
Sera nógvar fráboðanir eru komnar um, trampolinir, og so eru fleiri stilladsir eisini loysnaði.

Fyrsta fráboðanin kom umleið klokkan 04 í morgun, tá ein sperra var koppað av einum nýreistum
húsið í Saltangará.
Tá vakthavandi møtti klokkan 07 í morgun var mesti vindurin um Ørðaskarð. Har vísti vindmátarin
heili 65 m/s, og enn er nógvur vindur, tó ikki so ógvusligt hóast alt.
Fleiri tekjur eru eisini loysnaðar, og nógvur klædningur á húsum kring landið hevur fingið skaða.
Í Hvalba fór streymurin um hálvgum fimm tíðina, og fyri løtu síðani var hann ikki komin aftur.
Sum tit hava sæð á grein frá fyrr í morgun var eitt træ eisini koppað í miðbýnum, í Niels Finsensgøtu í
Havn.
Eisini hevur Strandferðslan boðað frá ymiskum avlýsingum í morgun. Millum annað koyra leiðirnar
700 og 701 ikki fyribils, og Nólsoyarleiðin siglur heldur ikki fyribils. Kunnað verður frá aftur, tá klárt er
at sigla, upplýsir Strandferðslan.
Portal.fo

Tórshavnar Kommuna brúkt 159.000 krónur uppá pennar
10.09.2016 - 15:50
Sambært Kringvarpinum hevur Tórshavnar Kommuna brúkt 159.049 krónur, íroknað mvg, uppá
pennar fyrstu tvey árini av hesi býráðssetuni.
Størsti parturin av peninginum er brúktur til Sheaffer pennar. 20. novembur keypti kommunan 50
pennar fyri 345 krónur stykki, sum stjórnarskrivstovan var so væl nøgd við, at tey árið eftir keyptu
300 stykki afturat. Sostatt hevur kommunan brúkt góðar 137.000 krónur uppá Shaeffer pennar innan
tvey ár.
Stjórnarskrivstovan sigur við Kringvarpið, at pennarnir verða brúktir sum gáva til hátíðarhald.
Tá nýggja býráðið kom til fingu allir býráðslimirnir eisini hvør sín Mont Blanc penn, og tað kostaði
kommununi 21.900 krónur, íroknað mvg.
Portal.fo

Tá tú keypir sjokulátu stuðlar tú trælahaldi av børnum
10.09.2016 - 22:02
Síðsta septembur mánað var eitt rættarmál um Hershey, Mars og Nestle, ið allar eru stórar sjokuláta
fyritøkur, tí fyritøkurnar vórðu ákærdar fyri at brúka trælahald av børnum í Vesturafrika til sína
framleiðslu.
Málið um barnaarbeiði í sjokulátu ídnaðinum hevur verið uppi at venda seinastu 15 árini. Kakao er
høvuðstilfarið í sjokulátu, og tað finst mest í Vesturafrika, serliga í Fílabeinsstrondini og Ghana.
Nógvar sjokuláta fyritøkur keypa alt sítt kakao úr Vesturafrika, og tað mesta verður framleitt á lítlum
bóndagørðum, og bøndurnir eru sera fátækir. Hetta elvir til at teir brúka barnatrælir til framleiðsluna.
Tað skrivar wakingtimesmedia.com.
Børnini eru millum 11-16 ára gomul, onkuntíð yngri, og umstøðurnar eru sera vánaligar. Børnini
verða hildin sum trælir og arbeiða millum 80-100 tímar hvørja viku. Tey verða sligin við neva, belti og
píski, sambært børnum, ið eru sloppin leys. Hesi børnini hava sjálvi tosað um hendingarnar í filminum
“Slavery: A Global Investigation”. Har greiðir ein drongur m.a. frá, at um hann datt, meðan hann bar
ein sekk av kakao, so pískaðu tey hann, til hann kom upp aftur.
Um man ikki vil stuðla trælahaldi av børnum í Vesturafrika, so eru tað serliga hesi seks merkini man
ikki skal keypa:
Hershey
Mars
Nestle
ADM Cocoa
Godiva
Kraft
Í Føroyum er sera vanligt at keypa Nestle og Mars sjokulátu. Nestle framleiðir m.a. Kitkat, Aero, Lion
bar, og morgunmat so sum Cheerios, Nesquick o.s.fr. Quality Street karamellurnar eru eisini sera
populerar í Føroyum um jólini.

Hóast ljós er varpað á henda trupulleikan seinastu árini, so er talið av børnum í trælahaldi í kakao
ídnaðinum í Vesturafrika voksið við 51 prosentum frá 2009 til 2014.
Í 2001 lovaði sjokuláta ídnaðurin at enda alt samstarv við Fílabeinsstrondina og Ghana áðrenn 2005,
men tíðarfreistin er blivin flutt fleiri ferðir. Vónin er, at samstarvið endar í 2020 fyri ikki at stuðla
barnatrælahaldi.
Portal.fo

Andlát
Elisabeth Matras, Klaksvík, ættað úr Haraldssundi, andaðist á Klaksvíkar Sjúkrahúsi hósdagin 8.
september, 86 ára gomul.
Andreas Danielsen, ættaður úr Syðradali í Streymoynni, búsitandi í Runavík andaðist á
Landssjúkrahúsinum mikudagin 7. september, 80 ára gamal.
Mina Knudsen, Saltangará andaðist 8. september á Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi, 94 ára gomul.

