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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Føroyingar millum uppsøgd í Norra 
Norska felagið Olympic Shipping sum hevur skip sum sigla í frálandsvinnuni, hevur sagt 60 fólkum úr 
starvi. 
Tað skrivar Sunnmørsposten. 
Felagið hevur fyribils lagt fimm skip, og sagt verður, at tað er ikki óhugsandi, at fleiri uppsagnir koma. 
VP veit um føroyingar sum eru ímillum tey uppsagdu hjá norska felagnum.  Men tað hevur ikki borið 
til at fingið uppspurt, hvussu nógvir føroyingar eru uppsagdir hjá felagnum. 
Sagt verður eisini, at alt er gjørt fyri at minka um talið á uppsøgdum. Eitt nú eru manningar farnar 
niður í løn og onnur sáttmálaviðurskifti eru broytt, so raksturin skal blíva lættari. 
Olympic Shipping er bert eitt av fleiri feløgum í norsku frálandsvinnuni, sum hevur ella hevur boðað 
frá uppsagnum vegna minkandi virksemi. 
Kelda: vp.fo  
Antares.fo 
 

 
Føroysk sjófólk fáa 4G samband úti á havinum 
Vodafone útbyggir sítt sjónet, so at føroysk sjófólk sum nakað nýtt fáa 4G samband heilt upp til 100 
km út á hav. Nýggja útbyggingin av sjónetinum hjá Vodafone viðførir, at skip í føroyskum havøki 
kunnu fáa nógv skjótari internet fyri nógv minni kostnað í mun til samband umvegis fylgisvein.  
- Tørvurin hjá sjófólki er nógv broyttur síðstu árini, og tí hava vit valt at taka hetta slóðbrótandi stig, 
sigur Suni Justinussen, sølustjóri á Vodafone. Gott internetsamband umborð er vorðið alneyðugt fyri 
trivnaðin hjá sjófólki, og við okkara nýggja sjóneti kunnu tey vera á netinum langt úti á havinum við 
somu ferð sum heima.  
Útbyggingin av sjónetinum er ein liður í 4G útrullingini hjá Vodafone, sum eisini umfatar útbygging av 
4G netinum á landi.Í løtuni hava flestu føroyingar atgongd til 4G netið hjá Vodafone, har tey búgva, 
og útbyggingin av netinum heldur áfram.  
Fakta um sjónetið:-5 støðir kring landið geva 4G samband upp til 100 kmút á hav.  
-Støðirnar eru á Eiði, Fugloynni, Mykinesi, Nólsoynni og sunnast í Suðuroynni.  
-Fyrsta støðin er tendrað (Eiði),oghinar eru um at vera klárar.  
Kelda: Tíðindaskriv frá Vodafone  
Antares.fo 
 

 
Norska fíggjarlógin næsta ár skal smyrjast við 225 oljumiljardum 
Norska stjórnin ætlar at taka 225 miljardir norskar krónur úr almenna oljugrunninum. Pengarnir skulu 
vera partur av fíggjarlógini fyri 2017. 
Tað veit NRK at siga sambært tíðindastovuni NTB. 
Upphæddin, ið svarar til 186 miljardir krónur í okkara peningi, er 3,1 prosent av pengatanganum, sum 
Norra gjøgnum árini hevur koyrt landsins inntøkur frá olju og gassi niður í. 
Lógin setur eina avmarking fyri, hvussu nógv ber til at taka úr oljugrunninum á hvørjum ári. Hámarkið 
er fýra prosent. 
Siv Jensen, fíggjarmálaráðharri í borgarligu norsku stjórnini millum Høgra og Framburðsflokkin, vil ikki 
gera viðmerkingar til upplýsingarnar hjá NRK. 
Men hon hevur í sambandi við fíggjarlógarviðgerðir fyrr vart nýtslu av oljupengum. Millum annað við 
eini grundgeving um, at búskaparliga støðan prógvar, at tað hevur verið rætt at reka ein víðkaðan - 
ekspansivan - fíggjarpolitikk. 
Siv Jensen hevur ítøkiliga víst á, at lági oljuprísurin er orsøkin til, at mong starvsfólk í oljuvinnuni og 
avleiddum vinnum hava mist sítt arbeiði. 
Stjórnin fer eisini at mæla til, at partafelagsskatturin verður lækkaður, upplýsa keldur fyri NRK. Men 
hetta var væntandi, eftir at flokkarnir í Stórtinginum fyrr eru komnir ásamt um eina breiða semju á 
skattaøkinum. 
Norski oljugrunnurin er millum størstu almennu pengatangar í heiminum. 
Grunnurin eigur meira enn eitt prosent av øllum børsskrásettum partabrøvum á klótuni. 
Seinastu árini er grunnurin av álvara farin undir at keypa ognir í Evropa og Norðuramerika. 

http://antares.fo/foroyingar+millum+uppsogd+i+norra.html
http://www.smp.no/nyheter/2016/10/05/Olympic-seier-opp-60-tilsette-13603191.ece?cx_front_click=baseline_test&cx_front_click_place=0&cx_front_click_articles=1#.V_UeSxJJYqw.facebook
http://antares.fo/foroysk+sjofolk+faa+4g+samband+uti+a+havinum.html
http://antares.fo/norska+figgjarlogin+naesta+ar+skal+smyrjast+vid+225+oljumiljardum.html


Norðmenn - og øll onnur áhugað - kunnu sekund fyri sekund síggja, um ognin tódnar ella veksur. Tað 
sæst á heimasíðuni hjá tjóðbankanum, har ognin leypandi verður gjørd upp. 
Í løtuni er hon upp á 7134 miljardir norskar krónur ella 5902 miljardir í okkara peningi. 
Kelda: ritzau/jp.dk  
Antares.fo 
 

 
Stórir sáttmálar til donsk reiðarí í USA 
Orkuframleiðsla í USA gevur stórar sáttmálar til fleiri donsk reiðarí. Danska gassreiðaríið Evergas 
hevur tildømis fingið ein sáttmála til eitt virði av 90 miljónir dollarum um árið næstu 10-15 árini. 
Reiðaríið skal sigla ætan úr USA til Evropa. 
”Ætan í ráum nøgdum verður í USA í mong ár framyvir. Vit síggja hetta sum eitt av okkara 
kjarnuumráðum”, sigur Steffen Jacobsen, stjóri í Evergas. Evergas, ið hevur høvuðssæti í 
Keypmannahavn, hevur serkunnleika í flutningi av flótandi natúrgassi og petrokemisk gass.  
 
Evergas hevur bygt átta nýggj skip, sum eru serliga innrættað til at flyta ætan. Sáttmálin er sambært 
Evergas tann higartil størsti innan flutning av ætan úr USA til Evropa.  
 
Eisini Norden og J. Lauritzen hava fingið stórar sáttmálar innan amerikanska orkuframleiðslu. Bæði 
reiðaríini skulu flyta viðabular úr USA til evropeisk orkuverk. 
 
”Hetta skapar nýggjar møguleikar fyri okkum, sjálvt um flutningur av viðabulum ikki kann sammetast 
við, hvat kol var fyri fáum árum síðani. Hinvegin siga forsagnirnar, at alheims eftirspurningurin eftir 
viðabulum hækkar við 16 prosentum um árið”, sigur Adam Nielsen, stjóri í Norden í USA.  
Antares.fo 
 

 
Nú skal útlátið av vakstrarhúsgassum niður 
Skip flyta umleið 90 prosent av heimshandlinum. Tey hava ábyrgdina fyri 2,2 prosentum av alheims 
útlátinum av vakstrarhúsgassum. Nú mælir International Chamber of Shipping (ICS) til, at IMO 
skjótast gjørligt ásetur eina tíðarfreist fyri skerjingum í útlátinum. 
”Skipaferðslan er einasta ídnaðarvinnan, sum longu hevur fingið eina kravda alheims CO2-
skerjingarætlan upp á pláss, ið fevnir um allan heimsflotan, og sostatt slóðar fyri Parísavtaluni við fýra 
árum. Nýggjastu tølini frá 2014 vísa, at skipaferðslan hevur skert samlaða CO2-útlát sítt við meira enn 
10 prosentum eftir bert fimm árum, hóast framhaldandi vøkstur í maritima handlinum", sigur Esben 
Poulsson, formaður í ICS.  
 
Bindandi IMO-reglurnar, ið hava verið í gildi í alheims høpi síðani 2013, bera í sær, at framtíðar skip 
verða upp aftur effektivari, og flestu skipini bygd eftir 2025 verða minst 30 prosent effektivari enn 
tey, sum vórðu bygd í 2000’unum. Við størri skipum, betri motorum, reinari brennievni og 
rakstrarligum effektivitetsátøkum so sum fylgisveinahjálptari ferðstýring eru vit vís í at kunna skerja 
CO2-útlátið fyri hvønn tons-kilometur við 50 prosentum í 2050”, leggur hann aftrat.  
 
ICS tekur undir við tilmælinum um eina tíðarfreist fyri fleiri skerjingum í útlátinum av 
vakstrarhúsgassum frá,skipaferðsluni, og felagsskapurin heitir á IMO um skjótast gjørligt at leggja 
fram uppskot um, hvussu hetta kann fremjast. 
Kelda: ICS  
Antares.fo 
 

 
Royal Arctic Line skiftir Aalborg út við Reykjavík sum støðishavn 
Avtalan, sum Royal Arctic Line (RAL) gjørdi við íslendska skipafelagið Eimskip í vár, er orsøkin til, at 
almenna grønlendska reiðaríið ætlar at siga sáttmálan við Aalborg Havn upp fyri tíð. Ístaðin ætlar RAL 
at brúka Reykavík sum støðishavn. 
”Avgerðin er ein beinleiðis avleiðing av avtaluni, sum vit gjørdu við Eimskip í mai í ár”, sigur stjórin í 
RAL, Verner Hammeken, við sermitsiaq.ag. 
 
Avtalan við Eimskip ber í sær, at tey bæði feløgini verða felags um nøkur av teimum størru skipunum 
til tess at gagnnýta orkuna betri. Fyri RAL hevur tað týdning, at skipini hjá reiðarínum verða knýtt at 
altjóða siglingini hjá Eimskip og harvið lættari fáa atgongd til alheims marknaðirnar. 
 

http://antares.fo/storir+sattmalar+til+donsk+reidari+i+usa.html
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Verner Hammeken sær stórar møguleikar í broytingini, bæði tá tað snýr seg um innflutning og 
útflutning. Fyri útflutningskundarnar hjá RAL merkir hetta, at vørurnar í størri mun kunnu virkast í 
Grønlandi og síðani nógv effektivari sendast út í heimin. Fyri innflutningin merkir hetta, at Grønland 
verður nógv minni bundið av donskum vørum. 
 
”Vit hava sæð, hvat ið hendi í Føroyum, tá gjørt varð á nøkulunda sama hátt har. Her fall parturin av 
donskum vørum úr 90 til 60 prosent”, sigur Hammeken. 
 
Ætlanin er, at RAL í framtíðini siglir úr Nuuk til Reykjavíkar. Hagani gongur leiðin saman við Eimskip so 
víðari til Rotterdam í Hollandi, ið er nógv tann  størsta bingjuhavnin í Evropa, og harvið portrið til 
restina av heiminum. Í Danmark er ætlanin at brúka bingjuhavnina í Århus.  
 
Í Aalborg eru tey vónsvikin av avgerðini hjá RAL. Aalborg Havn A/S heldur fast um, at avtalan við RAL 
gongur til árslok 2022. Formansskapurin í teimum báðum feløgunum skal eftir ætlan hittast seinni í 
mánaðinum. 
 
RAL hevur boðað starvsfólkum sínum í Aalborg frá, at tey ikki skulu rokna við arbeiði í fyritøkuni eftir 
2019. 
 
Kelda: Sermiaq.ag 
Antares.fo 
 

 
1,4 milliónir oljukrónur á konto hjá hvørjum einasta norðmanni 
10.10.2016 - 00:19 
Norska blaðið VG hevur hugt nærri eftir hvussu gongdin hevur verið hjá norska oljugrunninum síðani 
2000. Tá var støddin á grunninum tann, at um ein býtti alt út á hvønn einstakan norðmann, so vildu 
teir havt 88.466 norskar krónur á konto.  
Í ár hevur vøksturin í hesi upphæddini verið tann lægsti síðani 2011, við einum vøkstri uppá 63.000 
krónur fyri hvønn norðmann.  
Hóðast vøksturin ikki er so stórur nú, so vaksur oljugrunnurin framvegis, og er nú uppá 7420 milliardir 
norskar krónur.  
So hóast oljukreppan og lækkandi oljuprísir gera at oljugrunnurin ikki vaksur líka skjótt, so er nokk í 
honum til at ein kann siga at allir norðmenn eru millióningar, tí upphæddin sum er í honum í dag, 
svarar til 1,4 milliónir krónur fyri hvønn einasta norðmann.  
Oljan.fo 
 

 
Noreg: Oljuveitslan er av 
07.10.2016 - 14:47 
Borgarliga norska stjórnin velur at brúka meir av oljugrunninum til nýtslu, enn tað serfrøðingar halda 
er rætt. Sambært Dagens Næringsliv brúkar norska stjórnin 15 milliardir krónur úr Oljugrunninum.gur 
fíggjarmálaráðharrin Siv Jensen, at 2017 er seinasta árið tey kunnu brúk so nógv av uppspardu 
pengunum í Oljugrunninum. Hon sigur at framyvir skal sparast meir, og tíðirnar gerast ikki líka 
hugaligar fyri norðmenn, sum støðan sær út í dag.  
Metnýtslan hjá Siv Jensen var fyri í ár, ta hon brúkti 35 milliardir krónur av uppspardu ognunum. 
Fíggjarpolitiska taskvinnan hjá Arbeiderpartiet, Marianne Martinsen, sigur at tað sær út til at Siv 
Jensen ikki hevur ætlanir um at sita longri sum fíggjarmálaráðharri enn hetta 4-áraskeiðið. 
Stórtingsval verðir í Noregi í september 2017.  
Martinsen sigur, at tað er púra greitt at boðini, sum Siv Jensen nú sendir út hava greiðan boðskap: 
Komandi stjórnir mugu ikki brúka pengar sum hendan stjórnin.  
Tann bláblaa-stjórnin hevur brúkt 100 milliardir av oljupengunum. Av hesum eru meir enn 21 
milliardir latnar í skattalættum, yvirhøvur til ríkasta partin av norðmonnum.  
Fíggjarpolitiski talsmavurin hjá stuðulsflokkinum Vinstra, Terje Breivik, sigur at stjórnin í 
veruleikanum viðurkennir at penganýtslan ikki hevur verið sunn undir sitandi stjórnini.  
- Tøl frá stjórnini og framskrivingarnar av tí sum er brúkt úr oljugrunninum vísa at penganýtslan ikki er 
nærhendis nakrari burðardyggari nýtslu, sigur Breivik sambært tíðindastovuni NTB  
Oljan.fo 
 

 
Føroyar væl umboðaðar á arktiskari ráðstevnu í Íslandi 



07.10.2016 - 16:15 
Miðvísi og støðugt vaksandi áhugin hjá Føroyum fyri at vera ein virkin partur av arktisku framtíðini 
sæst væl aftur á árligu ráðstevnuni “Arctic Circle”, sum verður hildin í Reykjavík í hesum døgum. Fleiri 
føroyingar við løgmanni á odda verða millum talararnar á ráðstevnuni, har aðalskrivarin í ST, Ban Ki-
Moon og skotski fyrstiráðharrin Nicola Sturgeon eru gestarøðarar. Í fjør var franski forsetin 
gestarøðari.  
Millum føroysku luttakararnar, sum skulu hava framløgur á hesi heimsins størstu ráðsstevnu um 
Arktis, eru m.a. Aksel V. Johannesen, løgmaður, Magni Arge, fólkatingsmaður, Sjúrður Skaale, 
fólkatingsmaður, Bogi Beck Jensen, stjóri á Glasi, Magni Laksafoss, stjóri, Meinhard Eliasen frá Orka 
og Joannes V. Hansen, fulltrúi í uttanríkisráðnum í arktiskum málum.  
Løgmaður fer á pallin sunnudagin, tá hann fer at leggja fram sína visión fyri Arktis. Hinir røðararnir 
fara at tosa um burðardygga fiskivinnu, grøna og burðardygga orku, eina føroyska veitingarvinnu í 
Arktis oa.  
Longu seinnapartin í dag fara okkara fólkatingsmenn á pallin í Harpu. Teir fara at vera partur av 
evninum: “The Arctic: Investment Potential or Sanctuary”. Sjúrður Skaale fer at umrøða Føroyar sum 
ein tilfeingisdepil í Arktis, meðan Magne Arge fer at tosa um at stríðast fyri framburði í Arktis.  
Ikki færri enn 400 framløgur um arktisk mál verða á ráðstevnuni, og eru fleiri av heimsins tjóðum 
umboðaðar. Millum hesar eru eisini stórveldi sum Rusland, Kanada, Týskland, Bretland, Kina og USA. 
Eisini lond í Asia, eitt nú Suðurkorea og Japan hava alstóran áhuga fyri tiltakinum.  
Oljan.fo 
 

 
Norskur oljustjóri: Stjórnin brúkar ov nógv av oljupengunum 
Ávaringar koma úr øllum herashornum eftir at norska stjórnin legði fram sítt uppskot um fíggjarlóg 
fyri 2017. Nú fleiri hava havt stundir at hyggja nærri eftir tølunum, so koma avaringarnar.  
Jens Stoltenberg sat í átta ár sum forsætisráðharri frá 2005-2013. Hesi árini brúkti hansara stjórnir 
714 milliardir krónur úr oljugrunninum.  
Erna Solberg hevur sitið í knapp fýra ár. Hennara stjórn kemur at brúka 748 miljardir krónur hetta 
fýraaraskeiðið.  
Við øðrum orðum hevur stjórnin hjá Solberg brúkt meir av sparipengunum hjá norðmonnum uppa 
fýra árr enn Stoltenberg brúkti uppá átta.  
Fyrrverandi fíggjarmálaráðharri og limur í norska javnaðarflokkinum, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, situr 
nú sum stjóri fyri vinnufelagsskapinum Norsk Olje og Gass, ið umboðar arbeivsgevararnar innan 
oljuvinnuna. Hann sat sum fíggjarmálaraðharri í 2000 og 2001. Hann er skelkavur av ti hann sær.  
- Hetta er ein óvanliga stór broyting, sum norska samfelagið má liva við. Oljuinntøkurnar minka, og 
tav merkir at einasta loysnin stjórnin hevur er at skera i tilboðunum í vælferðarsamfelagnum, ella at 
hækka skattin. tað vit ikki eru greiv yvir at storu broytingarnar kunnu koma skjótari enn vit ana, sigur 
Schjøtt-Pedersen, sí samrøðu við VG.  
Tað hann visir á eru hesi tølini:  
2014: Inntøkur fra oljuvinnuni: 312 miljardir krónur. Brúkt av oljupengum: 147 miljardir krónur.  
2017: Inntøkur fra oljuvinnuni: 138 miljardir krónur. Brúkt av oljupengum: 226 miljardir krónur.  
Schjøtt-Pedersen sigur at tað var í lagi at stjórnin hjá Ernu Solberg í 2014 búktu 147 miljardir krónur 
úr oljugrunninum, tá oljugrunnurin samstundis sendi 312 miljardir inn í norska landskassan.  
- Nú er støðan øvugt. Nú brúka vit 226 miljardir krónur av oljupengunum, samstundis sum oljuvinnan 
bara sendir 138 miljardir krónur til landskassan.  
Oljan.fo 
 

 
Rolls Royce teknað tveir nýggjar grønlendskar trolarar 
08.10.2016 - 15:55 
Stóra fyritøkan, Rolls Royce, hevur teknað tekningarnar til tveir nýggjar trolarar, ið Qajaq Trawl og 
Polar Seafood skulu lata byggja. 
Bæði skipini eru rækjuskip, og fáa ein stóran útgerðspakka frá Rolls Royce. Serliga hevur man lagt 
dent á at skipini skulu vera effektiv, sera umhvørvis vinarlig, tryg og at manningin hevur góðar 
arbeiðsumstøður umborð.  
Skipini, sum vera systirskip, fáa ein Bergen B33:45 motor, og skrúvan verður ein Promas.  
Rolls Royce, hevur drúgvar royndir innan skipstekningar. Felagið hevur síðan 1970’ini, teknað umleið 
150 skip til fiskivinnuna, sum hava NVC sniðgevingina. Í ordrabókini eru nú 7 fiskiskip og 2 
brunnbátar.  
Nýggju skipini skulu latast grønlendsku eigarunum í 2018 og 2019. Skipini, sum verða umleið 80 
metrar lang, skulu væntandi byggjast á eini skipasmiðju í Spania.  



Fiskur.fo 
 

 
Veddarar í øðini inn á føroyska landsliðið 
07.10.2016 - 23:13 
Eftir øllum at døma eru tað øgiliga nógv, sum ikki trúðu uppá Føroyar og ein føroyskan sigur móti 
Lettlandi í kvøld. Í øllum førum ikki, um ein skal trúgva teimum nógvu dagføringunum um Lettland-
Føroyar dystin á Twitter í kvøld. 
Ein skrivar, at hann hevði 7 rættar dystir út av 8, og Føroyar oyðiløgdu hansara møguleika at vinna. 
Onnur eru skuffaði tí tey hava tapt pengar og serliga er tað ein við navninum Smoggy, sum sigur seg 
hava tapt 1000 pund. 
Portal.fo 
 

 
Nani er ikki við í Føroyum 
09.10.2016 - 11:16 
Cristiano Ronaldo er stóra stjørnan, men næststørsta stjørnan á portugisiska landsliðnum er óiva 
Nani, sum í veruleikanum eigur Luís Carlos Almeida de Cunha. Eins og Ronaldo hevur Nani eitt skifti 
spælt við Manchester United í Onglandi. Nú spælir hann í Spania við Valencia. 
Men 29 ára gamli Nani er ikki við í Føroyum. Læknatoymið hjá portugisiska landsliðnum hevur mett, 
at ein vøddaskaði í høgra beini er so mikið álvarsligur, at hann ikki fær spælt í morgin, og Nani er tí 
ikki við á ferðini til Føroya, skrivar heimasðiðan Vanguard.  
Nani var heldur ikki við, tá Portugal vann 6-0 á Andorra fríggjakvøldið.  
Nani hevur annars havt eitt gott ár við portugisiska landsliðnum, og stóð handan trý av málunum, 
sum Portugal fekk á leiðini móti evropameistaraheitinum í Fraklandi.  
Hann er skrásettur fyri 105 A-landsdystir fyri Portugal.  
Portal.fo 
 

 
Brandur: - Vit fara á vøllin fyri at halda nullið 
09.10.2016 - 12:45 
Málsetningarnir hjá føroysku leikarunum undan dystinum móti Portugal mánakvøldið eru greiðir. 
- Vit skulu halda fram við okkara góða spæli. Vit skulu halda upp á bóltin, torra at spæla, og so kemur 
úrslitið, sigur Hallur Hansson.  
Liðfelagin á miðvøllinum, Brandur Hendriksson, er púra greiður í sínum málsetningum fyri dystin 
mánakvøldið.  
- Vit skulu halda nullið. Tað er meginmálið. Skora vit, og vit fáa sigurin heim, so er tað bara fínt. Jú, vit 
fara eftir trimum stigum, segði Brandur Hendriksson áðrenn venjingina á middegi í dag.  
Eisini Hallur Hansson er óimponeraður av, at tað nú eru evropameistararnir, sum koma á vitjan á 
Tórsvølli.  
- Um vit fáa okkara kombinasjónsspæl at virka, sum vit vilja, so kunnu vit klára okkum. Vit skulu vera 
miðsavnaðir og so hava sjálvsálitið í ordan – sjálvsálitið hava vit, sigur Hallur Hansson.  
Spurdur um um flotti sigurin í Riga er við at seta spælararnar upp mót evropameistarunum, hevur 
Hallur Hansson hug til at yppa øksl.  
- Stendur tað til mín, so skal tað ikki vera ein stór søga, at føroyska landsliðið vinnur ein dyst á útivølli. 
Eg vil gjarna hava, at tað er gerandiskostur, sigur framsøkni miðvallaleikarin, sum lovar føroysku 
áskoðarunum, at føroyska liðið fer ”all-in” mánakvøldið og ætlar at geva portugisisku 
evropameistarunum skarpan gang.  
Eisini Brandur Hendriksson er til reiðar at taka ímóti Ronaldo og companý.  
- Í dag leggja vit okkum eftir smáu detaljunum, leggja dent á teirra styrki og hvussu vit skulu verja 
okkum móti tí. So skulu vit vera 100 prosent við, vera til reiðar at hjálpa hvørjum øðrum, og so skal 
tað nokk ganga. Skulu vit hava eitt heilt gott úrslit, so krevst sjálvandi eitt sindur av hepni, at Gunnar 
hevur ein góðan dag í málinum og hjálp frá áskoðarunum, sigur Brandur Hendriksson.  
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Lars Olsen: - Vit fara eftir einum óvæntaðum úrsliti 
09.10.2016 - 13:38 
- Vit hava fyrr spælt móti stórum tjóðum og vita, at vit kunnu yvirraska. Vit fara eisini eftir at geva eitt 
óvæntað úrslit í morgin. 
Soleiðis segði Lars Olsen, føroyskur landsliðsvenjari, til tíðindafundin í dag.  



Bæði venjarin og spælararnir, Atli Gregersen og Gunnar Nielsen, royndu at vera óimponeraðir, tá teir 
møttu altjóða pressuni.  
- Nei, hetta er ikki okkara størsti dystur nakrantíð. Kanska er tað fyri portugisar, segði Gunnar Nielsen, 
sum klárt avvísti at føroysku leikararnir hava havt marruna av at skula spæla móti einum av heimsins 
bestu fótbóltsspælarum, Cristiano Ronaldo.  
Ivi um Heina Vatnsdal 
Lars Olsen fer ikki at kunngera liðið fyrr enn beint undan dystinum í annaðkvøld. 
Í løtuni er ivi um ein leikara. Heini Vatnsdal fekk ein skaða undir venjing í gjár, og luttók tí ikki í 
venjingini í dag.  
- Heini verður í løtuni kannaður av læknum, so enn vita vit ikki, um hann verður tøkur til í annaðkvøld, 
sigur Lars Olsen.  
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Moutinho: - Vit hava virðing fyri føroysku leikarunum 
09.10.2016 - 19:28 
Spurdur um hann kendi nøvnini á føroysku leikarunum, mátti Joao Moutinho svara, at tað gjørdi hann 
ikki, men at teir tó høvdu virðing fyri, hvat føroyingar megna. Hann metir tó, at Portugal er greiður 
favorittur. 
- Vit vita, at vit eru favorittar, og tað er upp til okkum at vísa okkara dygdir. So skal tað nokk ganga, 
segði miðvallarin, Joao Moutinho við tíðindafundin í kvøld. 
 
Portugal, sum vann EM í Fraklandi í summar er eitt spennandi mótstøðulið, og tað sæst eisini aftur á 
øllum hypinum kring kendasta leikaran, Cristiano Ronaldo. 
 
- Portugal er málið hjá øllum. Øll vilja vinna á okkum, so tað liggur eitt ávíst trýst á okkum, sigur Joao 
Moutinho. Hann segði seg tó vera sannførdan um, at leikararnir eru 100 % klárir. 
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Gera alt fyri at síggja Ronaldo 
09.10.2016 - 19:38 
Ein rúgva av børnum vóru í Gundadali í kvøld. Tað er nú ikki óvanligt, tí fleiri brúka kvøldarnar til at 
spæla fótbólt í góðu umstøðunum í Gundadali. Men hesi vóru ikki komin fyri at spæla fótbólt.  
Stóra stjørnan Christiano Ronaldo var tann einasti, sum tey vildu síggja. Og nógv varð lagt fyri. 
Klintrað varð upp á bingjur, girðingar og annað við og undir áskoðaraplássunum í eini roynd at síggja 
teir stóru fyrimynd - helst heimsins besta fótbóltsspælara.  
Hetta má sigast at vera rættiliga óvanligt, tí hóast nógvar fótbóltsstjørnur hava verið í Føroyum 
seinastu árini, hevur áhugin ongantíð verið so stórur sum akkurát nú.  
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Føroyar-Portugal á stórskíggja í Løkshøll 
09.10.2016 - 22:04 
Aldrin áður hevur eftirspurningurin eftir atgongumerkjum til ein landsdyst í Føroyum verið so stórur 
sum júst nú. 
 
Nærum øll tjóðin kundi hugsað sær at sitið á Tórsvølli mánakvøldið, og sæð ein av heimsins bestu 
spælarum, Cristiano Ronaldo, saman við liðfeløgum hansara, spæla ímóti føroysku kempunum.  
 
Føroyska landsliðið hevur seinastu árini prógvað, at tað er mentir at skapa úrslit, ið ongin hevði 
væntað.  
 
Fríggjakvøldið vunnu Føroyar 0-2 á útivølli móti Lettlandi, og dystin frammanundan spældu vit 
javnleik móti Ungarn á Tórsvølli. Í løtuni er Føroyar á einum óveruligum næstovasta plássi í bólkinum.  
 
Í annaðkvøld taka okkara evnaríku, málrættaðu og viljasterku leikarar ímóti europameistaranum, 
Portugal.  
 
Talan verður um eitt brak av einum dysti, og Tórsvøllur verður fullsettur. 



Tó eru tað túsundavís av føroyingum, ið ikki sleppa á Tórsvøll, at hyggja at hesum megnar dysti.  
 
Men í Runavíkar kommunu hava tey valt at bjóða øllum vælkomnum í Løkshøll í annaðkvøld, har 
landsdysturin verður vístur á einum av føroya størstu stórskíggjum.  
 
Løkshøll er útgjørd við góðari og framkomnari útgerð til alskyns tiltøk, - Eisini landsdystir! Tiltakið er 
ókeypis og øll eru hjartaliga vælkomin.  
 
Fyriskipararnir vilja somuleiðis gera vart við, at tað er avmarkað pláss. Og mæla tí fólki til at møta í 
góðari tíð. Dyrnar lata upp klokkan 19:00, og dystarbyrjan er klokkan 19:45.  
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Ísland hevur kós móti HM endaspælinum 
09.10.2016 - 22:35 
Grannar okkara, Ísland halda á fram við at skapa góð úrslit. Í kvøld vann Ísland á Turkalandi, og 
dysturin varð longu avgjørdur undan steðginum. 
 
Tá bert tríggir minuttir vóru eftir at spæla fekk Ísland pressað turkar somikið, at teir gjordu eitt 
sjálvmál. Og bara tveir minuttir seinni var málrevurin, Alfred Finnbogason enn einaferð á blettinum, 
og avgjørdi sostatt dystin. Fleiri mál komu ikki, og Ísland er saman við Kroatia ovast í bólki I við sjey 
stigum. 
 
Tað varð eisini spælt í bólki D og G í kvold, og úrslitini blivu hesi 
 
Bólkur D 
Wales - Georgia 1-1 
Moldova - Írland 1-3 
Serbia - Eysturríki 3-2 
 
Bólkur G 
Ísrael - Liktinstein 2-1 
Albania - Spania 0-2 
FYR Makedonia - Italia 2-3 
 
Bólkur I 
Finnland - Kroatia 0-1 
Ukraine - Kosovo 3-0 
Ísland - Turkaland 2-0 
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Blokkurin fastfrystur: Stórsigur fyri hóvlig sjálvstýrisfólk 
07.10.2016 - 09:35 
Danski fíggjarmálaráðharrin, Claus Hjort Frederiksen, bað í gjár Fólkatingið áseta heildarveitingina til 
Føroya árini 2016-2019 til at vera fastfrysta á 641,8 milliónir krónur. Hetta er sambært semju, sum 
Claus Hjort Frederiksen og Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, gjørdu í apríl í ár.  
Hetta veit Kringvarpið at siga í morgun. 
Blokkurin, sum verður latin sambært lóg frá 1993, varð í 2002, undir fullveldissamgonguni, minkaður 
við fleiri enn 300 milliónum krónum og varð hareftir fastfrystur undir trimum landsstýrum, fyrst undir 
A-E-D-H samgonguni og síðan undir ABC I og ABC II samgongunum. 
CHE samgongan ætlaði at minka blokkin við gott og væl 100 milliónum krónum, men náddi tó ikki at 
fremja hetta í verki, tí áðrenn ein visti av, varð hon slitin, og eftir hetta tók ABC II við valdinum í trý ár 
ella so. 
Undir BAH samgonguni frá 2011-2015 varð blokkurin aftur tiðnaður, so at hann fór frá at vera 615,9 
milliónir krónur í 2011 til at vera 641,8 milliónir krónur í 2015. 
Men nú verður so blokkurin enn einaferð frystur, og má hetta metast sum ein stórsigur fyri hóvlig 
sjálvstýrisfólk. Búskapurin veksur jú, sum kunnugt, í hvørjum, og er hann eisini voksin nógv hesi síðstu 
tjúgu árini, og so hvørt blokkurin stendur í stað, gerst hann ein alsamt minni partur av búskapinum. 
Síðstu tjúgu árini er harvið blokkurin vorðin ein nógv minni partur av føroyska búskapinum - um enn 
ikki av fíggjarlógini. 
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Prísurin fyri tunfiskin gjørdist eitt vónbrot 
07.10.2016 - 12:50 
Rómurin var stórur, tá norska skipið Hillersøy herfyri kom inn við ikki færri enn 190 vælvaksnum 
tunfiskum – makrelstyrjum, sum norðmenn kalla henda fiskin. 
Tá varð roknað við, at Hillersøy kundi fáa um 60.000 norskar krónur fyri hvønn fiskin. Men so góð 
gjørdist úrtøkan tó ikki, skrivar Kyst og Fjord.  
Í staðin fyri eina væntaða inntøku upp á 11 milliónir, gjørdist hon 2,5 milliónir norskar krónur, og tað 
er skiparin, Tore Hillersøy, ikki heilt nøgdur við.  
Tað vísti seg, at miðalprísurin fyri tunfiskarnir gjørdist 13.158 krónur fyri hvønn.  
- Marknaðurin var ikki fyrireikaður til at taka ímóti hesi veiðuni. Ongin hevði væntað, at vit fóru at 
fiska slíkar nøgdir. Vit høvdu fingið nógv betri prís, um vit til dømis fingu 25 fiskar ístaðin fyri 190 í 
einum kasti, sigur Hillersøy við Kyst og Fjord.  
Prísurin, sum Hillersøy fekk fyri fiskarnar er sostatt langt frá prísinum, sum onkuntíð verður givin fyri 
tunfisk á japanskum uppboðssølum. Í 2013 varð ein tunfiskur seldur á Tsukiji fiskamarknaðinum í 
Tokyo fyri um 10 milliónir norskar krónur, skrivar Kyst og Fjord.  
Royndarfiskiskapurin hjá Hillersøy eftir tunfiski hesi bæði seinastu árini hevur víst, at hesin fiskiskapur 
ikki hevur loyst seg serliga væl. Tilsamans hevur fiskiskapurin kostað skipinum 1,2 milliónir krónur, 
svarandi til helmingin av inntøkunum fyri fiskin.  
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Eigur tú pengar á danskari bankakontu? 
07.10.2016 - 13:29 
Hevur tú einaferð havt eina danska bankakontu og kanska gloymt alt um smápengarnar, sum stóðu á 
kontuni, so er tað kanska eitt hugskot at vita, um júst tú ikki er ein teirra, sum danskir bankar nú 
eftirlýsa. 
Danskir peningastovnar hava umvegis Statstidende almannakunngjørt eina røð av nøvnum á 
persónum, sum eiga eina óvirkna kontu í donskum peningastovni. Talan er um persónar, sum ikki 
longur búgva í Danmark, og sum tað ikki er eydnast at fáa fatur á. Fleiri av hesum eru føroyingar.  
Til dømis hevur stóri danski bankin, Nordea, ein øgiliga langan listan, og út fyri fleiri av hesum 
nøvnum, stendur FO aftanfyri navnið, sum oftast ljóðar føroyskt.  
Fleiri av peningastovnunum eru smáir og hava ikki føroysk nøvn á listanum. Hin stóri bankin í 
Danmark, Danske Bank er ikki við á yvirlitinum. Teirra listi yvir kontur, har tað ikki er eydnast teimum 
at finna eigaran, kemur út næsta ár, skrivar Danmarks Radio.  
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Haiti: Talið av deyðum komið up á 842 
07.10.2016 - 19:07 
Talið av deyðum í Haiti eftir ódnina Matthew er nú komið upp á minst 842, upplýsa talsfólk fyri 
myndugleikarnar í Haiti. 
Talið av deyðum hevur verið eitt sindur ymist, alt eftir hvør myndugleiki hevur úttalað seg. Men í dag 
eru tølini alsamt hækkað, og í kvøld siga tølini 842, skrivar Jyllands-Posten.  
Orsøkin til deyðstilburðirnar er fyri tað mesta niðurfallin trø, flúgvandi leysagóðs og vatnflóð. Tað er 
serliga sunnasti og vestasti parturin av Haiti, ið vóru raktir.  
Illveðrið elvdi eisini til stórar skaðar. Nógv fólk hava mist hús og heim. Bert í tí eina býnum í sunnara 
parti av landinum, eru 30.000 býli oyðilagdar í nógva vindinum og nógva regninum.  
Í býnum Jeremine í útsynningspartinum av Haiti eru 80 prosent av húsunum oyðiløgd, skrivar AFP-
tíðindastovan við hjálparfelagsskapinum Care sum keldu.  
Portal.fo 
 

 
Føroyar gerast partur av COP21 sáttmálanum 
09.10.2016 - 19:54 
Landsstýrið ætlar, at Føroyar skulu gerast partur av COP21 verðurlagssáttmálanum fyrst í komandi 
ári. Tað boðaði løgmaður seinnapartin frá í røðu síni á Arctic Circle í Reykjavík. Ætlanin samsvarar við 
grønu kósina hjá samgonguni.  



"Samgongan hevur sett sær fyri, at helvtin av øllum sethúsum og bygningum skulu hitast við grønari 
orku innan 10 ár, og at í 2030 skal øll elorka á landi stava frá varandi orkukeldum. Stuðuls- og 
avgjaldsskipanir skulu umleggjast, til tess at eggja grøna orkunýtslu hjá húsarhaldum, í flutningi og í 
vinnu", vísti løgmaður millum annað.  
COP21 veðurlagssáttmálin, ið vanliga verður róptur Paríssáttmálin, boðar frá einari hugburðsbroyting 
innan veðurlagspolitik. Kina, USA og mong onnur lond hava longu tikið undir við Paríssáttmálanum. 
Endamálið við sáttmálanum er at tálma vøksturin í útláti av vakstrarhúsgassi.  
Sløk 2.000 fólk taka lut í Arctic Circle hetta vikuskiftið.  
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Eitt óvanliga skitið orðaskifti 
10.10.2016 - 07:08 
Orrustan í nátt millum tey bæði høvuðs forsetavalevnini í USA byrjaði við persónligum álopum, sum 
tað aldri er hent fyrr. 
Donald Trump lovaði at senda Hillary Clinton í fongsul og kallaði mann hennara, Bill Clinton, ein 
neyðtøkubrotsmann. Hillary Clinton hinvegin helt, at útsøgnirnar hjá Trump um kvinnur, gjørdu hann 
óskikkaðan at vera forseti.  
Tað gingu umleið 30 minuttir av 90 minuttir langa orðaskiftinum, áðrenn valevnini fóru at tosa um 
politikk, og sjálvt tá var tónin kaldur, metir Johannes Langkilde, journalistur hjá Danmarks Radio, sum 
dekkar valið í USA.  
- Hetta var tað skitnasta orðaskiftið millum tvey forsetavalevni nakrantíð. Eg dugi ikki at ímynda mær, 
at tað kann gerast skitnari, ljóðar hansara meting.  
Tað var so kalt millum tey bæði, at tey ikki eingong heilsaðust við at geva hvørjum øðrum hondina tá 
sendingin byrjaði, sum tað annars altíð hevur verið siður.  
Tíðindamaðurin hjá Danmarks Radio metir, tá alt kemur til alt, at bæði forsetavalevnini kundu fara frá 
fundinum við eini kenslu av, at hava gjørt tað nóg gott.  
Serliga Trump stóð fyri serligum avbjóðingum eftir avdúkingarnar av nøkrum upptøkum frá 2005, har 
hann kemur við niðrandi útsøgnum mótvegis kvinnum.  
- Tað sá út til, at taktikkurin hjá Trump mótvegis hesum upptøkum, var at sláa hart aftur eftir Hillary 
Clinton. Ikki bara persónliga, men á fleiri økjum, har hon hevur trupult við at verja seg, tildømis 
hennara teldupostar, sum nú verða avdúkaðir umvegis WikiLeaks og hennara viðurskifti við Wall 
Street.  
- Og eg haldi, at mótáopini eydnaðust honum. Tað sá út sum um at hon ikki megnaði at koma so 
skjótt fyri seg aftur eftir álopini, sum Trump legði fram, metir Johannes Langkilde.  
Hjá Hillary Clinton eydnaðist tað at varðveita tamarhaldið hóast republikanski mótkandidaturin 
áhaldandi breyt hana av.  
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Fyrsta arbeiðsumhvørvis- og trivnaðarkanningin hjá Almannaverkinum 
10.10.2016 - 07:35 
Almannaverkið hevur fyri fyrstu ferð kannað sálarliga arbeiðsumhvørvið og trivnaðin í stovninum. 
Kanningin er fyrsta stig í einari skipaðari tilgongd, har Almannaverkið vil kanna og betra um 
arbeiðsumhvørvið og trivnaðin í stovninum. 
Ein nýggj trygdarskipan er sett í verk í Almannaverkinum, har stovnurin er býttur upp í 15 
trygdarbólkar.  
Fyrsta stigið er, at bólkarnir við støði í kanningini, skulu koma við tilmælum um tiltøk fyri at betra um 
arbeiðsumhvørvið og trivnaðin.  
Góður trivnaður, men kanningin vísir eisini avbjóðingar 
Samanumtikið vísir kanningin, at starvsfólkið í Almannaverkinum er væl nøgt við starvið og 
samstarvið við starvsfelagarnar, meðan samstarvið við leiðararnar sveiggjar eitt sindur í ymsu 
spurningunum. 
Almannaverkið hevur ongan samlaðan politikk fyri, hvussu strongd skal handfarast, og tað sæst aftur í 
kanningini, har 91,4% av starvsfólkunum svara nei, tá spurt verður um tey vita, hvussu man handfer 
strongd í Almannaverkinum.  
- Tað kemur tíverri ikki óvart á, men tað er greitt, at vit mugu taka spurningin um strongd í størri 
álvara, sigur Edvard Heen, stjóri í Almannaverkinum.  
Harðskapur, hóttanir og ónáðir síggjast aftur í kanningini 
Kanska eyðsýndastu úrslitini í kanningini eru, at ein triðingur av starvsfólkunum hava verið fyri 



hóttanum, ein fjórðingur fyri harðskapi, meðan ein fimtingur av starvsfólkunum hava verið fyri 
ódámligum ónáðum og arging á arbeiðsplássinum. 
Harðskapurin og hóttanirnar koma at kalla allar frá borgarum, sum eru partur av skipanunum hjá 
Almannaverkinum, meðan ein lutfalsliga stórur partur av ónáðunum eru frá starvsfeløgum. Hóttanir 
og harðskapur er ein partur av arbeiðnum í Almannaverkinum, men tað er greitt, at stovnurin skal 
duga betur at handfara harðskap, hóttanir og ónáðir.  
- At bara helvtin siga seg hava fingið nøktandi hjálp aftaná slíkar hendingar er ikki nóg gott. Vit mugu 
verða betri til at taka hond um starvsfólkið hjá okkum, sigur Edvard Heen.  
Kanningin eitt gott støði at standa á 
Kanningin vísir, at sálarliga arbeiðsumhvørvið og trivnaðurin í Almannaverkinum er á einari góðari 
leið, men hon gevur eisini starvsfólki og leiðslu ábendingar um manglar. Fyri Almannaverkið hevur 
kanningin stóran týdning: 
- Hendan kanningin er tann fyrsta í røðini og hon gevur okkum eina løtumynd, sum vísir okkum, hvar 
vit standa. Nú fara trygdarbólkarnir til verka og vit síggja fram til tilmælini um batar á ymsu økjunum, 
sigur Edvard Heen.  
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Fýra innbrot upp á eina viku 
Um skuldsetingarnar halda, sum politiið hevur yvirfyri tí 29 ára gamla manninum, sum varð handtikin 
í gjár, so verður eitt sindur friðaligari næstu tíðina. Tað er nevniliga so, at maðurin, sum nú situr í 
varðhaldi, meðan politiið kannar víðari, er undir illgruna fyri at hava framt ikki minni enn fýra innbrot 
bara seinastu vikuna. Tað ógvusligasta var í svimjihøllini í Gundadali, har hann eisini legði somikið 
nógv spor eftir sær, at tað ikki var so torført hjá politinum at finna hann. 
Tann 29 ára gamli maðurin er, sum tað plagar at verða sagt, ein kenningur hjá poltinum. 
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Landbúnaður: Gagnnýta og virðisøkja egið tilfeingi í størri mun 
Fiskimálaráðið og Búnaðarstovan skipa seinni í hesum mánaðinum fyri íblástrarfundi fyri øll áhugað, 
har ætlanin er at umrøða hvussu vit seta greið mál fyri landbúnaðin í Føroyum og fremja tey í verki. 
Fundurin verður á Búnaðarstovuni í Kollafirði mánadagin tann 24.oktober frá kl. 13.00 til 16.00. 
- Fundurin hevur sum endamál at viðgera og seta ítøkilig mál fyri landbúnaðin í Føroyum, og øll, ið 
varða av og hava áhuga fyri landbúnaði í Føroyum, eru vælkomin, siga fyriskipararnir. 
Landsstýrismaðurin í landbúnaðarmálum, Høgni Hoydal, greiðir frá politisku málunum hjá 
landsstýrinum um at gagnnýta og virðisøkja egið tilfeingi og í størri mun at gerast sjálvveitandi við 
dygdarvørum. 
Eftir framløguna hjá landsstýrismanninum viðmerkja fólk við áhuga og innliti í landbúnaðarmál tey 
sjónarmið, sum landsstýrismaðurin leggur fram – og orðið verður frítt. 
Fundurin er almennur. Tó verður heitt á fólk um at boða frá luttøku hjá Búnaðarstovuni á telefon 
479000 ella um teldupost á bst@bst.fo í seinasta lagi hósdagin 20. oktober kl. 15. 
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Nú byrjar veruliga stríðið 
Hann skuldi finna eina semju og evna uppskot til lóg – men tað var lættari sagt enn gjørt hjá Johnny í 
Grótinum og hinum, og úrslititið er eitt álit upp á 248 síður, sum politisk semja nú skal fáast um. 
Rímiliga breið semja er um, at serfrøðin skal fylgjast og kvotur brúkast sum amboð – verri er við 
uppboðssølu og útlendskum ognarskapi 
Áðrenn bólkurin fór til verka var hann longu rættiliga bundin – fiskirættindi skuldu seljast umvegis 
eina uppboðssølu, og serfrøðin og ein umsitingarætlan skuldi vera grundarlagið, tá veiðitrýstið skuldi 
stillast. Har var ikki so nógv at rafla um. 
Tað stendur eisini fleiri ferðir í álitinum, serliga tá tað snýr seg um uppboðssølu av rættindum. 
“Enn eina ferð verður víst á, at nevndini er álagt at gera eitt uppskot um eina uppboðssøluskipan, og 
hevur nevndin sostatt ikki fingið boð um at meta um, hvørt ein uppboðssøluskipan er best hóskandi 
útlutingarhátturin fyri føroysku fiskivinnuna.” 
Og tá tað kemur til útlendskan kapital, kennir nevndin seg eisini bundna, og skákar sær nakað undan 
ábyrgdini. 
“Arbeiðssetningurin ásetir beinleiðis, at tilmælið skal byggja á ta fyritreyt, at útlendskur ognarskapur 
og avgerðarrættur í feløgum, sum reka føroyska fiskiveiðu, verður burtur. Nevndin hevur tí ikki 
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viðgjørt spurningin, um avmarkingar eiga at verða settar fyri útlendskum eigaraskapi í føroyskari 
fiskiveiðu.” 
Arbeiðsbólkurin skuldi bara makka rætt og gera sum samgongan hevði stungið út í kortið. 
Spurningurin er, um hann grynti og um arbeiðsbólkurin við formanninum á odda gjørdist tann lítli í 
politisku telvingini um havsins ríkidømi. 
Og nú skulu politisku flokkarnir telva seg fram til eina semju. Útlit eru fyri at fiskidagar hvørva og 
kvotur koma í staðin, meðan størstu snávingarsteinarnir verða uppboðssølan og útlendskur 
ognarskapur. 
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Royna at fáa russisk ferðafólk til Føroyar 
Sendistovurnar skulu marknaðarføra Føroyar, og í ár eru pengarnir millum annað brúktir at fáa fleri 
russisk ferðafólk hendavegin 
Í ár vaks játtanin, sum sendistovurnar fáa til at marknaðarføra Føroyar, úr 238.000 krónur upp í eina 
millión krónur, og sambært fíggjarlógaruppskotinum skal tað sama vera galdandi í 2017. 
Sambært heimasíðuni hjá uttanríkisráðnum vórðu pengarnir í ár millum annað brúktir í Russlandi. 
- Í ár er játtanin millum annað nýtt til eitt ferðavinnuátak í Moskva, eitt alivinnu- og útgerðarátak í 
Murmansk og eitt átak á sendistovuni í Brússel í samband við ESE fiskivinnumessuna, skrivar 
uttanríkisríkis- og vinnumálaráðiðá síni heimasíðu. 
Men pengarnir skulu eisini eisini brúkast til vinnuferðir og onnur tiltøk. 
- Seinast í oktober skipar Uttanríkis- og vinnumálaráðið í samstarvið við Vinnuhúsið fyri vinnuferð til 
Kina, og í november samskipar sendistovan í London í oljuvinnuátak undir PETEX, ið er størsta 
oljumessan í Europa, í samband við at fari verður at bjóða leitiloyvi út til fjórða útbjóðingarumfar í 
føroyskum økið, skrivar ráðið. 
Eftir øllum at døma eru pengarnir so vælbrúktir í ár, at landsstýrið framhaldandi vil halda játtanina 
uppi á eina millión krónum. 
Hetta kostaðu sendistovurnar annars í 2016 (játtan 2016). 
Europa (Bruxelles): 2,8 milliónir krónur. 
Danmark (Keypmannahavn): 3,6 milliónir krónur. 
Bretland/Írland (London): 2,9 milliónir krónur. 
Ísland (Reykjavík): 2,2 milliónir krónur. 
Russland (Moskva): 3,2 milliónir krónur. 
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Andlát 
Hákun Faulenborg Skarðhamar, ættaður úr Tórshavn, búsitandi á Frederiksberg, andaðist mikudagin 
28. septembur, 77 ára gamal. 
 
Valborg Vitalis, Klaksvík, andaðist á Klaksvíkar Sjúkrahúsi fríggjadagin 7 oktober, 84 ára gomul 
 
Marjun Nielsen, ættað úr Fuglafirði, búsitandi í Kjellerup í Danmark andaðist hósmorgunin 6. oktober, 
65 ára gomul. 
 
Ivan Falbe Nattestad, Miðvágur, andaðist á Sýnini mikudagin 5. oktober, 101 ára gamal. 
 
Mortan Dion Holm, Porkeri, andaðist á Suðuroyar sjúkrahúsi, hósdagin 6. oktober, 74 ára gamal. 
 

 


