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Gamlar bingjur eru nú flótandi marglætisíbúðir hjá lesandi 
Tær hava verið jørðina runt 50 ferðir. Nú eru bingjur partur av umhvørvisvinarligum íbúðum hjá 
lesandi á sjónum. 
 
Ein lítil oyggj av gomlum bingjum er nýggjasta tiltakið í Keypmannahavn í bardaganum móti vantandi 
lestraríbúðum. 
 
Í løtuni liggur hon við bryggju á Refshalaoynni í Keypmannahavnar Havn, men til ber at flyta oynna, 
og í næstum flytir hon til Kalvebod Bryggjuna. Í prinsippinum kunnu íbúðirnar liggja í eini og hvørjari 
havn, og tað er eisini tað stigtakararnir til verkætlanina vóna. 
Íbúðirnar fara at kosta 4.000-6.000 kr. at leiga um mánaðin, alt eftir hvussu íbúðartilboðið endaliga 
verður snikkað saman. 
Burturúr níggju gomlum bingjum hava stigtakararnir fingið 12 flótandi marglætisíbúðir á sjónum.  
Kelda: jp.dk 
Antares.fo 
 

 
Tryggingarfeløg stúra fyri eldsbrunum umborð á bingjuskipum 
International Union og Marine Insurance, IUMI, hevur við støði í m.a. eldsbrunanum umborð á 
"Maersk Karachi" fyrr í ár sent út eina ávaring um betri skipanir fyri eldsløkking umborð á 
bingjuskipum. 
Tað er tó álvarsami eldsbrunin í Hamburg umborð á skipinum "NNCI Arauco" fyrst í hesum 
mánaðinum, ið er beinleiðis orsøkin til ávaringina. 
Tryggingarfeløgini vísa á, at neyðugt var at fáa hjálp frá 300 sløkkiliðsfólkum fyri at fáa sløkt eldin, og 
at hetta bendir á, at møguleikarnir fyri eldsløkking umborð á skipunum ikki eru nóg góðir.  
Manningarnar eru heldur ikki nóg væl fyri, tá tað kemur til at bera skjótt og effektivt at í tílíkum 
førum. Allarminst undir sigling, siga tryggingarfeløgini.  
Kelda: IUMI/soefart.dk. 
Antares.fo 
 

 
Marknaðarvirðið hjá Mærsk hækkað 7 mia. kr. 
Marknaðarvirðið hjá Mærsk hækkaði við umleið 7 mia. kr. í gjár, eftir at fyritøkan avdúkaði leingi 
væntaðu strategiætlan sína. 
Strategiætlanin ber millum annað í sær, at fyritøkan verður klovin í tvey, so hon í framtíðini fer at 
fevna um eina flutnings- og logistikkdeild og eina orkudeild. 
Samstundis fer felagið at royna at sleppa sær av við allar oljutengdu handilseindirnar. 
B-partabrævið hjá Mærsk hækkaði í gjár við 3,4 pst. til 10.240 kr., meðan A-partabrævið fór 3,3 pst. 
upp til 9790 kr. 
Samlaða marknaðarvirðið hjá Mærsk er nú upp á umleið 208,7 mia. kr. sambært tølum frá 
Bloomberg. 
Kelda: ritzau/FINANS  
Antares.fo 
 

 
Menniskjansligt mistak hækkar makrelkvotuna í ár 16 prosent 
ICES hevur dagført tilmælið fyri makrel í 2016, skrivar Havrannsóknarstovnurin í Bergen. Eitt mistak 
er funnið í dátugrundarlagnum fyri útrokningini - eitt menniskjansligt mistak, sigur ICES. 
”Talan er um eitt menniskjansligt mistak, har rekrutteringsindeksið varð brúkt á skeivan hátt, og 
hetta hevði avleiðingar fyri útrokningina av stovninum”, sigur ICES. 
Tí er ráðgevingin nú rættað, og ICES hevur almannakunngjørt eitt nýtt tilmæli fyri 2016. 
Broytingin ber í sær, at gýtingarstovnurin er 14 prosent hægri enn upprunaliga mett, og við nýggju 
upplýsingunum verður lagt upp til eina samlaða øking av makrelkvotuni upp á 16 prosent. Harvið 
verður TAC (mest loyvda veiða, blm.) fyri 2016 uppá 773.842 tons ímóti 667.385 tonsum, sum var 
upprunaliga tilmælið frá ICES. 



Annars verða kvotuuppskotini fyri 2017 frá ICES fyri makrel og annan uppsjóvarfisk 
almannakunngjørd 30. september.  
Kelda: fiskeritidende.dk 
Antares.fo 
 

 
Betri úrslit í norsku vinnuni hóast lágan oljuprís  
22.09.2016 - 11:56 
Rokniskapirnir hjá norskum partafeløgum í 2015 vísir at tað gongur gott, og úrslitini eru samanlagt 
betri enn árið fyri. Oljubremsan og afturgongd í oljuvinnuni sæst ikki aftur.  
Sambært Dagens Næringsliv vísir meðaltalið fyri øll tey 113.000 partafeløgini í Noregi, og sum hava 
eitt úrslit omanfyri milliónina, at 2015 gjørdist betri enn 2014.  
Vit sóu onki til at oljubremsan rakti partafeløgini í rokniskapunum fyri 2014, men vit høvdu roknað 
við at hetta sást aftur í rokniskapunum fyri 2015. Men tað gera vit ikki, sigur búskaparfrøðingurin Per 
Einar Ruud í metingarfelagnum Bisnode.  
Úrslitini hjá norsku partafeløgunum, áðrenn skatt, hava verið jalig farnu trý árini. Yvirskotini økja, og 
eginognin økir eisini.  
Einasta stað í Noregi har úrslitini gerast verri, er í oljufylkinum Rogaland har Stavanger liggur, og fyri 
ein part í Hordaland, har Bergen liggur. Hóast afturgongd her, so gongur somikið betri í restini av 
Noregi at Hordaland og serliga Rogaland samanlagt ikki draga hini niður.  
Oljan.fo 
 

 
Johan á Plógv toppskjútti í fyrsta Champions League dystinum 
22.09.2016 - 22:39 
Jóhan á Plógv Hansen var á liðnum hjá Bjerringbro-Silkeborg, sum í kvøld vann fyrsta dystin í 
bólkaspælinum í Champions League. BSV spældi móti sveisiska liðnum, Kadetten Schaffhausen. og 
Jóhan bleiv toppskjútti fyri danska liðið. 
Jóhan spældi allan dystin, og stóð seg sera væl, bæði í verjuni og í álopinum. Hann bleiv toppskjútti á 
danska liðnum við sjey málum. 
Tá liðini fóru til hálvleiks var tað annars Kadetten Schaffhausen sum var á odda við tveimum málum, 
12-10. Men við einum sera góðum innsatsi í øðrum hálvleiki vann danska liðið seg fram um, og 
leiðslan varð ikki slept aftur. Millum annað takkað verið einum sera væl spælandi Jóhan á Plógv 
Hansen. BSV vann dystin 25-24. 
 
BSV er í einum kanónsterkum bólki, saman við FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Flensburg-
Handewitt og THW Kiel, Wisla Plock og Veszprem. 
 
BSV skal longu spæla í Champions League aftur sunnudagin, tá kenda týska liðið, Flensburg-
Handewitt vitjar í Danmark.  
Portal.fo 
 

 
251 milliardingar í Noregi 
22.09.2016 - 07:52 
Tað eru nú 251 persónar í Noregi, sum eiga eina ogn upp á yvir eina milliard krónur – norskar, væl at 
merkja. 
Hetta vísir ein nýggj uppgerð, sum miðilin Kapital hevur gjørt. Uppgerðin vísir, at Noreg hetta seinasta 
árið hevur fingið 34 nýggjar milliardingar.  
Hóast tað ikki hevur gingið so væl hjá reiðaranum John Frederiksen hesa seinastu tíðina, er hann 
framvegis nógv tann ríkasti persónurin í Noregi. Hansara ognir eru mettar til 92 milliardir norskar 
krónur.  
Tann næstríkasti er Odd Reitan, sum eigur 43 milliónir.  
Kjell Inge Røkke, sum einaferð var virkin í føroyskari fiskivinnu, er tað norska ríkmenni, sum hevur 
havt størstan vøkstur í ognum sínum hetta seinasta árið. Hann er vorðin 6,1 milliardir ríkari.  
Røkke liggur á 10. plássi við 17,2 milliardum krónum.  
Portal.fo 
 

 
A. P. Møller broytir bygnaðin 
22.09.2016 - 10:28 



Risastóra danska reiðaríið A. P. Møller hevur lagt fram sína ætlan fyri framtíðina. Tað merkir at felagið 
verður býtt upp millum virksemið, sum hevur við oljuvinnu at gera, og so restina. 
Tað verður sagt í eini fráboðan til keypsskálan í dag.  
Í framtíðini verður A.P. Møller-Mærsk A/S eitt felag, sum tekst við flutning og logistikk, meðan 
Maersk Oil og deildirnar í hesum sambandi verða flutt í eina sjálvstøðuga eind.  
Í flutningspartinum verður Maersk Line, APM Terminals, Svitzer, Maersk Container Industry og 
Danco, meðan Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Tankers og Maersk Supply Service koma í orku-
partin, skrivar Danmarks Radio.  
Hetta ávirkar eisini leiðsluviðurskiftini. Søren Skou verður framhaldandi stjóri fyri alla konsernina og 
flutnings-partin, meðan Claus V. Hemmingsen verður stjóri fyri orku-deildina. Teir, ið missa starvið, 
eru Kim Fejfer, stjóri fyri APM Terminals, Jakob Thomasen, stjóri fyri Maersk Oil, og Trond Westlie, 
fíggjarstjóri.  
Orsøkin til broytingarnar er, at felagið er undir trýsti uttanífrá, serliga innan bingjuflutning og 
oljuvirksemið. Svarið frá leiðsluni hevur verið at optimera útreiðslurnar.  
Partabrøvini hjá A.P. Møller hækkaðu við trimum prosentum eftir at tíðindini bórust í morgun.  
Portal.fo 
 

 
Sea Shepherd fær nýtt nýmótans skip 
22.09.2016 - 11:35 
Sea Shepherd-umhvørvisfelagsskapurin hevur fingið eitt nýtt amboð í stríðnum móti japansku 
hvalaveiðu í Kyrrahavinum. 
Ocean Warrior eitur skipið, sum er bygd serliga til endamálið. Hetta er fyrstu ferð, at Sea Shepherd 
fær ein nýbygning av slíkum slag, tí øll hini skipini, sum felagsskapurin hevur brúkt í stríðnum móti 
japansku hvalaveiðuni, hava verið umbygd skip, sum upprunaliga vórðu bygd til onnur endamál.  
- Okkara avbjóðing hevur verið, at japanski hvalaveiðiflotin hevur størri og skjótari skip enn vit hava. 
Nú kunnu vit stríðast á jøvnum føti, sigur Peter Hammarstedt hjá Sea Shepherd við avstralska blaðið 
The Age.  
Sea Shepherd hevur ikki avdúkað hámarksferðina hjá nýggja Ocean Warrior, men royndarsiglingar í 
Miðjararhavinum hava víst, at tað lættliga klárar 30 fjórðingar.  
Skipið, sum kostar 12 milliónir avstralskar dollarar, er er fíggjað við stuðli úr einum grunni hjá einum 
hollendskum happadrátti, skrivar blaðið.  
Í løtuni er Ocean Warrior, sum er bygdur í Turkalandi, á jomfrúferð til Amsterdam. Síðan verður leiðin 
løgd til Avstralia haðani herferðin móti japansku hvalaveiðuni verður samskipað.  
Portal.fo 
 

 
Løgregluharðskapur í USA ógvuliga útbreiddur 
22.09.2016 - 12:30 
16 løgreglufólk í Charlotte í North Carolina hava seinastu dagarnar fingið skaða av ymsum slag í 
sambandi við ógvuslig mótmæli, sum hava verið í kjalarvørrinum av, at ein 43 ára gamal 
afroamerikanskur maður týsdagin varð skotin av løgregluni, tí at hann, sambært løgregluni, var ein 
álvarssom hóttan.  
Fyrst varð upplýst, at persónurin var deyður, men síðan upplýstu myndugleikarnir, at viðkomandi 
framvegis var á lívi.  
Drápið týsdagin hendi bert ein dag eftir, at løgreglufólk í Tulsa í Oklahama almannakunngjørdu eitt 
video, har ið løgreglufólk sóust skjóta ein 40 ára gamlan afroamerikanara til deyðis, eftir at bilurin hjá 
honum var steðgaður upp uttanfyri býin. 40 ára gamli maðurin var, eftir øllum at døma, óvápnaður.  
Hetta eru tó ikki teir einastu tilburðirnir, sum hava verið av løgregluharðskapi í USA farnu árini. 
Sambært heimasíðuni Mapping Police Violence hevur løgreglan í USA dripið í minsta lagi 214 
afroamerikanarar higartil í 2016, meðan hon í fjør drap 346 afroamerikanarar.  
Í 2015 drap amerikanska løgreglan, sambært Mapping Police Violence, alt í alt í minsta lagi 1.152 fólk. 
Av teimum 60 størstu býunum í USA drap amerikanska løgreglan í 2015 flest fólk í Bakersfield í 
California, meðan hon drap næstflest fólk í Oklahoma City. Hon drap triðflest fólk í Oakland í 
California.  
Heimasíðan sigur víðari, at afroamerikanarir eru í trimum ferðum so stórum vanda fyri at verða 
dripnir av løgregluni sum hvít fólk.  
Sambært Mapping Police Violence vóru minni enn ein triðingur av afroamerikanarunum, sum 
løgreglan hevur dripið í ár, undir illgruna fyri at hava framt brotsverk ella fyri at hava vápn uppi á sær.  
Heimasíðan vísir eisini á, at tað er ógvuliga ymiskt frá einum býi í USA til ein annan, hvussu lutfallið er 
ímillum ”vanlig morð” og løgreglumorð. Í Newark í New Jersey eru 52% av íbúgvunum 



afroamerikanskir, og er talið av ”vanligum morðum” har 40 fólk per 100.000 fólk. Hóast hetta høga 
talið av morðum fyri hvønn íbúgva í Newark, er eingin afroamerikanari, sambært Mapping Police 
Violence, dripin av løgregluni í Newark síðan 2013.  
Í St. Louis í Missouri er hinvegin nakað øðrvísi statt. Har eru 16 afroamerikanarir dripnir av løgregluni í 
St. Louis síðan 2013, hetta hóast talið av afroamerikanarum og tølini fyri ”vanlig morð” í St. Louis eru 
nakað tey somu sum í Newark. 47% av íbúgvunum í St. Louis eru afroamerikanskir, og er talið av 
”vanligum morðum” í býnum 38 fólk per 100.000 fólk.  
Mapping Police Violence sigur at enda, at í 97% av førunum við løgregluharðskapi í USA í 2015 vórðu 
løgreglufólk ikki eftirfylgjandi ákærd fyri nakað brotsverk.  
Portal.fo 
 

 
Taks fær innlit í Panama-skjøl 
22.09.2016 - 15:02 
Skattamyndugleikarnir sleppa nú eisini at síggja undirskjøl, danska fíggjarmálaráðið hevur keypt frá 
dulnevndari keldu í sambandi við Panama-skjølini.  
Tað er Kringvarpið, sum ber hesi tíðindini í dag. 
Kringvarpið sigur, at avtalað er, at donsku skattamyndugleikarnir, Fíggjareftirlitið og Fíggjarligt 
Støðufesti skulu sleppa at síggja hesi skjølini, og at Taks verður partur av hesari avtaluni. 
Við Kringvarpið sigur Eyðun Mørkøre, stjóri í Taks, millum annað soljóðandi: 
- Í tí tætta samskiftinum, sum vit hava við Skat so havi eg havt eitt leypandi samskifti allatíðina, og eg 
havi tryggjað mær, at vit eru við í tí arbeiðnum at fáa somu atgongd sum Skat, og at teir eisini 
arbeiða, soleiðis at viðkomandi upplýsingar, sum hava okkara áhuga, verða lætnar til okkum. 
Eyðun Mørkøre dugir tó ikki at siga við Kringvarpið, hvørt upplýsingar, sum hava týdning fyri Føroyar, 
verða funnar. 
Kringvarpið greiðir víðari frá, at málið er at finna fólk, sum skylda Fíggjarligum Støðufesti pengar, men 
sum hava krógvað hann í skattaskjóli í Panama. Tað eru, sambært Børsen, næstan 1000 fólk, sum 
skylda Fíggjarligum Støðufesti pening á eitt virði á leið umleið 20 milliardir krónur. 
Eyðun Mørkøre heldur fyri, at í fyrstu atløgu fer Taks ikki sjálvt at senda fólk at leita í skjølunum, men 
heldur at lena seg upp at Skat: 
- Vit hava valt at gera tað soleiðis, at vit lena okkum upp at Skat í Danmark og hava ikki sett nakra 
arbeiðsorku hjá okkum, hvørki her ella til at fara niður og arbeiða saman við teimum. Í fyrstu atløgu 
boðar Skat okkum frá, og er tað nakað, so taka vit tað harfrá. 
Eyðun Mørkøre metir at enda, at hetta verður eitt drúgt arbeiði: 
- Ja, tað rokni eg við (at tað verður eitt drúgt arbeiði), tí at tað sær út, sum tað kemur meira og meira 
fram. So tað kann væl saktans gerast drúgt. Tað er møguliga nógv eftir at koma fram, so hetta verður 
sikkurt eitt leypandi arbeiði í langa tíð frameftir. 
Portal.fo 
 

 
Fiskimannafelagið stak ónøgt við fiskivinnu-nýskipanarnevndina 
22.09.2016 - 18:24 
Tað er ikki ov nógv avgjørt at siga, at Fiskimannafelagið og tess umboð í vinnuliga fylgibólkinum hjá 
fiskivinnu-nýskipanarnevndini als ikki kenna seg hoyrd í tilgongdini.  
Millum annað soleiðis sigur Fiskimannafelagið í dag á heimasíðu sínari í sambandi við, at felagið í dag 
varð boðið til fundar við nýskipanarnevndina. 
Fiskimannafelagið sigur í hesum viðfangi, at sum skilst verða tað ikki fleiri fundir við fylgibólkin. 
Felagið førir fram, at tveir aðrir fundir hava verið, men at tað ongantíð hevur verið talan um, at 
felagið veruliga hevur fingið høvi at leggja fram sjónarmið sítt og lýsa tey út í æsir. 
- Vit hava eftir øllum at døma bara verið bodnir við, so tað sá penari út á pappírinum, og 
nýskipanarnevndin kundi siga, at allir partar vóru hoyrdir. Men vit halda als ikki, at vit eru hoyrdir, og 
yvirhøvur onki av tí, sum vit hava borið fram á fundunum, sæst aftur í hoyringsskrivinum, ið varð latið 
fylgibólkunum undan hesum seinasta fundinum við sjálva nýskipanarnevndina, sigur 
Fiskimannafelagið víðari á heimasíðu sínari. 
Felagið vísir harundir á, at tað í dag fekk møguleika at koma við spurningum og sjónarmiðum um 
sjálvt arbeiðið hjá nýskipanarnevndini, men at nevndin hevði sera ilt við at svara spurningunum, ið 
vórðu settir. 
Portal.fo 
 

 
Nógv virksemi á Varðanum Pelagic 



22.09.2016 - 19:42 
Finnur Fríði var liðugur at landa til Varðan Pelagic á Tvøroyri um miðnáttarleitið í gjárkvøldið, og hann 
var ikki meira enn liðugur, so varð farið undir at landa Trónd í Gøtu, sum longu lá klárur við 
landingarbryggjuna. 
 
Suðurrás upplýsir, at Finnur Fríði hevði 950 tons av makreli og Tróndur í Gøtu hevði 1350 tons, 
somuleiðis av makreli. Á Varðanum Pelagic vænta tey, at Tróndur í Gøtu verður tómur fríggjakvøldið. 
Portal.fo 
 

 
Norðoya Sparikassi verður 97 ár leygardagin 
22.09.2016 - 20:29 
Føroya elsti peningastovnur, Norðoya Sparikassi, gerst 97 ár tann 24. september 2016. Framskygd 
fólk í Norðoyggjum tóku í 1919 stig til at stovna ein sparikassa. Tørvur var á einum peningastovni í 
økinum, sum kundi veita bæði privatum og vinnurekandi tænastur. 
Nógv er broytt síðan 1919. Norðoya Sparikassi hevur tillagað seg til skiftandi tíðir í hesa knøppu 
øldina hann hevur virkað, men grundleggjandi er hugsjónin tann sama. 
Norðoya Sparikassi veksur støðugt og er í dag virkin í nærumhvørvinum við deildum í Tórshavn og 
Fuglafirði og høvuðsdeild í Klaksvík. 
Nú vit síggja fram til 100-ára hátíðarhaldið í 2019, hevur sparikassin orðað sína strategi av nýggjum. 
Strategiin tekur støði í sparikassans uppruna og søgu, men samstundis tillagar hon sparikassan til 
framtíðina – soleiðis sum vit síggja hana. 
Portal.fo 
 

 
Árliga fiskikappingin í Norðoyggjum verður um vikuskiftið 
22.09.2016 - 23:02 
Árliga fiskikappingin í Norðoyggjum, sum Skúlaskipið Dragin skipar fyri, verður nú leygardagin 24. 
september.  
Í ár verða umframt steyp til tríggjar teir bestu bátarnar, og fyri stórsta fiskin, eisini gávukort latin til 
vinnararnar. 
Fyriskipararnar boða frá, at mynstring til kappingina fer fram umborð á Draganum klokkan 07:30. 
Bátarnir verða aftur at landi klokkan 17. 
 
Uppboðssøla verður við Varpabrúnna frá klokkan 17:30 til 18:30, har høvið verður at keypa sær eitt 
kók av feskum fiski.  
Portal.fo 
 

 
Nýtt Sjálvstýri lýsti fyri 106.000 kr. í Norðlýsinum 
Tað var ivaleyst ein spurningur um lív ella deyða, tá Sjálvstýrisflokkurin fór til løgtingsval í fjør. Fyri at 
røkka innum, bleiv nógv lagt fyri í Norðoyggjum, har Jógvan Skorheim skuldi draga umskipaða flokkin, 
sum hevði fingið heitið Nýtt Sjálvstýri, fram. Og tað eydnaðist sum kunnugt at koma upp um 
tinggáttina. Jógvan Skorheim bleiv valdur – flestu atkvøðurnar fekk hann í Norðoyggjum – og tað 
bleiv Kári P. Højgaard eisini. Jógvan Skorheim situr tó ikki í løgtinginum í løtuni, tí hann røkir starvið 
sum borgarstjóri í Klaksvíkar kommunu, sum ikki loyvir borgarstjóranum at sita í bæði býráði og 
løgtingi í senn. 
Í roknskapinum hjá Nýggjum Sjálvstýri fyri 2015 sæst eitt yvirlit yvir, hvussu útreiðslurnar í sambandi 
við løgtings- og fólkatingsvalini í fjør blivu býttar. Og nógv tann størsti einstaki móttakarin av teimum 
tilsamans 494.000 krónunum, sum blivu brúktar, endaðu hjá lokala fjølmiðlinum Norðlýsinum. Frá 
Norðlýsinum blivu bílagdar tænastur fyri 105.980 krónur. Tænastur frá øðrum miðlum blivu eisini 
bílagdar, men ikki fyri so stórar upphæddir. Til dømis keypti Nýtt Sjálvstýri fyri 12.187 krónur frá In.fo 
og Portalinum tilsamans. 
 
Kelda til roknskapin hjá Nýggjum Sjálvstýri: Vinnuvitan.biz 
Dimma.fo 
 

 
Eitt filmshús krevur í minsta lagi 1,6 mió. kr. árliga 
Landsstýrið hevur sett eina millión krónur av á fíggjarkørmunum fyri 2017 til at seta á stovn eitt 
Filmshús. Ein arbeiðsbólkur, ið hevur skrivað tilmæli um filmshús, sum varð handað Poul Michelsen, 

http://vinnuvitan.biz/


landsstýrismanni í uttanríkis- og vinnumálum, og Rigmor Dam, landsstýriskvinnu í mentamálum, 
metir, at tað ber til at byrja virksemið fyri hesa upphædd, men mælir til, at játtanin komandi árini 
verður hækkað; í fyrstu atløgu til 1,6 millión krónur árliga. 
Og tað hendan boðskap hevur landsstýrismaðurin í vinnumálum fingið við. 
- Ein millión verður sett av til Filmshúsið í uppskotinum til fíggjarlóg fyri 2017. Filmshúsið skal setast á 
stovn til várs, og málið er, at játtanin so líðandi skal hækka komandi árini, sigur Poul Michelsen, 
landsstýrismaður.  
Í arbeiðsbólkinum hava verið Oyvindur av Skarði úr Uttanríkis- og vinnumálaráðnum, Alda Joensen úr 
Mentamálaráðnum og Pætur Marjunarson Dahl frá Klippfisk. 
 
Kelda og lesið meira: uvmr.fo 
Dimma.fo 
 

 
Enn ein ávaring um at føroyski búskapurin er nakað heitur 
So meldaði enn ein sangari seg upp í kórið á teimum, sum ávara um, at føroyski búskapurin er í so 
heitur fyri tíðina. Í Danmark hava tey seinnu árini havt nakað, tey rópa ”Det Systemiske Risikoråd”; 
ein almennur serfrøðingastovnur, sum varð settur á stovn eftir seinastu fíggjarkreppu. Stovnurin, sum 
er eitt alment váðaráð, fylgir við í búskapinum í Danmark, Grønlandi og Føroyum, og skal ávara 
danska vinnumálaráðharran, um tekn eru uppá, at tað kann ganga galið. Ein slík ávaring kom frá 
stovninum í gjár. Ráðið hevur hugt at føroyska búskapinum, og hevur nú sent Troels Lund Poulsen, 
sum er ráðharri fyri vinnu og vøkstur í Danmark, eina ávaring um, at føroyski búskapurin er um at 
vera so heitur, at vandi er fyri, at tað kann fáa fylgjur, sum koma at ávirka alt samfelagið. Ráðharrin 
skal koma við eini frágreiðing um føroyska búskapin innanfyri tríggjar mánaðir. 
Váðaráðið í Danmark metur millum annað, at handilsbannið, sum ES hevur sett yvirfyri Russlandi, og 
sum føroyingar nýta væl av í sambandi við útflutning av alifiski, kann verða tikið av, og at tað so kann 
ávirka føroyska búskapin. Ráðið heldur seg eisini síggja, at føroysku peningastovnarnir hava slakað, tá 
tað snýr seg um trygd o.l. í sambandi við lántøku. 
Áður hava danski tjóðbankin og okkara egna Búskaparráð ávarað um, at virksemið í Føroyum er 
nakað nógv í løtuni, og tað tí er øll orsøk til at vera varin.  
Dimma.fo 
 

 
Andlát 
Gunnar Joensen, av Eiði, vanliga nevndur blindi Gunnar, andaðist á Landssjúkrahúsinum 20. 
september, 80 ára gamal. 
 
Anfinn Poulsen, Klaksvík, vanliga nevndur Anfinn hjá Saksuninginum, andaðist á Klaksvíkar Sjúkrahúsi 
20. september, 80 ára gamal. 
 

 

http://www.uvmr.fo/kunning/tidindi/tilmaeli-um-filmshusid-handad/

