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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Gongst striltið hjá ES og USA at semjast um eina handilsavtalu 
Nógv stendur upp á spæl hjá donsku skipaferðsluni í sambandi við eitt danskt vinnulívsátak í USA í 
hesum døgum upp undir 15. samráðingarumfarið millum ES og USA um eina handilsavtalu partanna 
millum. 
Amerikanski marknaðurin er tann næststørsti hjá donsku reiðaríunum eftir Kina og stendur fyri 
umleið 20 miljardir krónum um árið. 
Men køkan kann gerast upp aftur størri, um ES og USA semjast um sokallaðu TTIP-avtaluna, sum 
lækkar forðingarnar fyri handli millum teir báðar heimspartarnar. 
Stjórin í felagnum hjá donskum reiðaríum, Jakob Ullegaard, metir, at ein avtala fer at økja 
umsetningin hjá reiðaríunum við 750 miljónir krónum um árið, og tí er hann við í ferðalagnum í eini 
roynd at ávirka amerikanararnar tann vegin. 
"Tað sigur seg sjálvt, at tess meiri handlað verður millum londini, tess fleiri vørur skulu flytast, og tað 
er positivt fyri skipaferðsluna," sigur Jakob Ullegaard. 
Hann stúrir tó fyri vindunum, ið blæsa í amerikanska valstríðnum í løtuni, har hvørgin av 
forsetavalevnunum er serliga jaligt mótvegis fríhandilsavtalum. 
 "Retorikkurin er merktur av ótta fyri samhandli, og hetta síggja vit eisini í ES, har summi lond bert 
royna at sæta sær og sínum. Tey skulu bara gera sær greitt, at tað fer at gera okkum øll fátækari," 
sigur Jakob Ullegaard. 
TTIP stendur fyri Transatlantic Trade and Investment Partnership, og ætlanin var upprunaliga at 
skriva undir eina avtalu síðst í 2014. 
Eftir fjúrtan samráðingarumfør hevur tað tó ikki eydnast at fáa endaliga semju í lag, og líkt er heldur 
ikki til, at tað fer at henda í næsta umfari, sum verður í New York í døgunum 3. til 7. oktober. 
Kelda: shippingwatch.dk  
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Fleiri uppsagnir aftrat í norsku oljuvinnuni 
Oljufelagið National Oilwell Varco fer undir eitt nýtt spariumfar í Norra, sum kann kosta 265 
starvsfólkum arbeiðið, skrivar Dagens Næringsliv. 
Norska National Oilwell Varco tekur við einum nýggjum spariumfari enn einaferð avleiðingarnar av 
lága oljuprísinum og tí framvegis álvarsomu støðuni í frálandsvinnuni. 
Hetta er fjórða spariumfarið hjá oljufelagnum, síðani oljuprísurin byrjaði at falla í 2014, og 
sparingarnar kunnu nú kosta 265 starvsfólkum aftrat arbeiðið, skrivar Dagens Næringsliv. 
 "Orsøkin til niðurskurðin er marknaðarstøðan í vinnu okkara, ið er merkt av skerdum íløgum og lágari 
sølu av útgerð," skrivar felagið í eini fráboðan. 
National Oilwell Varco segði farvæl til 520 starvsfólk í apríl í ár, og áðrenn tað vóru 2.400 starvsfólk 
longu farin úr felagnum orsakað av truplu korunum í olju- og gassvinnuni. 
Harvið hevur National Oilwell Varco í dag bert 3.100 starvsfólk samanborið við umleið 5.000 fyri 
einum góðum ári síðani sambært Dagens Næringsliv. 
Kelda: shippingwatch.dk  
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27-09-2016 11:34  
Hillary Clinton vann fyrsta umfar 
Amerikanskir miðlar eru næstan á einum máli um, at Hillary Clinton vann á Donald Trump í fyrstu 
hólmgonguni teirra millum á NBC í nátt. Viðhaldsfólk hjá Trump halda, at verturin, Lester Holt, var í 
parti við Clinton 
At byrja við varð kjakið merkt av tveimum valevnum, sum royndu at stýra sær og ikki fara ov nógv 
eftir hvørjum øðrum, men sum fráleið harðnaði, og tá fór Clinton við sigrinum. 
- Við nógvum prikum tvingaði Clinton Trump í verjustøðu, skrivar New York Times millum annað. 
Og meiningarkanningar aftaná vísa eisini, at Clinton streyk avstað við sigrinum. Ein kanning hjá CNN 
vísir, at 62 prosent av teimum spurdu hildu, at Hillary Clinton kláraði seg best, meðan 27 prosent 
halda, at Donald Trump kláraði seg best. 



Amertikansku miðlarnir halda, at tað stóð nøkunlunda á jøvnum í byrjanini, tá Donald Trump eisini 
vísti seg frá síni meira “poleraðu” síðu. Hann leyp ikki framav, sum hann annars er kendur fyri at gera, 
men helt seg sakliga til tað hann varð spurdur um. Men tá prikini frá Clinton um millum annað 
skattaviðurskifti og kvinnusýn vórðu sett fram, fall Trump eitt sindur og kundi ikki heilt stýra sær. 
Tað skal havast í huga, at flestu amerikansku miðlarnir eru lagdir undir at stuðla Clinton. Soleiðis er 
ikki við Fox News, sum eisini helt, at verturin, Lester Holt, gav Hillary Clinton ein fyrimun. Hann legði, 
eins og Clinton, upp til, at Trump hevði stuðlað innrásini í Irak, hóast Trump vísti hesum aftur. Holt 
sáddi hinvegin ongan iva um nakrar av útsagnunum hjá Clinton. 
Hóast flestu miðlar halda, at Holt í stóran mun lat kjakið upp í hendurnar av Clinton og Trump, og 
kanska blandaði seg í minna lagi, so eru tað onnur enn Fox, sum geva ilt av sær vegna Trump. 
- Lester Holt lurtaði eftir øllum at døma eftir áheitanunum frá sínum starvsfeløgum um at verða 
harðari við Trump enn Hillary. Lester Holt dumpaði sum vertur. Punktum, segði Brent Bozell frá 
Media Reserach Center. 
Sjálvur var Trump ikki so illur. Hann helt, at Lester Holt var rímiligur. 
- Hann gjørdi eitt gott arbeiði, og setti viðkomandi spurningar, segði Trump. 
Dimma.fo 
 

 
27-09-2016 14:24  
Nets sperrar nú eisini føroysk gjaldskort 
Nets sperrar eini 15.000 gjaldskort vegna eitt altjóða mál um svik móti einum nethandli. Í morgun 
vórðu eingi kort í Føroyum rakt, men seinnapartin eru boð komin frá Nets til peningastovnarnar, um 
at kort í Føroyum eisini verða sperrað 
Tá vit í morgun tosaðu við Bank Nordik, vóru eingir upplýsingar komnir, um at nøkur føroysk 
gjaldskort vóru umfataði av tí stóra málinum um svik, sum hevði við sær, at hópin av gjaldskortum hjá 
Nets vórðu sperrað. 
Men nú seinnapartin kann Eik Banki siga frá, at nakrar fráboðanir eru komnar frá Nets. 
- Enn er bara talan um nøkur fá kort, undir tíggju. Hetta var tað sama sum hendi seinast, tá bara 
nakrar heilt fáar fráboðanir komu at byrja við. Seinni fleirfaldaðist talið, verður upplýst úr Eik. 
Tá upplýsingarnir koma frá Nets til peningastovnarnar, seta teir seg beinavegin í samband við 
kundan. Tá verður eisini nýtt kort umbiðið, men tað kann taka einar fjúrtan dagar at fáa. 
Seinast hetta hendi var í fjør summar, og tá endaði tað við, at fleiri hundrað kort vóru sperraði tá 
avtornaði. Tá so nógvar fráboðanir skulu út samstundis, kann vera trupult at náa kundan, áðrenn 
hann stendur í einum handli við korti, sum ikki virkar. 
Hesaferð er talan um svik móti einum nethandli, og tað var tað eisini í fjør, uttan at Nets tó vil 
upplýsa hvør handilin er. Og tá kunnu fleiri kort vera sperraði, hóast tey ikki eru misbrúkt, men er í 
vanda fyri at verða tað. 
- Vit mæla øllum at hyggja í netbankan og kanna, um nakað illgrunavert er farið fram, verður sagt í 
Eik. 
Dimma.fo 
 

 
27-09-2016 14:57  
Norskt felag skal gera undirsjóvartunlar 
Tað vóru tvey norsk feløg, sum lótu tilboð inn til arbeiðið at  gera Eysturoyartunnilin og 
Sandoyartunnilin. Munurin millum tilboðini er ikki tann heilt stóri 
Lægra tilboðið átti AF-Gruppen, sum bjóðar seg at gera arbeiðið fyri 1.875.850.764 krónur, meðan 
samsvarandi tal hjá NCC er 1.891.370.789 krónur. 
Tunnilsfelagið fer nú at meta um tilboðini. 
Løgtingið hevur bundið seg til at rinda 400 milliónir krónur til verkætlanina. 15 milliónir krónur í 2014, 
5 milliónir krónur í 2015, 25 milliónir krónur í 2016, 35 milliónir krónur í 2017, 35 milliónir krónur í 
2018, 35 milliónir krónur í 2019, 50 milliónir krónur í 2020, 50 milliónir krónur í 2021, 50 milliónir 
krónur í 2022, 50 milliónir krónur í 2023 og at enda 50 milliónir krónur í 2024. 
Restin skal fíggjast við lántøku. 
Nevndin skal nú viðgera tilboðini nærri, áðrenn endalig støða verður tikin. 
Dimma.fo 
 

 
27-09-2016 17:01  
Fyrsta barn føtt við dna frá trimum fólkum 



Fyri fyrstu ferð nakrantíð hava læknar megnað at blanda arvastrongin hjá einum smábarni fyri at 
sleppa undan arvaligari sjúku 
Tað er tíðarritið New Scientist, sum sambært BBC ber tíðindini um, at ein drongur fyri trimum 
mánaðum síðan varð føddur við einum arvastrongi, sum stavar frá trimum persónum. 
Drongurin hevur tær vanligu ílegurnar frá mammuni og pápanum, men partur av arvastronginum 
stavar frá einum donori. 
Endamálið við at blanda arvaeginleikarnar var at sleppa undan eini arvaligari sjúku, sum mamman er 
berari av. Granskarar siga, at hetta letur upp fyri einum heilt nýggjum tíðarskeiði og kann hjálpa 
familjum, sum bera sjáldsamar arvaligar sjúkur. 
Dimma.fo 
 

 
SEV verður 100 prosent grønt um 14 ár 
27.09.2016 - 17:30 
Í dag og í morgin skipar SEV fyri eina orkuráðstevnu (nevnd 100by2030) í Norðurlandahúsinum. 
“Endamálið við ráðstevnuni er at kunna bæði føroyingar og útlendingar um, hvat gongur fyri seg á 
orkuøkinum, og samtíðis skulu vit taka ímóti hugskotum aðrastaðni frá,” sigur Jákup Suni Lauritsen, 
nevndarformaður í SEV.  
Høvuðsrøðari á ráðstevnuni er Tony Seba, sum er altjóða viðurkendur framtíðargranskari á Stanford 
University í California. Hann hevði í morgun eina sera áhugaverda framløgu, sum vit fara at skriva 
meira um seinni.  
Nógv fólk vóru møtt til ráðstevnuna í dag, so stóri salurin í Norðurlandahúsinum var mestsum fullur.  
1. Oktober hevur SEV 70 ára føðingardag, og sum tað fleiri ferðir var sagt á ráðstevnuni, so byrjaði 
SEV við at framleiða 100 prosent grøna orku og málið er, at felagið aftur í 2030 skal vera 100 prosent 
grønt. 
nordlysid.fo 
 

 
Big Sam longu givin sum landsliðsvenjari hjá Onglandi 
Ein gøla við viðurskiftum uttanfyri vøllin hevur nú fingið avleiðingar fyri enska landsliðsvenjaran. 
 
Sam Allardyce - ella Big Sam sum hann verður kallaður - bleiv í summar settur sum nýggjur 
landsliðsvenjari hjá Onglandi. Hann var venjari í einum dysti, tá Ongland vann 1-0 í 
undankappingardysti móti Slovakia. Men fyrr í hesi vikuni kom ein gøla fram í enskum miðlum, har 
Big Sam hevur havt ein leiklut í at upplýsa persónum um ymisk ólóglig viðurskiftir o.a. sum verður 
mett at vera sera álvarsamt. Enska fótbóltssambandið FA og Big Sam hava fundast í dag um støðuna 
og nú er greitt, at Ongland skal hava nýggjan landsliðsvenjara.  
Nordlysid.fo 
 

 
FCK knústi Club Brugge 
27.09.2016 - 21:48 
Annað umfar í bólkaspælinum í Champions League hevur verið í kvøld, og sigast kann ikki annað, enn 
at talan gjørdist ikki um heilt óvæntað úrslit.  
Eisini má ásannast, at bólkarnir E, F, G, og H, sum eru teir, ið spældu í kvøld, eru ikki eins áhugaverdir 
og A, B, C og D.  
Í bólki E megnaði Tottenham at vinna á CSKA Moskva við máli, ið Heung-Min Son skjeyt í 71. minutti, 
samstundis sum Monaco spældi javnt móti Bayer LEverkusen..  
Í bólki F endaði við javnleiki í Týsklandi, har Dortmund tók ímóti Champions League vinnaranum frá í 
fjør, Real Madrid.  
Dysturin endaði við javnleiki 2-2 við málum frá Ronaldo, Aubameyang, Varane og Schürrle. Í sama 
bólki vann Sporting 2-0 á heimavølli móti Legia Warszawa.  
Í bólki G vístu FCK harrarnir stórform og bukaðu gestirnar úr Club Brugge av 4-0.  
Hóast tað gongur striltið hjá Leicester í Premier League, so gongur alt eftir ætlan í Champions League. 
Við einum máli vann Leicester á heimavølli móti FC Porto, og liggur sostatt eisini fremst í bólki G við 6 
stigum.  
Í bólki H fekk Dinamo Zagreb av at vita frá gestunum úr Turin - 0-4, og Sevilla vann 1-0 á heimavølli 
móti Lyon.  
Úrslitini vórðu sostatt hesi:  
CSKA Moskva 0-1 Tottenham Hotspur  
Monaco 1-1 Bayer Leverkusen  



Borussia Dortmund 2-2 Real Madrid  
Sporting CP 2-0 Legia Warszawa  
FC København 4-0 Club Brugge  
Leicester City 1-0 FC Porto  
Dinamo Zagreb 0-4 Juventus  
Sevilla 1-0 Lyon.  
Portal.fo 
 

 
Trump ónøgdur við kjakleiðaran 
27.09.2016 - 21:28 
Ikki heilt óvæntað hevur Donald Trump nú ákært Lester Holt fyri ikki at geva honum somu sømdir 
sum Hillary Clinton til fyrsta forsetavalskjakið í nátt.  
Hóast Trump júst eftir kjakið vildi vera við, at Holt stóð seg væl, so hevur hann eftir øllum at døma 
broytt meining, tí at hann sambært Trump var nógv linari við Clinton.  
Undan kjakinum vildi Donald Trump eisini vera við, at Lester Holt var demokratur. Lester Holt er tó 
skrásettur republikanari.  
Serliga fall tað Trump fyri bróstið, at Holt ikki spurdi Clinton um teldupostgøluna og um Benghazi 
gøluna frá hennara tíð sum uttanríkisráðharri.  
- Hann spurdi hana ikki um nógv ting, ið hann skuldi spurt hana um. Hví? Eg veit ikki, segði Donald 
Trump í sjónvarpssendingini Fox and Friends.  
Samstundis helt Trump, at Holt hevði spurt seg nógv hvassari spurningar, millum annað um tað, at 
Trump hevur áður viljað verið við, at Barrack Obama forseti er ikki føddur í USA, og var tískil ikki 
valbærur til forsetaembætið. Trump hevur boðað frá, at hann er nú sannførdur um, at Obama er 
føddur í USA.  
Stóru amerikonsku miðlarnir mettu eftir kjakið, at Clinton hevði yvirvágina á Trump, meðan 
veljaraknningar hava víst blandaða undirtøku fyri báðum avrikunum.  
Portal.fo 
 

 
Vit kunnu fiska meira makrel 
27.09.2016 - 11:08 
ICES mælir nú til at fiska umleið 110.000 tons av makreli aftrat í ár.  
Hetta gevur møguleikar at hækka samlaðu veiðuna av makreli, skrivar Havgranskingarstovnurin í 
Bergen sambært Kringvarpi Føroya.  
KVF førir víðari fram hesum viðvíkjandi, at í boðunum frá ICES stendur, at talan upprunaliga var um 
ein eina roknivillu, sum fólk hava gjørt, og sum gav eina upprunaliga skeiva meting av stovninum, og 
at broytingin, sum nú er gjørd, hevur við sær, at útrokningar hjá ICES nú vísa, at gýtingarstovnurin av 
makreli er 14% hægri enn upprunaliga mett.  
Kringvarpið sigur, at Føroyar eiga 12,6 prosent av makrelkvotuni, og at tað hevur við sær, at føroyska 
kvotan kann hækka ímillum 12 og 15.000 tons í ár.  
Nú fríggjadagin, 30. september, fer ICES-stovnurin at almannakunngera, hvussu nógv kann fiskast av 
makreli og øðrum uppsjóvarfiski í 2017.  
Grein uppdaterað 12.31 - 27.09.2016 
Portal.fo 
 

 
Bókaframløga í annaðkvøld: 2000-dramatikkurin undir sjóneykuna 
27.09.2016 - 11:30 
Í sambandi við, at Sjúrður Skaale nú gevur út bókina "2000 - tá Føroyar skuldu loysa", verður í 
annaðkvøld bókaframløga í Norðurlandahúsinum. Framløgan byrjar kl. 19.30. 
Sjúrður Skaale var embætismaður í sambandi við fullveldissamráðingarnar ímillum føroyska 
landsstýrið og donsku stjórnina, sum fór fram yvir fýra umfør í ár 2000, og er tað við hesum sum 
grundarlag, at hann hevur ein heilt serligan kunnleika til málið. 
Á Facebook verður bókina hjá Sjúrða Skaale lýst á henda hátt: 
”Árið er 2000. Á fýra dramatiskum fundum á Christiansborg tingast landsstýrið og danska stjórnin um 
treytirnar fyri føroyskum fullveldi. 
Men tað er ikki bara har, at dramatikkur er. Tí føroyingar eri tvíbýttir. Har nøkur síggja bjarta vón, 
síggja onnur hættisligan vanda. Úrslitið verður eitt hart, beiskt og útmaktandi politiskt stríð. Og øll 
eru við í tí. 



Árini hjá fullveldislandsstýrinum vóru uttan samanbering mest hendingaríka og spennandi tíðarskeið í 
okkara nýggjaru politisku søgu. 
Men framvegis er eingin samanhangandi frásøgn gjørd frá hesum avgerandi árunum. 
Sjúrður Skaale var sum embætismaður við til tað mesta. Í bókini "2000 - tá Føroyar skuldu loysa" 
sigur hann nú søguna.”  
Portal.fo 
 

 
Vága Floghavn fer at krevja inn 700.000 kr í parkeringsrokningum 
27.09.2016 - 11:47 
- Gongdin higartil hevur víst, at ikki øll nýta møguleikan at avgreiða síni viðurskiftir við sjálvavgreiðslu. 
Trupuleikar við skipanini hava viðført, at Vága Floghavn ikki hevur havt møguleika til at senda út 
rokningar til hesi viðskiftafólk. Trupuleikarnir eru nú loystir, og vit eru byrjaði at senda út rokningar til 
tey, sum ikki hava avgreitt gjalding fyri sína parkering sjálvi.  
Soleiðis skrivar Vága Floghavn á heimasíðu sínari í dag í sambandi við, at Vága Floghavn nú fer at 
senda rokningar til fólk, ið hava parkerað við flogvøllin, men sum av einhvørjari orsøk ikki hava 
avgreitt gjaldið fyri parkeringina. 
Við Vágaportalin sigur Jákup Sverri Kass, stjóri á Vága Floghavn, at tað tilsamans er talan um einar 
700.000 krónur, sum skulu krevjast inn á henda hátt. 
Vágaportalurin greiðir frá, at fyrsti tímin at parkera er ókeypis, men at tað hareftir kostar at parkera. 
Gjaldast kann annaðhvørt á flogvøllinum ella umvegis eina gjaldsskipan, sum ein kann melda seg til á 
netinum. 
Portal.fo 
 

 
Rigmor Dam í Hvítu húsunum 
27.09.2016 - 12:30 
Hesa vikuna er Rigmor Dam, landsstýriskvinna, stødd í Washington D.C., har hon luttekur á søguligum 
politiskum fundi um gransking í Arktis.  
Granskingarmálaráðharrar úr 25 londum og umboð fyri upprunafólk í Arktis luttaka á fundinum í 
Hvítu húsunum, har tey skulu undirskriva eina felags fráboðan (Joint Statement) um samstarv um 
gransking í Arktis. 
Veðurlagsbroytingarnar raka allan heimin, men serliga meint viðbrekna umhvørvið í Arktis, har hitin 
økist meira enn aðrastaðni á jørðini, og ísurin bráðnar skjótari, enn vit áður hava givið okkum far um. 
Avbjóðingarnar verða mettar at verða somikið umfatandi, at einki einstakt land kann loysa tær 
einsamalt. Tí er umráðandi, at samstarvað verður um gransking og vitanardeiling tvørtur um 
landamørk. Neyðugt er at virka saman fyri at skilja, hvat hendir, og hvørjar møguligar loysnir eru. 
Broyttu umstøðurnar geva eisini nýggjar møguleikar, sum kunnu gagnnýtast um rætt verður atborið. 
Føroyar er partur av arktiska økinum, og við okkara stóra havøki hava vit sjálvsagdan áhuga at luttaka 
í hesum týdningarmikla samstarvi. Vit kunna geva restini av heiminum týdningarmikla vitan um 
støðuna í okkara land- og havøki, og samstundis kunnu vit sjálv fáa størri innlit í samlaðu 
kringumstøðurnar. 
USA hevur formansskapin í Arktiska ráðnum, og tað er í hesum sambandi, at umsitingin hjá Obama 
forseta skipar fyri fundinum í Hvítu húsunum, har Rigmor Dam, landsstýriskvinna, eisini skal flyta 
fram røðu Føroya vegna. Umframt fundin verða atknýtt tiltøk og móttøkur. 
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Finnur Fríði kemur við fyrstu lastini av sild í dag 
27.09.2016 - 17:05 
Seint seinnapartin í dag kemur Finnur Fríði á Tvøroyri við fyrstu sildalastini hesa vertíðina. Hetta veit 
Suðurrás at siga. 
Tróndur í Gøtu landar í løtuni 1450 tons av makreli, og tá hann er liðugur, so sleppur Finnur Fríði 
framat. Finnur Fríði hevur umleið 1000 tons av sild.  
Grønlendski báturin Tsiilaq liggur enn við djúphavnina, har hann landar frystan makrel og Triton 
Reefer liggur enn og lastar makrel til Russlands.  
Portal.fo 
 

 
Nýtt stadion skal byggjast við Djúpumýru 
27.09.2016 - 17:45 



Tíðindi > Norðoyggjar - Klaksvík 
Nú eru ítøkiligar ætlanir um, at útbyggja verandi stadion økið í Klaksvík. Ætlanin er at gera 
kringumstøðurnar munandi betur og gera eitt skýli sunnanfyri vøllin og inniloka stadionøkið. Hetta 
skrivar Óli M. Lassen, fyrrverandi formaður í teknisku nevnd í Klaksvíkar býráð á facebook. 
Vit hava ringt til borgarstjóran, Jógvan Skorheim, fyri at frætta um ætlanirnar. 
 
- Uppskotið um spennandi og framskygda stadionætlanina hevur verið til viðgerðar í mentanarnevnd 
Klaksvíkar býráðs longu í 2012, har samtykt varð at arbeiða víðari við málinum, og á kunningarfundi í 
býráðshøllini sama ár 2012 varð ætlanin almannakunngjørd.  
 
Verandi skýli norðan fyri vøllin fevnir um 5-600 sitipláss, og fyrsta byggistig fevnir um bygging av 
áskoðaraskýli sunnan fyri vøllin til umleið 300 sitipláss afturat.  
 
Kommununar partur av fíggingini til hendan partin, sum leysliga er kostnaðarmettur til 12 milliónir 
krónur, er longu útvegaður og settur til síðis. Men skal líka játtast á býráðsfundi í oktober, sigur 
Jógvan Skorheim, borgarstjóri.  
Á heimasíðuni hjá Klaksvíkar kommunu stendur millum annað, at samlaða stadionætlanin fevnir um 
1900 sitipláss kring vøllin. Verkætlanin er, sum nevnt, í fleiri byggistigum, har vónað verður, at fyrsta 
byggistig kann byrja næsta ár.  
 
Klaksvíkar kommuna hevur eisini verið í dialogi við FSF, um hvørji krøv skulu lúkast, fyri at hýsa 
altjóða dystum í Klaksvík framyvir. 
Eingin ivi er um, at stadion- og ítróttarøkið við Djúpumýru í Klaksvík er ein ítróttarligur kraftdepil við 
stórum menningarmøguleikum. (Kelda: klaksvik.fo). 
 
Í uppruna stadionbólkinum hjá býráðnum, í sambandi við hesa verkætlan, hava sitið Jógvan 
Skorheim, borgarstjóri og formaður í fíggjarnevndini, umframt fyrrverandi formaður í 
mentanarnevndini, Óli M. Lassen, fyrrverandi formaður í teknisku nevnd og Jákup F. Nolsøe 
Mikkelsen, fyrrverandi limur í mentanarnevndini.  
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Borgarstjórin í Vági rópar varskó: - Virðið gjørdar avtalur innan aling 
27.09.2016 - 19:07 
Dennis Holm, borgarstjóri í Vágs kommunu vil hava landspolitikarar at finna eina eina loysn uppá 
aliloyvini í Suðuroynni. Hann ræðist útlitini, um betur grundarlag ikki fæst fyri aling, tí tað kann í 
ringasta føri enda við, at umleið 50 familjur missa teirra lívsgrundarlag. 
 
Sambært lógini hevur ein og sama alifyritøka ikki loyvi til at eiga meira enn 50 prosent av aliloyvunum 
í Føroyum, og tí valdi Bakkfrost sum fyri stuttari tíð síðan keypti fyritøkuna Faroe Farming, at steðga 
sínum ætlanum um aling í Hovi og í Hvalba. Nú er grundarlagið undir krivjivirkinum í Vági sera 
óstøðugt av tí sama. 
 
Felagið hevur eisini boðað frá, at kryvjivirkið í Vági letur aftur, um ikki betri grundarlag fæst til at 
nútímansgera virkið, og hetta fekk borgarstjóran til at rópa varskó í Kringvarpinum. 
 
Dennis Holm segði millum annað í útvarpinum, at tað er ein katastrofa fyri arbeiðspláss í Suðuroynni, 
um Landsmyndugleikarnir einsíðugt broyta og nýtulka gjørdar avtalur. Avtalur, sum eru gjørdar fyri 
árum síðani. 
 
Her sipar Dennis Holm til avtaluna sum varð gjørd millum alivinnuna, Heilsufrøðiligu Starvsstovuna og 
Vinnumálaráðið fyri árum síðani. 
 
Avtalan umfataði umskipan av fleiri aliøkjum í Føroyum (hetta finnist til skjals í Vinnumálaráðnum). 
 
Fyri Suðuroynna merkti hendan umskipanin, at Hvalbiarfjørður skuldi leggjast afturat 
Trongisvágsfirði. 
 
Hóast umskipanin varð gjøgnumførd kring alt landið, so varð umskipan ongantíð gjøgnumførd í 
Suðuroynni, eisini hóast Faroe Farming (nú Bakkafrost) í fleiri umførum hevur rykt eftir at fáa hetta 
framt, fyri at kunna seta út laks á Hvalbiarfirði. 
 



- Ringasta føri kann tað henda, at ald verða umleið 10.000 tons av laksi á firðum í Suðuroynni. Men at 
onki arbeiði er á landi í sláturvirkseminum. Hetta merkir síðani, at partafelagsskatturin hjá 
fyritøkunum fellur til aðrar kommunur. Yvirskotið fellur til aðrar kommunur enn í Suðuroynni og 
tøkugjaldið endar í Tinganesi. Tað er komplte reyvrening av Suðuroynni, sigur borgarstjórin í Vági fyri 
Kringvarpinum. 
 
At enda sigur Dennis Holm, at Landsmyndugleikarnir mugu eisini verða viðspælarar – og kunnu 
ongantíð gerast beinleiðis mótspælarar. Tí má avtalan við at leggja Hvalbiarfjørð afturat 
Trongisvágsfirði gjøgnumførast beinanvegin, soleiðis at Landsmyndugleikarnir ikki viðvirka til at 
arbeiðspláss í Suðuroynni verða niðurløgd og arbeiðsloysið verður enn størri. 
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Kjøtið er alt ov bíligt 
Sum in.fo skrivaði fyrr í kvøld, hevur Símun Gullaksen sett prísin fyri feska og ræsta kjøtið nakað 
hægri enn fólk kanska eru von við seinnu árini. Meðan fólk eru von við at rinda eini 80 krónur fyri 
feska kjøtið og kanska 125 fyri ræsta, so selur Símun Gullaksen í ár feska kjøtið fyri 125 krónur kiloið 
og ræsta fyri 200 krónur kiloið.  
  
- Føroyska seyðakjøtið er ein serstøk vøra, og eg haldi, at hon verður seld alt ov bílig, sigur hann.  
  
Hann viðgongur, at ein orsøk til at hækka prísin, er at fáa eitt kjak í gongd um málið.  
- Onkur má nerta við spurningin og fáa lív í. Prísurin á føroyskum kjøti hevur verið tann sami í áravís, 
meðan alt annað dýrkar, sigur hann. Hann vónar, at við at taka fyrsta stigið, fara aðrir seyðabøndur at 
fylgja sær.  
  
Í ár hevur Búnaðarstovan ásett prísirnar at vera 95 krónur fyri feskt kjøt og 105 fyri ræst kjøt. Tí valdi 
Símun Gullaksen at seta prísin eitt sindur hægri.  
- Tá Summarfestivalurin er, rinda fólk glaðbeint 100 krónur fyri eina pitsu uttan nakað omaná. 
Seyðakjøtið er ein serstøk vøra, og tað eigur prísurin eisini at endurspegla, heldur hann.  
  
Seyðakjøtið í Føroyum verður selt á einum fríum marknaði, og tí er tað einki, sum forðar Símuni 
Gullaksen at áseta prísin sjálvur. Samstundis er tað eingin, ið forðar øðrum bóndum at selja kjøtið 
bíligari.  
- Sakin er bara tann, at um ein ætlar sær eina forrætning burtur úr føroyskum seyðahaldi, so má ein 
gera okkurt, tí í mun til aðrar prísir í samfelagnum, er føroyska kjøtið ov bíligt, sigur hann.  
  
- Í allar ringasta føri selji eg einki, men tað plagar satt at siga ikki at vera ein trupulleiki at sleppa av 
við kjøtið. Kanska verður torført at sleppa av við tað feska. Tá vit koma longur út á árið og fólk ynskja 
ræst og turt kjøt, eru tey ofta sinnaði at rinda nógv meiri fyri at fáa fatur í kjøtinum, sigur Símun 
Gullaksen. 
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Fíggjarlógin klár 
Tíðindafundur verður fríggjamorgunin klokkan 10 í Albert hall á Argjum.  
  
Tá fer landsstýriskcinnan við fíiggjarmálum, Kristina Háfoss, Tjóðveldi, at almannakungera uppskotið 
til fíggjarlóg 2017.  
  
Uppskotið skal latast Løgtinginum áðrenn 1. oktober.  
  
Í veruleikanum er hetta fyrsta uppskotið til fíggjarlóg, sum hendan samgongan hevur gjørt frá 
grundini. Boðað er frá fleiri broytingum, men landsstýriskvinnan hevur sagt, at útreiðslurnar ikki 
hækka meira enn 1,8 prosent - hara v fer helvtin til lønarhækkingar, sum longu eru avtalaðar í 
sáttmálum á arbeiðsmarknaðinum.  
  
Tosað hevur verið um, at toyggja ella seinka onrum íløgum, men enn er onki alment kent um tað. 
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Andlát 
Sanna Joensen, fødd Petersen, ættað úr Vági, andaðist í Keypmannahavn 23. september. 
 

 


