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Jógvan Horn um árlig sýn og dokking
Tað hevur alstóran týdning at tosa við klassan, áðrenn skipið skal í dokk. Hetta kann eisini fáa
fíggjarligan týdning fyri reiðaríið, ið kann biðja um eitt samlað tilboð upp á alt, ið gerast skal, frá
veitaranum.
Hetta segði Jógvan Horn, sýnsmaður hjá DNV-GL, m.a. í fyrilestri, sum hann helt á Vinnuháskúlanum í
síðstu viku.
Jógvan, ið áður hevur undirvíst á Vinnuháskúlanum, segði, at tá ið skipið er í dokk, er harumframt
týdningarmikið, at vakthavandi manning er á staðnum og fylgir við arbeiðnum, ið gjørt verður.
Á ávísum skipasmiðjum verður byrjað við einum stuttum morgunfundi, sum útgreinar arbeiðið, sum
verður framt tann dagin, og hvørja viku verður tikið saman um. Hetta heldur Jógvan er skilagóður
leistur at fylgja – eisini her heima.
Umframt árligu sýnini og dokking á triðja hvørjum ári, skal skipið til høvuðssýn fimta hvørt ár. Serliga
eru tað botnsýn, aksulin og klassakrøvini, ið DNV-GL hyggur at í sambandi við høvuðssýnið.
Eisini skal sýnsfólkið hava atgongd til ávísar tangar til nærri kanningar, og tískil mugu hesir vera
atkomuligir og tómir. Jú betri viðlíkahildin skipini eru og væl fyrireikað manningin er til hesi sýn, jú
skjótari eru sýnini avgreidd og tess færri eru viðmerkingarnar.
Spurdur, hvussu støðan er umborð á føroysku fiskiskipum, tá tað kemur til at lúka klassakrøv, gjørdi
Jógvan greitt, at støðan kundi verið munandi betri.
- Sjálvandi eru skip, ið hava øll síni viðurskifti í lagi, meðan onnur fáa heldur nógvar viðmerkingar frá
klassanum, tá ið skipini verða sýnaði, segði hann.
DNV-GL veitir kundum sínum tjekklistar, sum fyrireika skip og manning til næsta sýn. Manningin
gjøgnumgongur listan og krossar av, ja ella nei, um neyðugu dokumentatiónina á brúnni, reglulig
eftirlit og royndir við útgerðini umborð.
Jógvan Horn vitjaði skúlan í sambandi við verkætlanina ‘Ship Maintenance and Docking,” ið
skipsførararnir arbeiða við hesa hálvuna. Lærari í fakinum er Ólavur Joensen.
Antares.fo

Maersk Oil skal spara - vakstrarstjóri steðgar
Strategiætlanin hjá A.P. Møller-Mærsk-samtakinum ber í sær, at Maersk Oil skal hyggjast eftir í
seymunum. Felagið fer næstu mánaðirnar millum annað at hyggja nærri at støddini á felagnum.
Tað sigur Maersk Oil í einum tíðindakrivi.
Felagið skal framvegis "tillaga virksemið til lágu oljuprísirnar og til langtíðar vakstrarætlanir", verður
millum annað sagt.
Maersk Oil ætlar at fremja broytingar á vakstrarøkinum og skerja verkætlanarbólk sín eftir samrøður
við fakfeløg. Tó er longu greitt, at vakstrarstjórin Ebbie Haan gevst í Maersk Oil 7. oktober sum
avleiðing av broytingunum.
- Vit viðurkenna fult út, at hetta tíðindaskrivið loypir hvøkk á starvsfólk okkara. Við at fremja skjótar
broytingr vóna vit at minka um ótryggleikan og tryggja, at fokus upp á styttri sikt verður á tryggan og
effektivan rakstur, sigur Gretchen Watkins, ið er nýggjur stjóri í Maersk Oil, millum annað í
tíðindaskrivinum.
Kelda: soefart.dk
Antares.fo

Tonnasjuskattur í gildi í Svøríki
Svenski ríkisdagurin hevur við greiðum meiriluta samtykt at seta tonnasjuskattaskipan í gildi í Svøríki
frá 1. januar 2017. 274 atkvøður vóru fyri og bert 40 ímóti. Fyri at kunna fáa lut í svensku
tonnasjuskattaskipanini skulu 20 prosent av flotanum í einum reiðaríi vera undir ES-flaggi.
Til tess at lúka kappingarlóggávuna hjá ES er ásett sum krav, at 20 prosent av flotanum hjá einum
reiðaríi skulu sigla undir ES-flaggi ístaðin fyri undir svenskum flaggi.
Longu í dag, uttan tonnasjuskatt, sigla 30 prosent av svensku skipunum undir svenskum flaggi, og
fleiri stórir eigarar eru, sum vilja hava svenskt flagg. So arbeitt verður miðvíst við at fáa so nógv skip
sum møguligt undir svenskt flagg.
Harumframt verður sett sum krav, at leiðslan í reiðarínum skal búgva í Svøríki, og skipini hjá
reiðarínum mugu í mesta lagi vera í svenskum sjógvi 25 prosent av tíðini. Reiðaríið má vera við í
skattaskipanini í minst 10 ár, og um eitt reiðarí kemur uppí tonnasjuskattaskipanina, umfatar tað
allan flotan, ikki bert ávís skip. Skip, ið skulu vera við í skipanini, skulu vera minst 100 BT.
Tað hevur í eina tíð verið ein trupulleiki, at svenskt skrásetti flotin stigvíst er vorðin minni samstundis
við, at samlaði flotin undir svenskum eftirliti er øktur. Orsøkin er, at svensk reiðarí hava tikið fleiri
útlendskt skrásett skip inn. Millum annað tí hevur í mong ár verið umhugsað at seta
tonnasjuskattaskipan í gildi í Svøríki.
Kelda: Sjöfartstidningen
Antares.fo

Undirveitarar stúra fyri framtíðini
Fráboðanin hjá Mærsk samtakinum um, at greiða innan tvey ár skal fáast á, um oljuvirksemið skal
seljast, hevur elvt til órógv millum fyritøkurnar, ið eru undirveitarar hjá Maersk Oil og Maersk Drilling.
Tær hava samstarvað við Mærsk í mong ár og skulu nú kanska byrja heilt av nýggjum.
”Tá tú hevur samstarvað við Mærsk í meira enn 22 ár, sum vit hava gjørt, er trupult at ímynda sær, at
vit ikki skulu samstarva við tey longur. Spyrst eitt annað felag burturúr, skulu vit byrja heilt av
nýggjum við at endurskapa sambond, og tað verður ikki bara sum at siga tað”, sigur Jens Peter
Thomsen, stjóri í Ocean Team, ið viðlíkaheldur oljupallar.
Merethe Wrang, ið er formaður í netverksbólkinum Danish Oil & Gas Technoloy Group, sigur:
”Velur Mærsk at selja sítt olju- og borivirksemi, so vænti eg, at tað fer at fáa stórar avleiðingar fyri
danska undirveitaraídnaðin, tí nógvar fyritøkur hava lagt seg uppat Mærsk”.
Nevndin í A.P. Møller-Mærsk hevur gjørt av at býta samtakið sundur í tvær deildir, har Maersk Energy
sum onnur deildin fer at umfata Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Tankers og Maersk Supply
Service.
Kelda: Børsen
Antares.fo

Maersk Supply Service sendir 65 meðarbeiðarar aftrat til hús
Orsakað av framhaldandi afturgongdini í frálandsvinnuni og ætlanum um at selja fleiri skip, ætlar
Maersk Supply Service at skerja starvsfólkahópin á landi við upp til 25 prosentum. Í august upplýsti
Maersk Supply Service, at ætlanin var at sleppa sær av við upp til 20 skip.
”Vit eru greið yvir, at fráboðanin kemur illa við millum okkara meðarbeiðarar. Hetta er eitt harmuligt,
men neyðugt stig til tess at tryggja, at felag okkara avspeglar núverandi marknaðarstøðuna. Virksemi
okkara er fallið við 40 prosentum seinastu tvey árini, og sum eina avleiðing av hesum hava vit skert
talið á skipum og manningum munandi. Neyðugt er at tillaga okkara felag til tess at verja langtíðar
burðardygdina hjá virksemi okkara”, sigur Jørn Madsen, stjóri í Maersk Supply Service.
Hóast umfatandi útreiðsluskerjingar seinastu árini heldur afturgongdin í frálandsvinnuni fram við at
seta inntøkuna undir trýst, og í øðrum ársfjórðingi hevði Maersk Supply Service eitt undirskot íroknað
niðurskrivingar upp á 106 miljónir dollarar. Í august kom so fráboðanin um, at reiðaríið ætlaði at
sleppa sær av við upp ímóti 20 skip og umleið 400 fólk, ið hava mannað hesi skip.

Nú kemur so túrurin til starvsfólkahópin á landi, og roknað verður við, at niðurskurðirnir fara at raka
alt virksemið á landi. Í heimshøpi er talan um umleið 65 størv.
Kelda: Maersk Supply Service
Antares.fo

Forsetin Svein Arne kann tosa sakina hjá Føroyum
03-10-2016 07:52
Mánadagin 3. oktober kemur forsetin fyri sambandinum fyri evropeiskan frælsan ítrótt, norðmaðurin
Svein Arne Hansen, til Føroya á vitjan. Vitjanin er privat, men Svein Arne Hansen fer eisini at vitja FÍF
(Frælsan Ítrótt Føroya) og at kunna seg um viðurskiftini hjá frælsum ítrótti í Føroyum.
Mánadagin verður farið inn á Toftir at hyggja eftir umstøðunum á Svangaskarði, og har fer
borgarstjórin í Nes Kommunu saman við umboði fyri B68 at greiða frá søguni um Svangaskarð og at
siga frá framtíðarætlanunum við breytini á Svangaskarði.
Seinni mánadagin verður farið til Klaksvíkar, har borgarstjórin saman vit teknisku nevnd og umboðum
frá Treysti taka ímóti. Her fer Býráðið at kunna um nýggju breytina, sum skal byggjast í næstum.
Týsdagin verður hugt eftir umstøðunum á Tórsbreyt og spurtbreytini á Tórsvølli. Umboð fyri
Tórshavnar Kommunu verða við. Ein stuttur fundur verður við FÍF, og møguleiki verður eisini hjá
fjølmiðlunum at hitta forsetan. Týskvøldið verður Ítróttarsambandið vertur fyri einum døgverða.
- Fyri Frælsan Ítrótt Føroya er hetta ein sera spennandi vitjan. Frælsur Ítróttur hevur ikki altjóða
viðurkenning, hóast ynskið altíð hevur verið har. Hetta er eitt kærkomið høvi at finna út av, hvørjar
møguleikar vit hava fyri altjóða góðkenning. Svein Arne Hansen er kendur fyri at tala søk teirra smáu,
og vónandi kann hann hjálpa okkum í Føroyum fram á leið móti limaskapi í IAAF, sigur Hallur Holm frá
FÍF .
Dimma.fo

Kommunuval: Lagt er upp til heitt valstríð í Sambandsflokkinum
03-10-2016 10:00
Í morgun boðar Sambandsflokkurin frá, at Kaj Leo Holm Johannesen, løgtingslimur, stillar upp til
komandi kommunuval. Kaj Leo Holm Johannsen stillar upp í Tórshavnar kommunu, har hansara
politiska virki byrjaði í 1996, tá hann var valdur í býráðið. Hann sat tó bert eina setu til 2000. Tá, í
2000 valdi hann ikki at stilla upp aftur, tí hann vildi brúka sína politisku orku upp á løgtingið, har hann
varð valdur í 2002. Nú vit skriva 2016 er raðfestingin broytt munandi. Nú stillar Kaj Leo Holm
Johannesen upp til kommunuvalið, meðan hann framvegis situr í løgtinginum.
Sambandsflokkurin hevur bert ein lim í býráðnum í Tórshavnar kommunu. Tað er Annfinn Brekkstein,
og hann er einki fyri, at løgtingslimir stilla upp til býráðsval. Í lesarabrævið herfyri, skrivar hann
millum annað:
”Tað er ikki í lagi, at løgtingslimir í hópatali stilla upp til komandi kommunuval og harvið undirgrava
okkara politisku skipan” og hann heldur áfram:
”Føroya Løgting minnir í dag alt meira um eitt stað, har Føroya størsta bygdaráð heldur til og virkar.
Politiska arbeiðið í Løgtinginum er tí ein vavgreytur av landspolitikki og lokalpolitikki. Tað sær út til, at
løgtingslimir hava lítlar og ongar ambitiónir ella visiónir fyri Føroya land, men eru bara upptiknir av at
føra lokalpolitikk fyri tað økið teir koma frá”.
Kaj Leo Holm Johannsen sigur millum annað um sína avgerð at stilla upp til komandi kommunuval, at
hann heldur, at tíðin er komin til, at Tórshavnar kommuna ger broytingar, soleiðis at vit fáa ein størri
opinleika um politiskar avgerðir um, hvussu vit brúka okkara skattakrónur best møguligt.
Dimma.fo

Norðhavssild: ICES tvífaldar tilmælið
ICES hevur latið tilmæli fyri hvussu nógv kann fiskast av norðhavssild, svartkjafti og makreli í 2017.
Talan er um eina hækking fyri allar kvoturnar. Tað skrivar Havstovan á heimasíðu síni.
ICES mælir til, at veidd verða 1.342.000 tons av svartkjafi komandi ár. Tilmælið fyri í ár var 776.000
tons. Fyri makrel mælir ICES til, at tað vera veidd 944.000 tons – í ár var tilmælið 774.000 tons - og
fyri Norðhavssild er ráðiligt at veiða 646.000 tons. Tilmælið í ár var bert 317.000 tons.
- Stóra hækkingin av norðhavssild kemst serliga av, at norsku kanningarnar av gýtingarstovninum í
mars 2015 og 2016 nú eru við í stovnsmetingini, við tí úrsliti at gýtingarstovnurin verður mettur meir
enn ein triðing hægri enn frammanundan. Av tí at stovnurin í fjør var mettur at vera undir lívfrøðiliga
burðardygga markinum. nevnt Bpa ella Btrigger, var veiðitrýstið lutfalsliga minni enn um stovnurin

var oman fyri hetta markið. Tí var veiðitrýstið í 2016 sett til 0.06, meðan nú, tá stovnurin er komin
upp á burðardygga markið, kann veiðitrýstið aftur hækkast til 0.124 sambært umsitingarætlanini fyri
norðhavssild. Tí hækkar mest loyvda veiðan meira enn bert hækkingina í gýtingarstovninum. Hóast
ógvusliga hækking í tilmældu veiðuni, er gýtingarstovnurin enn í minking vegna væntandi tilgongd og
verður mettur at fara undir lívfrøðiliga markið næsta ár. Eingin góður árgangur er komin undan síðani
2004, men ábendingar eru um, at 2013 árgangurin verður miðal góður – tað fara komandi árini at
vísa, sigur Jan Arge Jacobsen frá Havstovuni.
Dimma.fo

Fiskivinnunýskiparbólkurin: Útlendski ognarluturin skal út innan trý ár
03-10-2016 17:24
Johnny í Grótinum, formaður í arbeiðsbólkinum, sum er settur at koma við áliti um nýggja
fiskivinnuskipan, handaði í dag, landsstýrismanninum í fiskivinnumálum álitið.
Høvuðstilmælini eru, at atlit skulu takast fyri søguliga bakstøðinum fyri nýskipanini. Stovnsrøktin má
aftur á beint, sigur nevndin, eins og kvotur skulu vera høvuðsamboð. Ein leistur til eina
marknaðargrundaða útluting skal finnast, og avmarkingar fyri útlendskum ognarskapi og ræðisrætti
skulu setast í verk. Ein leistur kann vera, at útlendski eigaraskapurin skal seljast føroyingum næstu trý
árini, segði Johnny í Grótinum. Nevndin sigur eisini, at kappingareglur skulu tryggja, at tað verður ov
stór miðsavnan í vinnuni – sonevndar antitrust-reglur. Nevndin sigur eisini, at virðisøkingin í
fiskivinnuni skal betrast við betri stovnsrøkt og átøkum.
Arbeiðsbólkurin skrivar millum annað soleiðis í sambandi við útlendska ognarskapin og komandi
uppboðssøluna:
"Arbeiðssetningurin áleggur nevndini at gera uppskot um, hvussu verandi útlendskur ognarskapur og
ræðisrættur kann taka seg úr vinnuni í eini skiftistíð. Skotbráið er stutt til 2018, tá veiðiloyvini fara úr
gildi, tí verður tað mett at vera rætt, at verandi fyritøkur, sum lutvíst hava útlendskar eigarar í
samsvari við galdandi lóggávu, fáa eina skiftistíð at laga seg til nýggju umstøðurnar í vinnuni.
Um skiftistíðin er ov long, kann tað merkja, at feløg við útlendskum eigarum fáa ein ov stóran fyrimun
í kappingini at bjóða uppá rættindir at fiska. Um skiftistíðin er ov stutt, kann tað merkja, at feløgini
við útlendskum eigarum vera fyri vanbýti, tí tað ikki er møguligt at halda áfram við virkseminum.
Nevndin mælir til, at feløg, sum hava útlendskar eigarar, fáa eina skiftistíð uppá trý ár at laga seg til
broyttu reglurnar.
Nevndin mælir til, at tað ikki bert eru eigarar av fiskiførum, men ein og hvør, sum lýkur kravið um
tilknýti til Føroya, sum kann bjóða á uppboðssøluni. Tí verður kravið um tilknýti til Føroya sett til teir
persónar og feløg, sum bjóða á uppboðssøluni. Tey, sum bjóða á uppboðssølu, skulu kunna leiga sær
før at fiska við ella gera avtalu við annan, sum eigur ella rekur eitt leigað fiskifar. Fyri at tryggja, at tað
bert eru tey við neyðuga tilknýtinum til Føroya, sum reka føroyska fiskiveiðu, má kravið um tilknýti til
Føroya tí eisini setast teimum, sum reka leigaðu fiskiførini."
Dimma.fo

Sleppa kanska at fiska kubanska kvotu á Flemish Cap
Danjal av Rana 03.10.2016 (12:21)
Magni Arge, fólkatingslimur, hevur verið á almennari vitjan í Kuba, saman við uttanlandsnevndini hjá
fólkatinginum. Sambært honum er áhugin fyri Føroyum stórur í karibiska landinum.
Her fyri var kubanski sendiharrin í Danmark, Yilliam Gomez Sardinas, á virjan í Føroyum. Tá vórðu
ymisk møgulig vinnulig viðurskifti umrødd at samstarva um.
- Elio Rodriguez Perdomo, ambassadørur og stjóri fyri deildini, sum fevnir um Evropa og Kanada í
uttanríkisráðnum, staðfesti, at tey høvdu noterað sær áhugaverda frásøgn frá Yilliam Gomez
Sardinas, sendiharra, sum vitjaði í Føroyum herfyri. Hann vildi fegin virka við til at fremja eitt
samskifti millum londini – og vísti serligan áhuga fyri samstarvi viðvíkjandi fiski- og alivinnu, sigur
Magni Arge.
Pedro Zamoro, sum varðar av handilsligu viðurskiftunum við Evropa í handilsmálaráðnum, mælti
beinleiðs til, at føroyskar fyritøkur og myndugleikar komu á vitjan, so samskifti kundi fáast í lag um
ymsar samstarvsmøguleikar.
Magni Arge sigur, at kubanska fiskimálaráðið boðaði honum frá, at tað var sinnað at fáa samband við
føroyskar útflytarar, so teir kundu keypa fisk beinleiðis úr Føroyum, heldur enn umvegis spanskar,
portugisiskar og kinverskar millummenn.

- Marknaðurin, teir hugsaðu um í fyrsta lagi, er fiskur til vaksandi ferðavinnumarknaðin, sum setir
krøv til rávøru av høgari góðsku. Marknaðurin er ikki stórur, men veksur skjótt, tí ferðavinnan er í
stórum vøkstri. Laksurin fyllur nógv, og saltfiskur og høgguslokkur er eisini eftirspurdur. Í øðrum lagi
kann eisini makrelur vera áhugaverdur, tí tað er fiskur, sum er væl umtóktur millum kubanar, sigur
Magni Arge.
Kubanska fiskimálaráðið hevði eisini á orði, at møguliga kundi berast so í bandi, at føroysk skip kundu
fiska kubansku toskakvotuna við Flemish Cap.
Fiskimálaráðið og uttanríkis- og vinnumálaráðið hava fingið frágreiðing um áhugan hjá kubanum fyri
samhandli og samskifti við føroyska vinnu og myndugleikar, sigur Magni Arge.
In.fo

Áki Johansen: Norðurlond frammaliga hjá bretum
Sólvit Nolsø 03.10.2016 (12:49)
Tað er ikki nogv hent higartil, sigur Áki Johansen, sendimaður Føroya í London.
Í samband við Brexit atkvøðuna í summar, ætlaði Uttanríkismálaráðið at fylgja væl við hvat fór at
henda. Tað hevur jú týdning fyri politisku skipanina hjá okkum og fyri føroyska vinnulívið hvusu leikur
fer fram.
Áki Johansen sigur, at fyrst og fremst eru tað handilssamráðingar, sum fara fram og har eru tað tey
lond, ið Bretland hevur stóran samhandil við, ið koma í fyrstu rekkju. Tað eru lond sum USA og Kina,
men Norðurlond eru eisini nevnd frammaliga. Í tí eru útnorður og harvið Føroyar eisini íroknaðar.
- Vit útflyta matvørur til Bretlands og tað vilja tey sjálvandi framhaldandi hava, tí eru góðir
møguleikar hjá okkum at fáa ein góða avtalu.
Tað eru nógvar óvissur í samband við tað, at Bretland skal úr ES. Tað skulu nógvar samráðingar til.
Nógv hava bíða eftir útspælinum frá Theresu May. Konservativi flokkurin hevur ársfund í hesum
døgum og nógv vænta, at linjan verður løgd her.
- Tað eru nógv, ið bíða spent til fundin, fyri at vita hvat útspælið fer at verða, sigur Áki Johansen.
In.fo

Sonja atkvøddi tað ígjøgnum, hon fyrr átalaði
Sólvit Nolsø 03.10.2016 (14:11)
Sonja Jógvansdóttir var ein av avgerðandi atkvøðunum, at bera lógina um uppboðssølu ígjøgum
tingið.
Í 2013 fanst hon hvassliga at landsstýrinum og løgtinginum, ið tá sat, fyri at gera seg inn á
samráðingar millum partar á arbeiðsmarknaðinum.
Í 2013 Sonja Jógvansdóttir umboðaði Samtak, ið úttalaði seg um eina trætu millum manningarfeløgini
og almenna mynduleikan um Strandferðsluna. Tá segði hon vegna Samtak, at tað var ódemokratiskt
og hoyrdi ikki einum frælsum landi til, at blanda seg uppí avtalur, ið partar á arbeiðsmarknaðinum
høvdu gjørt.
Løgtingslóg nr. 51 um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli, norðhavssild og svartkjafti og
botnfiski í Barentshavinum í 2016 er lógin, ið royndaruppboðssølan hjá samgonguni byggir á.
Hon bleiv løgd fram í desember 2015 og viðtikin við 3. viðgerð í apríl 2016 av samgonguni saman við
Sonju Jógvansdóttir. Lógin bleiv viðtikin við einari atkvøðu í meirluta.
§7 stk.2 í lógini sigur at “gjaldið fyri kvotur, keyptar á uppboðssølu, kann ikki dragast frá søluvirðinum
av veiðuni, tá hýrur verða gjørdar upp og goldnar manningini”. Í viðmerkingunum stendur, at mett
verður ikki at hetta er at gera seg inn á partarnar á arbeiðsmarknaðinum, tí lógin var ikki komin í
gildið tá partarnir undirskrivaðu sínar avtalu.

Tað vil siga, at Fiskimálaráðið í sínum uppskotið, ið bleiv til lóg, valdi at síggja burturfrá tí avtalu, ið
Reiðarafelagið hevði við manningarfeløgini. Reiðarafelagið og manningarfeløgini gjørdu eina nýggja
semju í 2015, sum ikki broytti ásetingina um at avgjøld fyri fiskiloyvir skal av óbýttum.
Hetta hendi eftir samráðingar vórðu hildnar og partarnir komu ásamt um treytirnar.
Hesum valdi samgongan at síggja burtur frá og ásetti við lóg, at manningin skuldi ikki taka lut í
gjaldinum á kvotum keyptar á uppboðssølu og tískil gav samgongan í veruleikanum eisini teim
fiskimonnum, ið vórðu best stillaði frammanundan, eina stóra lønarhækking.
Tað var annars staðfest í einum gerðarrætti í 2011, at keyp av kvotum er loyvdur frádráttur. Tá var
trætan millum Reiðarafelagið og Fiskimannafelagið, ið ikki metti, at upphæddin, ið reiðarí brúktu
uppá uppboðssøluna, sum tá var, skuldu ikki fara av óbýttum.
In.fo

Kann tryggja okkum størri umboðan
Danjal av Rana 03.10.2016 (15:25)
- Tað er fantastiskt, at Kaj Leo Holm Johannesen hevur valt at stilla upp fyri flokkin. Tað sigur Annfinn
Brekkstein, einasta umboð Sambandsfloksins í Tórshavnar Býráð. Hann heldur, at tað er
týdningarmikið, at flokkurin megnar at samla ein breiðan og sterkan lista til kommunuvalið 8.
novembur.
- Hetta kann heilt víst gera tað møguligt hjá flokkinum at koma upp á tvey ella trý umboð í býráðnum
eftir valið. Tað er ikki gott nokk, at ein av størstu flokkunum í landinum einans skal hava eitt umboð.
Fyrr høvdu vit heilt upp í fýra umboð onkra setu, greiðir Annfinn Brekkstein frá.
Kaj Leo Holm Johannesen var løgmaður í farna landsstýri, sum til tíðir var fyri sera hvøssum
atfinningum. Sambandsflokkurin og løgmaður fingu eisini nógvar ákoyringar, eisini frá tí gomlu
gardini í Sambandsflokkinum og Lisbeth Petersen, fyrrverandi borgarstjóri í Havn fyri
Sambandsflokkin, meldaði seg úr Sambandsflokkinum.
Annfinn Brekkstein væntar tó ikki, at ringa umdømi hjá flokkinum og løgmanni á sumri 2015 fer at
ávirka undirtøkuna til valið í ár.
- Tað er púra vanligt, at fólk troyttast av einum flokki og eini leiðslu, tá ein flokkur hevur sitið í stjórn í
átta ár. Tað vóru ymiskar rembingar tá, eisini innanhýsis í flokkinum, men eg ivist ikki í, at tær fyri ein
stóran part eru stilnaðar, sigur hann.
- Okkum tørvar ein breiðan lista til kommunuvalið og eg ivist ikki í, at Kaj Leo Holm Johannesen fer at
vera eitt jaligt ískoyti, ið kann tryggja flokkinum breiðari umboðan, sigur Annfinn Brekkstein.
So seint sum í farnu viku, dagin eftir, at Kaj Leo Holm Johannesen segði seg av álvara umhugsa at
stilla upp, heitti Annfinn Brekkstein veljaran, um ikki at lata fólk fáa dupultmandat, við bæði at sita í
løgtinginum og kommunustýrinum. Hvat er støðan nú, tá Kaj Leo Holm Johannesen, løgtingslimur,
hevur boðað frá, at hann stillar upp?
- Eg haldi ikki, at tað er rætt, at fólk sita í fleiri sessum í senn, og standi við tað, sum eg skrivaði. Tað
verður tó upp til veljaran at avgera, hvørji fólk tey ynskja at umboða seg, sigur Annfinn Brekkstein.
In.fo

Keypa nógv fleiri nýggjar bilar
Danjal av Rana 03.10.2016 (15:54)
Talið av nýggjum skrásettum akførum er væl hægri í ár enn í fjør. Meðan tað fyrstu níggju mánaðirnar
í fjør vórðu innflutt 1904 nýggj akfør, er talið í ár 2160, ein vøkstur upp á 256 akfør ella 13,5 prosent.
So gott sum allur vøksturin stavar frá persónbilum. Talið á skrásettum nýggjum persónbilum er økt úr
1376 til 1597, tað vil siga við 221 bilum.
Størsti lutfalsligi vøksturin er í neyðsendarakførum, har talið er farið úr 10 upp í 20 nýggj akfør. Tað
eru eisini skrásettir 24 fleiri viðfestisvognar higartil í ár enn sama tíðarskeið í fjør, og 15 fleiri prutl.

Innflutningurin av nýggjum lastbilum er minkaður nakað, men sum in.fo skrivaði fyrr í dag, eru fleiri
brúktir lastbilar komnir til landið í ár í mun til undanfarin ár.
In.fo

Farast skal til eina marknaðargrundaða skipan
Sólvit Nolsø 03.10.2016 (20:12)
Johnny í Grótinm, formaður í nýskipanarbólkinum, legði fram tilmæli frá nevndini í dag.
Í arbeiðssetninginum hjá nevndini stóð, at eitt tilmæli um eina marknaðargrundaða skipan skuldi
gerast. Hóast eitt tilmæli bleiv umbiðið, so kom nevndin við tveimum uppskotum. Orsøkin til tess,
sigur Johnny í Grótinum, var tann, at nevndin var ikki heilt samd um hvussu ein uppboðssøla skuldi
skipast og tí kom hon við tveimum tilmælum til eina marknaðargrundaða skipan.
Leistur 1: Uppboð við stutt- og langtíðarrættindum.
Her mælir nevndin til, at tað eru trý sløg av loyvum: stutt- miðal- og langtíðarloyvir. Sum uppskot
nevnir bólkurin 1, 5 og 10 ára loyvir.
Helvtin skulu verða langtíðarloyvir, 40% 5 ára loyvir og 10% skulu verða 1 ára loyvir. Víðari sigur
nevndin, at umleiða ein fjórðingur av heildarveiðuni verða boðin úr hvørt ár, sum stutt- ella
langtíðarloyvi.
Fyri at tryggja eina javna kapping, skulu aktørarnir bjóða uppá kr/kg. Ein fimtingur skal rindast við
ársbyrjan og hini 80% eftir avreiðingar, har sveiggj í prísinum verða tikin til eftirtektar. Um einki
verður fiska skal rindast alíkavæl og rættindir, ið falla aftur í úrtíð skulu aftur á uppboð.
Parturin hjá núverandi aktørum skal spakuliga skiftast út, so at eftir eina skiftistíð á 10 ár er alt farið á
uppboð sum stutt- ella langtíðarloyvir.
Leistur 2: Uppboðssøla við forkeypsrætti
Uppboðssøla við forkeypsrætti er ein skipan, har rætturin at fiska fyri eitt ár í senn verður seldur á
einum almennum marknaði. Árið eftir verða t.d. 20% boðin út á marknaðinum, og við einum
forkeypsrætti hava verandi aktørar møguleika at ogna sær 80% av tí, teir høvdu árið fyri. Endamálið
við forkeypsrættinum er at veita stabilitet og kontinuitet til fyritøkur í vinnuni. Harumframt er einans
neyðugt at meta um virðið eitt ár fram í tíð.
Prísurin á veiðirættindunum, ið koma undir forkeypsrættin, verður miðalprísurin á uppboðssøluni fyri
ávísa fiskaslagið. Luttakarin ger sjálvur av, um viðkomandi tekur av forkeypsrættinum. Rindast skal
fyri loyvini, tá hesi verða keypt á uppboðssøluni.
In.fo

Eingin Miðflokkur í høvuðsstaðnum
Eirikur Lindenskov 03.10.2016 (20:30)
Fyri fyrstu ferð í søgu floksins stillar Miðflokkurin ikki upp til býrðasval í Havn.
Tað sigur Jenis av Rana, formaður floksins.
Miðflokkurin varð stovnaður og kom fyrstu ferð á ting í 1994. Hann stillaði fyrstu ferð upp til
býráðsval í Havn í 2000 og hevur stillað upp síðani, í 2004, 2008 og í 2012. Ongantíð hevur tað
eydnast at fáa umboð valt.
Jenis av Rana hevur tó havt sæti í Tórshavnar býráð. Men tað var sum eykamaður fyri Petur í Gong á
uttanflokkalistanum. Petur í Gong varð valdur í 1992, men fór í farloyvi í 1993 og tók ikki sætið aftur
tað setuni.
Á býráðsvalinum seinast fekk Miðflokkurin 287 atkvøður. Tað er so langt frá nóg mikið at røkka einum
sessi í Tórshavnar býráð. Tann síðsta sessin fekk Javnaðarflokkurin við 657 atkvøðum. Næstur var
Framsókn at fáa tann sessin við 649 atkvøðum. Soleiðis skuldi Miðflokkurin fingið 370 atkvøður
afturat teimum 287 fyri at nærkast einum sessi í Tórshavnar býráð.
Við hesi staðfesting hevur Miðflokkurin gjørt av ikki at stilla upp til býráðsvalið í Tórshavnar
kommunu.
In.fo

Tey hava strokið á Fiskaaling í dag
Vilmund Jacobsen 03.10.2016 (20:44)
Á støðini hjá Fiskaaling norðuri við Áir hava tey í dag strokið fisk, sum hevur gingið á Lívfiskastøðini í
Skopun seinastu árini. Talan er um fisk av norskum uppruna.
- Fiskurin sær væl út, er stórur og góður og nú, hann verður strokin, liggur meðalvektin um sløk tíggju
kilo. Rognini, sum koma undan, verða seld føroyskum alifyritøkum.
Tað veit Fiskaaling at siga í dag. Lagt verður aftrat, at tað krevur neyva tilrættalegging, áðrenn farið
verður at strúka, og nógvar skrásetingar skulu gerast.
- Hvør fiskur hevur egið eyðmerkingarnummar, soleiðis at rognini kunnu sporast aftur til tann
einstaka fiskin.
Hvør einstakur fiskur verður vigaður fyri strúking. Eisini verður nøgdin og støddin av rognum undan
hvørjum fiski máld.
Á Fiskaaling vísa tey á, at sýn eisini verður tikið av táknum, hjarta, nýra og milti av hvørjum fiski,
soleiðis at heilsustøðan hjá fiskinum til einahvørja tíð kann staðfestast.
- Rognini verða strokin í posar, sum súrevni síðan verður latið í, áðrenn rognini verða blandað við sili
og gitin, verður lagt aftrat.
In.fo

- Kunnu nú tosa um ítøkilig tilmæli
Sólvit Nolsø 03.10.2016 (20:52)
- Formella freistin at hava eitt uppskot klár er 08. mars, so ætlanin er at hava eitt uppskot klárt í
februar, so tað kann fara til hoyringar, áðrenn tað verður lagt í tingið, sigur Høgni Hoydal.
Høgni Hoydal, landsstýrismaður fiskivinnumálum sigur, at hann nú vil leggja tilmæli fram fyri politisku
skipanini. Fyrimunurin við at hava hetta tilmælið, sigur Høgni Hoydal, er at nú hevur mann nakað
ítøkiligt at ganga út frá.
- Nú kunnu vit spyrja ymsu flokkarnar, um teir takað undir við teim ymsu tilmælunum, ið nevndin er
komin við. Tað vil siga, at vit kunnu taka eitt og eitt evni, sigur Høgni Hoydal.
Um møguleikan at koma til eina felags niðurstøðu, sigur Høgni Hoydal, at mann veit hvar flokkarnir
eru ósamdir og tað kann mann kjakast um, men hann er vónríkur um eitt breitt tilmæli til endans.
- Eg síggi tað sum eru fýra ella fimm høvuðsósemjur. Hvussu skulu vit umsita fiskastovnarnar, kvotu
og/ella fiskidagar, útlutingin, útlendskur kapitalur og krøv til virði, sum skulu koma til landið. Hesi
tingini eru vit sera ósamd um enn, men nú hava vit eitt ítøkiligt uppskot um hvussu vit kunnu loysa
tað, og tað skulu vit so taka støðu til nú, sigur Høgni Hoydal.
In.fo

Súkkla í allan vetur
Pætur Albinus 03.10.2016 (21:56)
Næsta summar vera oyggjaleikir í Gotlandi, og føroyskir súkklarar fara at nýta hendan veturin til at
fyrireika seg sum best møguligt. Tað fara teir við at leggja líka í kuldan og skipa fyri fimm kappingum í
einkultstarti hendan veturin.
Sersambandið fyri súkkling og triathlon, SST, verður væl umboðað í Gotlandi næsta summar, tí allar
ítróttargreinar undir sersambandinum vera nevniliga við. Talan er um súkkling, fjallasúkkling og
triathlon.
- Onkur fer ivaleyst at spyrja hví einkultstarskappingar. Orsøkin er tann, at einkultstartskappingar eru
við til at styrkja og menna bæði fjallasúkklarar, súkklarar og triathletar. Fysiskt og mentalt. Ongin ivi
er í, at er ein sterkur í einkultstarti, so stendur ein seg væl í hesum greinum, sigur Gunnar Dahl-Olsen,
nevndarlimur í Tórshavnar Súkklufelag, við heimasíðuna hjá felagnum.

- Fimm kappingar verða fyriskipaðar sum ein KUP-kapping, og fýra av teimum fimm kappingum telja
við tá samlaði vinnarin skal finnast. Tvs. at hevur ein luttakari ætlanir um at vinna samanlagt, so skal
hann í minsta lagi luttaka í fýra kappingum, sigur Gunnar víðari.
Heimasíðan hjá Tórshavnar Súkklufelag skrivar, at kappingarnar vera ymiskar bæði í longd og profili.
Onkur kapping verður stutt, meðan onkur onnur kapping hevur nógvar hæddarmetrar. Tann stytsta
kappingin verður 12 km og tann longsta 45 km.
Fyrsta kapping verður leygardagin 22. oktobur kl. 15. Tá verður kappast í Kaldbaksbotni. Meiri kann
lesast um kappingarnar á heimasíðuni hjá Tórshavnar Súkklufelag, www.tsf.fo.
In.fo

Tá náttúrukreftir spæla við vøddunum
Linjohn Christiansen, borgarstjóri í Skálavíkar kommunu, heldur, at allar kommunur í Føroyum skuldu
verið saman um ein kommunalan vanlukkugrunn við einum árligum inngjaldi á kanska 0,1 prosent av
skattainntøkunum. Hann heldur, at tað besta hevði verið, um landið eisini var við í hesum.
- Eg hugsi um ein felags grunn, sum kundi tikið um endan, tá tryggingar ikki røkka. Tað eru nógvar
kommunur, sum hava grótkøst, og hesi krevja viðlíkahald, sum árini ganga. Men, eg hugsi ikki bara
um grótkøst og havnaløg, men eisini um aðrar náttúruvanlukkur.
Borgarstjórin vísir á, at oljutangaskip kunnu stoyta saman, og tey kunnu fáa trupulleikar og reka á
land. Í slíkum føri - og í fleiri øðrum førum við - hevði verið hent við einum felags vanlukkugrunni,
sum kundi hjálpt til, tá eingin annar er at taka um endan.
Linjohn Christiansen spyr, hvør skal betala, um ringast vil til, og olja í stórum nøgdum rekur inn á allar
firðir í Føroyum?
Skálavíkar kommuna telist millum tær, ið hava kent sviðan av, at brim oyðilegði flestu bátar í bygdini,
bygningar og kirkjugarð. Men, tá var eingin at taka um endan, og skálvíkingar noyddust sjálvir at
gjalda tað, sum tað kostaði at tryggja havnina móti veldugu náttúrukreftunum.
- Tá herviliga skaðaódnin rakti Skálavík í 2008, kostaði tað okkum 4,2 miljónir krónur at umvæla og
byggja neyðuga verju móti brimi. Landið játtaði eina miljón, sum vit tó ongantíð fingu. Sama dag, sum
vit skuldu fáa hesar pengar, fingu vit eina eykarokning frá Landsverk á 800.000 krónur. So, vit sóu
ongantíð pengarnar.
Linjohn Christiansen vísir á, at fyri hvønn borgara í Skálavíkar kommunu var hetta ein íløga á 28.000
krónur. Hendi ein slíkur skaði á landsplani, hevði hetta kostað umleið 1,5 miljardir krónur.
- So, tað er greitt, at hetta var eitt ógvuliga stórt tak hjá so fámentari kommunu, leggur hann aftrat.
Tað skuldu tó ikki ganga fleiri ár, áðrenn skálvíkingar sóu, at nýggja grótkastið fór at vera ov veikt,
sum árini gingu, og borgarstjórin heldur, at um Skálavík varð rakt av einari ódn við nógvum brimi,
hevði alt farið.
- Tí hava vit í ár styrkt endan og innaru síðu av grótkastinum við stórum klettum, sum vit hava borað
heftir í og hava bundið saman við sterkum ketum. Hetta er ein íløga á 750.000 krónur, sum kostar
hvørjum borgara í Skálavík 5.300 krónur, sigur Linjohn Christiansen.
In.fo

Meting um tilfeingið fyri viku 40, 2016
Friday, 30 September 2016
Samandráttur: Línuskip: Fimm línuskip eru vestanfyri og fiska tosk og svartkalva og so nakað av
blálongu og lira. Vantandi landa eini trý av teimum mánadagin og so hini seinni í vikuni. Tvey línuskip
fiska mest av longu og brosmu og tey koma nokk at landa síðst í vikuni og so er eitt sum fiskar mest
av toski og hýsu. Tað landar helst miðskeiðis í vikuni. Tvey frystilínuskip eru við Grønland, eitt er á
Íslandsrygginum og so er eitt nýliga komin heim undan Grønlandi. Vit vantað at okkurt av

línuskipunum, ið liggja við bryggju, fara út í næstum
Útróður: Streymurin verður góður í vikuni, men veðri verður nakað umskiftandi. Vit vantað ikki so
nógv av útróðri. Fiskiskapurin hjá útróðrabátunum er enn vánaligur.
Djúpvatnstrolarar: Tveir eru nýliga byrjaðir túr, fiska upsa. Teir landa neyvan í vikuni. Ein fiskar
stinglaks og blálongu. Restin liggur við bryggju.
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Øll fiska upsa. Fiskiskapurin eftir upsa er smáligur. Pørini
landa sum vikan líður. Fáa nakað av toski, blálongu, kongafiski og longu sum hjáveiða.
Trolbátar: Tveir trolbátar eru til fiskarí. Teir fáa mest av toski og hýsu. Vantandi landa teir fyrst í
vikuni. Hinir trolbátarnir liggja við bryggju, men helst fer onkur út í næstum.
Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, helst landar annar, møguliga báðir, síðst í vikuni. Eitt fiskar havtasku,
men tað er ivasamt um teir landa í vikuni.
Fmf.fo
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Andlát
Hans Jákup Mikkelsen, Klaksvík, vanliga nevndur Hans Jakke í Svimjihøllini, andaðist á Bispebjerg
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