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

Turt og sólglottar alla vikuna
Eitt hátrýst yvir Skandinavia liggur mest sum í stað alla vikuna og turr luft streymar inn yvir Føroyar av
ladnsynning og suðri. Seinni í vikuni nærkast brúgvaløg av suðri.
Í dag verður lot til andøvsgul av suðri og landsynningi, 3 til 8 m/s. Tað klárar í og sólin sær. Í nátt
verður turt og sum frá líður skýggjað. Hitin millum 8 og 12 stig.
Í morgin verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 5 til 10 m/s. Turt og í løtum sólglottar. Hitin
millum 7 og 10 stig.
Hósdagin verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 5 til 10 m/s. Turt og fyri tað mesta skýggjað,
um náttina fyri tað mesta skýggjað og kanska okkurt ælið. Hitin millum 7 og 10 stig.
Fríggjadagin verður gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s. Turt og fyri tað mesta skýggjað. Hitin
millum 7 og 10 stig.
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s, sum út á dagin snarar í ein
landsynning og øtlar í andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Fyri tað mesta skýggjað og regn av og á.
Hitin millum 6 og 10 stig.
Sunnudagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi, 8 til 13 m/s, út á náttina upp í makar
hann niður í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Fyri tað mesta skýggjað, regn og ælaveður, men um
náttina slítur í. Hitin um 8 stig.
In.fo

SAS fer at flúgva upp á Føroyar
Skandinaviska flogfelagið SAS fer síðst í mars undir at flúgva til Føroya. Tað boðaði felagið frá í dag.
-Eftirspurningurin fer at vísa, hvør marknaðurin er, segði Michael Hansen, sølustjóri hjá SAS, á
tíðindafundi í Fútastovu í Havn fyrrapartin.
SAS boðar frá, at bíligastu ferðaseðlarnir kosta 649 krónurrspurningurin fer at vísa, hvør marknaðurin
er, segði Michael Hansen, sølustjóri hjá SAS, á tíðindafundinum í Fútastovu í Havn klokkan níggju.
SAS boðar frá, at bíligastu ferðaseðlarnir kosta 649 krónur.
Flúgvingin byrjar 27.mars. SAS ætlar at flúgva eina ferð um dagin allar dagar í vikuni við Airbus A319,
sum tekur 141 ferðafólk, og Airbus A320, sum tekur 168 ferðafólk.
Maersk Air gavst at flúgva til Føroya í oktober í 2004. Eitt stutt skifti í 2006 fleyg FaroeJet millum
Føroya og Danmarkar, men annars hevur Atlantic Airways verið einsamalt um boðið í 12 ár.
Kelda: kvf.fo
Antares.fo

Danska toskakvotan minkar við meiri enn eini helvt
Eystursjóvarlondini komu mánakvøldið ásamt um at skerja toskakvotuna í vestara partinum av
Eystursjónum við 56 prosentum og í eystara partinum við 25 prosentum.
ES-nevndin hevur góðtikið semjuna, upplýsir danska matvørumálaráðið.
Næsta ár sleppa danskir fiskimenn sostatt bert at fiska minni enn helvtina av toskinum, sum teir í dag
hava loyvi at veiða í umráðnum. Avtalan ber nevniliga í sær eina skerjing upp á 56 prosent í vestara
partinum av Eystursjónum, meðan toskakvotan í eystara partinum lækkar við 25 prosentum.
Danski matvørumálaráðharrin, Esben Lunde Larsen, er nøgdur við avtaluna og heldur hana vera ein
hálvan sigur fyri Danmark.
Hann vísir í hesum sambandi á, at ætlanin hjá ES-nevndini upprunaliga var at skerja kvotuna í vestara
partinum av Eystursjónum við heilum 88 prosentum.
Donsku fiskimenninir eru skelkaðir av stóra niðurskurðinum.

-Hetta er ein vanlukka, sum fer at raka fiskivinnuna meint, sigur Kim Kær Hansen, næstformaður í
danska fiskimannafelagnum. Hann væntar, at nógvir fiskimenn fara at gevast við fiskiskapinum, tí tað
als ikki loysir seg longur hjá teimum at royna eftir toski í Eystursjónum.
Kelda: ritzau/dr.dk
Antares.fo

RAL-flyting kostar 1800 arbeiðspláss í Aalborg
Útivið 1800 arbeiðspláss í Aalborg eru í vanda, tá Royal Arctic Line gevst at sigla upp á norðurjútsku
havnina.
Tað eru ikki bert tey 65 størvini hjá Royal Arctic Line, sum eru í vanda, tá reiðaríið í 2019 gevst
við at brúka Aalborg sum danska støðishavn og ístaðin fer at sigla til og úr Aarhus. Tað skrivar dk.dk.
-Talan er um 1800 arbeiðspláss, ið eru upp á spæl, sigur vinnulívsstjórin í Aalborg, Tonny Thorup.
Mongu arbeiðsplássini eru komin gjøgnum tey 45 árini, Aalborg hevur verið einasta
avskipingarhavnin fyri handli við Grønland. Millum fyritøkurnar, ið kunnu hugsast at endurumhugsa
Aalborg sum støðishavn, eru Coop Danmark, Stark, Optimera og Royal Greenland.
Royal Arctic Line hevur í innanhýsis útsendu siglingarætlan síni fyri 2019 kunngjørt, at Aalborg ikki
longur verður partur av henni. Sáttmálin við havnina gongur annars fram til 2022. Brýtur Royal Arctic
Line avtaluna fyri tíð, kann endurgjaldskravið sambært norðurjútsku havnini koma upp á 200 miljónir
krónur.
Orsøkin til, at Royal Arctic Line velur Aarhus framum Aalborg sum danska støðishavn er samstarvið
hjá reiðarínum við íslendska Eimskip, sum millum annað umfatar nýggj skip til Grønlands-siglingina.
Samstundis verður Reykjavík høvuðshavnin hjá Royal Arctic Line.
Kelda: soefart.dk
Antares.fo

Útseting av svávulkrøvum fer at krevja mong mannalív
Verða alheims reglurnar um í mesta lagi 0,5 prosent svávulútlát frá skipum settar í gildi í 2020, fer tað
at forða fyri, at útivið 200.000 fólk í heimshøpi doyggja ov tíðliga. Tað vísir ein kanning, sum ein
bólkur av granskarum úr USA og Finnlandi hevur gjørt, skrivar umhvørvisverndarfelagsskapurin
Transport & Environment.
Olju- og gassfelagsskapurin IPIECA og reiðarafelagsskapurin BIMCO royna at fáa útsett ígildissetanina
av alheims svávulreglunum frá 2020 til 2025. Seinni í mánaðinum fer IMO at taka støðu til, um
stovnurin skal halda seg til 2020, soleiðis sum stovnurin fyrr hevur samtykt, ella um hann skal útseta
ígildissetanina í fimm ár. NGO-felagsskapirnir Seas at Risk og Transport & Environment halda, at ein
útseting als ikki kann góðtakast.
Nýggja kanningin er triðja í røðini av alheims heilsukanningum, sum hava staðfest, at luftdálkingin frá
skipum rakar heilsuna hjá fólki og elvir til deyðsføll. Ein útseting av ígildissetanini av svávulreglunum í
fimm ár fer at bera í sær, at 200.000 fólk kring heimin doyggja ov tíðliga, serliga í strandarumráðum í
menningarlondum. Koma svávulreglurnar harafturímóti í gildi í 2020 sum ætlað, fer tað at forða fyri
134.650 ov tíðliga deyðsføllum í Asia, 32.100 í Afrika og 20.800 í Latínamerika.
IMO samtykti í 2008 einmælt, at skip skulu brúka brennievni við í mesta lagi 0,5 prosentum av
svávulinnihaldi frá og við 1. januar 2020. 2020-ígildissetanardagurin varð tó treytaður av úrslitunum
av eini kanning, ið skuldi staðfesta, um nóg stórar nøgdir av brennievni við lágum svávulinnihaldi vóru
tøkar í 2020. Niðurstøðan av kanningini er, at nóg stórar nøgdir av reinum brennievni verða tøkar í
2020.
Kelda: Transport & Environment/maritimedanmark.dk
Antares.fo

Føroyar latið inn umsókn um limaskap í norðurlendska samstarvinum
11.10.2016 - 11:31

Tíðindaskriv - Uttanríkis- og Vinnumálaráðið: Løgmaður og landsstýrismaðurin í uttanríkis- og
vinnumálum hava vegna Føroya landsstýri latið Norðurlandaráðnum og Norðurlendska
Ráðharraráðnum umsókn um limaskap.
Norðurlandaráðið hevur ársfund 1. til 3. november í ár, og málið fer at verða umrøtt á fundinum, og á
samstarvsráðharrafundi í hesum sambandi.
Samgongan hevur í samgonguskjalinum ásett at virka fyri, at Føroyar skulu gerast fullgildigir limir í
norðurlendska samstarvinum.
- Norðurlendska samstarvi er eitt týdningarmikil portur út í heim, og Norðurlond eru høgt í metum á
altjóða pallinum í mongum viðurskiftum, sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður.
- Føroyingar eiga at sita við borðini, har avgerðir, sum viðvíkja Føroyum verða tiknar. Føroyar eru ein
norðurlendskt tjóð. Tí er tað sjálvsagt, at Føroyar eiga at hava fulla ávirkan og fullgildigan limaskap í
norðurlendska samstarvinum, við teimum rættindum og skyldum hetta inniber.
Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum, ið er norðurlendskur samstarvsráðharri, hevur í
2016 havt fundir við ráðharrarnar í norðurlandamálum í Danmark, Noregi, Íslandi, Grønlandi og
Álandi, har hann hevur greitt frá ynskinum og ætlanunum hjá Føroyum um fullgildigan limaskap í
norðurlendska samstarvinum.
Nordlysid.fo

Flogferðaseðlar fyri 649 krónur
11.10.2016 - 11:47
Frá mars mánaði komandi ár fara føroyingar at kunna flúgva hvønn dag millum Vágar og Kastrup fyri
649 krónur. Tað boðaði SAS frá á tíðindafundi, sum felagið helt í Fútastovu í Havn í morgun.
SAS hevur fylgt gongdini í ferðafólkatalinum sum ferðast um Vága Floghavn, og tey tølini hava
sannført felagið um, at pláss er fyri meira enn tí eina flogfelagnum.
Bíligastu ferðaseðlarnir eru treytaðir av, at teir verða bílagdir í góðari tíð, og við í prísinum eru øll
avgjøld, sigur felagið. Tað ber longu nú til at bíleggja ferðaseðlar á heimasíðuni hjá SAS.
SAS fer at flúgva við flogførum av slagnum Airbus A319 og Airbus A320.
Antares.fo

Wick bakkar fyri Skorheim
11.10.2016 - 22:37
Borgarstjórin í Klaksvík hevur nú fingið bræv frá økisleiðaranum og borgarstjóranum Í Caithness, sum
ynskja at varðveita og styrkja sambandið millum Wick og Klaksvík.
Jógvan Skorheim, borgarstjóri í Klaksvíkar kommunu, hevur fingið bræv úr Skotlandi, har tey bakka
frá aftur kravinum, um at føroyingar skulu steðga við grindadrápi, um samband framvegis skal vera
ímillum býirnar báðar.
- Eg var ongantíð í iva um, at stóð valið ímillum Wick ella rættin til grindadráp, so mátti
vinarbýarsamstarvið lúta fyri mítt viðkomandi, tí sjálvandi skulu skotar ikki blanda seg uppí, um vit
drepa grind í Føroyum ella ikki. Nú sær tað so út til, at vit sleppa undan at velja, sigur Jógvan
Skorheim, borgarstjóri.
Brævið úr Caithness kemur frá Counsillor Roger Saxon og Counsillor Gillian Coghill, sum eru ávíkavist
Area Leader og Civic Head í Caithness, har Wick er ein av 19 býum.
Tey bæði Saxon og Coghill siga, at meirilutin í stjórnini í Caithness ikki stóð aftanfyri áheitanina, sum
Gail Ross sendi til Jógvan Skorheim, borgarstjóra, har hon bað klaksvíkingar steðga við grindadrápi,
um Klaksvík ikki skuldi missa Wick sum vinarbý. Meirilutin ynskir harafturímóti at varðveita og styrkja
um vinarbýarsamstarvið ímillum Wick og Klaksvík.
- Okkara støða er, at vit uppfata Klaksvík sum vinarbý hjá Wick, og vit vóna, at tykkara borgarar og
býráð hava somu støðu, skriva tey bæði í brævi til Jógvan Skorheim, borgarstjóra í Klaksvíkar
kommunu.
Vinarbýarsamstarvið millum Wick og Klaksvík er frá 1995, og við nýggjasta brævinum er altso greitt,
at stjórnin í Caithness ynskir at halda fram við samstarvinum.
Nordlysid.fo

Sálarsjúka á breddan: Politikararnir mugu vakna
Í dag markerar Sinnisbati Altjóða dagin fyri Psykiatri, sum var í gjár. Í tí sambandi hevði Vikuskiftis
Sosialurin eitt stórt tema um sálarsjúku í farnu viku. Millum annað tosaðu vit við Magnus Hansen,
sum hevur verið innlagdur á lukkaðu deild og er sera atfinningarsamur um karmarnar. Á skránni fyri
fundin, sum Sinnisbati skipar fyri í dag, er serstakliga tónleikaterapi á skránni, og hetta er júst nakað,
sum Magnus merkir hava havt týdning fyri seg. Men í dag fær Magnus ikki longur tann møguleikan, tí
bert ein tónleikaterapeutur er í starvi.
- Politikararnir mugu vakna og geva psykiatriini betri kor. Vit mugu vera før fyri at gera okkara sjúku
frísk. Hugsa tær, at útvið ein triðingur av okkara ungu millum 16 og 24 ár hava sálarligar trupulleikar
og eru ávegis út av eggini. Ein triðingur av komandi arbeiðsstyrkini í hesum landinum. Hvat er eitt nú
eitt brotið bein afturímóti tí, sum mest líkist eini sálarligari epidemi, meðan vit ganga við bindi fyri
eyguni, spyr Magnus Hansen, sum áður hevur verið innlagdur millum annað á lukkaðu deild.
Tá ið umræður betringar á psykiatriska økinum er Magnus sannførdur um, at tað snýr seg ikki einsans
um karmar og betraðir møblar – tað snýr seg eins nógv um, hvat psykiatriin skal kunna bjóða sjúku
fólkunum.
- Eg veit, at tey nú byggja ein nýggjan bygning. Tað er fínasta slag. Men hvat skal nýggi bygningurin
vera karmur um? Hvat ynskir man at bjóða fólki, sum eru sálarliga sjúk?, spyr Magnus Hansen.
Hann vísir á, at sjúkrahússtjórin ella leiðarin á psykiatrisku deild ikki einsamallir eru teir, sum eiga
trupulleikan.
- Tað er alt samfelagið og serliga politikararnir. Eingin kann arbeiða ella virka optimalt í einari sjúkari
skipan, staðfestir Magnus Hansen.
Magnus Hansen byrjaði síðst í fjør uppá eina øðrvísi viðgerð – tónleiaterapi, eisini eftir áhaldandi
áheitanum frá hansara nærmast og sær sjálvum. Tað er fyrstu ferð, at Magnus hevur upplivað tað
sum, at tað hevur gingið skjótt framá hjá honum. Men musikterapeuturin, sum Magnus gekk hjá,
segði seg úr starvið fyrst í árinum, og enn er eingin settur ístaðin.
- Tað hjálpti mær so væl og eg hevði ynskt, at ein nýggjur musikterapeutur varð settur, sigur Magnus.
Ein musikterapeutur er í starvi hjá psykatriini í dag, men viðkomandi megnar ikki at nøkta allan tørvin.
Fundurin hjá Sinnisbata er á skránni í Reinsarínum í kvøld klokkan 19.30. Les annars nógv meira um
royndirnar hjá Magnusi og annað um sálarsjúku í Føroyum í stóra temanum í Vikuskiftis Sosialinum í
síðstu viku. Um tú ikki hevur blaðið, ber til at ogna sær tað her: sosialurin.e-pages.dk
In.fo

Fimm mánaðir í fongsul fyri at smugla rúsevni
Ein maður miðskeiðis í tríatiárunum er nú dømdur at sita í fimm mánaðir fyri at hava smuglað rúsevni
til Føroya.
Hann varð tikin fyri tveimum vikum síðani, tá ið hann kom í land av Norrønu við 26,4 grammum av
amfetamini uppi á sær.
Hann varð skuldsettur fyri at hava smuglað amfetmin, partvís við tí endamáli at selja øðrum.
Maðurin viðurkennir at hava smuglað amfetamin, men hann sigur, at alt var til egna nýtslu. Hann
arbeiddi á náttarvakt og skuldi brúka rúsevnini fyri at styrkja seg við.
Hann er tvær ferðir áður dømdur fyri brotsverk, ið minna um hesi.
Rætturin trúði ikki manninum og tískil varð hann dømdur at sita í fimm mánaðir og í dóminum verður
staðfest, at dentur er lagdur á, at hetta er triðju ferð, at maðurin er dømdur.
Samstundis verður hald lagt á amfetaminið, hann royndi at smugla.
In.fo

Nótaskipini fiska mest makrel
Fiskiveiðieftirlitið upplýsir á heimasíðu sínari, at higartil í ár (01.01-03.10) 70.425 tons av makreli
skrásett í fráboðari veiðu.

Av teimum hava nótaskip fiska mest, 29.930 tons. Ísfiskatrolarar hava fiskað 13.276 tons. Ídnaðarskip
hava eisini fiska eina rímiliga nøgd, 8.400 tons.
Sambært hagstovuni blivu tilsaman fiskaði 107.000 tons av makreli í 2015.
In.fo

ES lækkar toskakvotu
Tað er ikki bert í Føroyum, at fiskimenn eru óttafullir fyri broytingum og niðurskurðum.
ES hevði ætlanir um at skerja fiskiskapin eftir toski í vestara parti av Eystrasalti við 88% og við 39% í
eystara partinum. Danmark og Týskland settu fram eitt harligt mótmæli og endin var, at ES
kommissiónin broytti niðurskurðin. Endaliga úrslitið gjørdist 56% í vestara parti og 25% í eystara
parti.
Formaðurin í danska fiskimannafelagnum, Svend-Erik Andersen, er bangin fyri at nógvir danskir
fiskimenn fara á húsagang av niðurskurðinum. Tað eru uml. 400 bátar, ið liva av fiskiskapi í Eystrasalti.
ES kommissiónin fremur átøk fyri at verja toskastovnin, ið vísur tekin uppá at verða sera illa fyri.
In.fo

Kvinna skuldsett fyri innbrotið í svimjihøllina
Ein kvinna varð í dag varðhaldsfongslað í málinum um innbrotið í svimjihøllin í Gundadali í síðstu viku.
Hon er varðhaldsfongslað til 26. oktobur.
Fríggjadagin varð ein 29 ára gamal maður varðhaldsfongslaður í sama málið, til 4. novembur. Tey
hava bæði játtað seg sek í innbrotinum í Svimjihøllina umframt innbrotið í handilin hjá Bláa Krossi, hjá
Okkara og í ein kampingvogn.
Hildur Hentze, leiðari á kanningardeildini hjá løgregluni sigur, at løgreglan nú kannar, um tey kunnu
setast í samband við innbrotsbylgjuna, sum var í Havnini í vár. Tá var eftir stuttari tíð brotið inn í fleiri
hús og høli í Gundadali og miðbýnum.
- Vit fingu góð spor, tá vit kannaðu innbrotið í svimjihøllina í farnu viku og bíða nú eftir svarið upp á
blóðroyndir og annað úr Danmark. So fáa vit at síggja, um tey kunnu knýtast at teimum innbrotunum
eisini, sigur Hildur Hentze.
Bæði tvey eru kenningar hjá løgregluni og kvinnan er eisini ákærd fyri innbrotið í Mimir herfyri. Ein 26
ára gamal maður fekk sjey mánaðir fongsulsrevsing fyri tað innbrotið og onnur lógarbrot.
In.fo

Stórur eftirspurningur eftir ferðum til Føroya
– Vit hava sæð stóran eftirspurning eftir ferðum til Føroya.
Tað sigur Mariam Skovfoged, marknaðarfólk hjá skandinaviska flogfelagnum SAS.
– Vit halda veruliga, at marknaðurin hevur pláss fyri báðum flogfeløgunum.
– Føroyar eru eisini eitt vældámt ferðamál, og júst hetta fer uttan iva at føra til, at fleiri ferðafólk
koma til Føroya, sigur Marian Skovfoged, sum eisini heldur, at hetta fer at skapa fleiri arbeiðspláss í
Føroyum.
In.fo

Vit fara at fáa fleiri ferðafólk hendanvegin
– Vit fáa fleiri ferðafólk, kakan verður størri. Vit fáa eisini eina massiva marknaðarføring av Føroyum í
blaðnum hjá SAS, sum liggur í øllum flogførunum hjá felagnum.
Tað sigur Jákup Sverri Kass, stjóri í Vága Floghavn.

Hann heldur, at tað verður bíligari at flúgva til Føroya og bíligar hjá flogfeløgum at nýta flogvøllin í
Vágum, tá fleiri flogfeløg fara at nýta vøllin
In.fo

Danmark tapti aftur
Fleiri landsdystir hava verið leiktir í kvøld.
Fyri flestu føroyingar høvdu dystirnar hjá Danmark og Onglandi størst áhuga. Men felags fyri bæði
Danmark og Ongland var, at tey fingu skuffandi úrslit.
Fríggjakvøldið tapti Danmark á útivølli móti Póllandi, og aftur í kvøld gjørdist talan um ein ósigur til
Danmark. Ógvuliga óvæntað tapti Danmark heimadystin móti Montenegro 1-0. Montenegro fekk
einsamalla málið í dystinum, tá gott og væl ein hálvur tími var leiktur av dystinum.
Í seinna hálvleiki royndi Danmark at trýsta Montenegro, og hóast trýstið var ógvusligt, eydnaðist tað
ikki danskarunum at fáa bóltin í málið.
Heldur ikki hjá Onglandi eydnaðist tað í kvøld at fáa bóltin í málið. Venjarin, Gareth Southgate, valdi
undan dystinum at droppa enska liðskiparan og toppskjúttan, Wayne Rooney, men tað hjálpti lítið
fyri enska liðið. Endaliga úrslitið í útidystinum móti Slovenia var ein málleysur 0-0 javnleikur.
Í øðrum dystum var Noreg eitt skifti undir ógvuliga stórum trýsti á heimavølli móti San Marino, har
tað stóð á jøvnum 1-1 eftir 77 minuttum. Men seinasta korterið fekk Noreg hol á, soleiðis at teir
vunnu ein 4-1 sigur.
Úrslitini í kvøld:
Bólkur C:
Kekkia – Aserbadjan 0-0
Týskland – Norður Írland 2-0
Noreg – San Marino 4-1
Bólkur E:
Kasakstan – Rumenia 0-0
Danmark – Montenegro 0-1
Pólland – Armenia 2-1
Bólkur F:
Litava – Malta 2-0
Slovakia – Skotland 3-0
Slovenia – Ongland 0-0
In.fo

Ninja Warrior: Øssur Eiriksfoss í serflokki
11.10.2016 - 13:51
Tað er longu avdúkað, at teir tríggir føroyingarnir, Janus Jakobsen, Birita Poulsen og Øssur Debes
Eiriksfoss vóru tey bestu í sjónvarpskappingini Team Ninja Warriors, sum verður send á donsku
sjónvarpsrásini, Kanal 5.
Men okkurt bendir á, at serliga fimleikarin Øssur Eiriksfoss er nakað heilt fyri seg í kappingini.
Vit sóu tað fyri nøkrum vikum síðani, tá føroyska liðið, Team Søpapegøjerne, vunnu sær víðari luttøku
til semifinaluna.
Semifinalurnar verða vístar nú hóskvøldið. Men Kanal 5 hevur longu víst brot úr kappingini – har
Øssur Eiriksfoss í serstíli fer gjøgnum forðabreytina og knúsar mótstøðumann sín.
Hvussu leikur annars fer, fáa vit at síggja hóskvøldið.
Portal.fo

Danmark: Skip rent á aliring - mæla til at fiska sum mest
11.10.2016 - 17:35

Millum 70.000 og 80.000 ælabogasíl eru sloppin út í Lítlabelti millum Fjón og Jútland í Danmark eftir
at eitt farmaskip í gjár rendi á eitt alibrúk.
Farmaskipið var fyrrapartin í gjár á veg norður gjøgnum sundið við kós móti Kolding, tá skipið av
ókendum orsøkum kom so mikið langt av kós, at skiparin var noyddur antin at sigla skipið á land ella
inn í alibrúkið. Skiparin valdi alibrúkið.
Umleið 250 tons av sílum sluppu út í Lítlabelti. Sílini viga áleið 3 kilo hvørt, og skuldu eftir ætlan verið
tikin um stutta tíð, skrivar TV2/Fyn.
- Talan er um eitt virði upp á 8-9 milliónir krónur, sigur stjórin fyri fyritøkuna Snaptun Fisk – Export
a/s í Juelsminde, Tim Petersen við sjónvarpsstøðina.
Umhvørvisfólk ávara nú móti undanslopnu sílunum og heita á fólk um at kappfiska eftir teimum.
- Júst nú eru sjósílini á veg upp í áirnar fyri at gýta, og rogn hjá sjósílum er yndismetið hjá
ælabogasílum. Tí fara ælabogasílini at elta sjósílini upp í áirnar, sigur Søren Knabe frá Danmarks
Sportsfiskerforbund.
Í løtuni er tí bert ein loysn, sigur hann:
- Eg vil heita á øll, sum hava fiskikort um at finna reiðskapin fram og fara á sílaveiði í Lítlabelti.
Søren Knabe heldur ikki, at tað er ráðiligt at hava slík alibrúk á sjónum, og mælir til at tey verða flutt
upp á land.
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Føroyskur tari í heimsins dýrasta kipsi
11.10.2016 - 18:14
500 krónur fyri fimm kips. Tað er prísurin á einum marglætiskipsi, sum svenska mikrobryggjaríið St.
Eriks hevur framleitt.
Tað gevur ein kiloprís upp á 100.000 krónur – næstan líka so nógv sum fyri belugakaviar.
Svenska bryggjaríið hevur latið kipsið framleitt, tí at fyrsta floks øl eisini krevur fyrsta floks kips, sigur
bryggjaríið sambært King Magazine.
Orsøkin til høga prísin er tað heilt serliga tilfarið, sum verður brúkt. Eitt nú føroyskur trøflu-tari og
tann sjáldsami soppurin matsutake. Hartil eru aðrar meira vanligar dygdarvørur, sum epli, sjálvandi,
og leykur umframt kryddurtir.
Kipsini – fimm í tali – eru løgd í hvør sítt rúm í eini sergjørdari svartari eskju við gull-áskrift.
Portal.fo

Gadus komin heim úr Barentshavinum
11.10.2016 - 20:39
Flakatrolarin Gadus, sum hevur verið til fiskiskap í Barentshavinum, kom á Klaksvík á miðdegi. Hetta
skrivar Jn.fo.
Veiðan, sum var á 533 tons er boðin út á Fiskamarknaðinum, fyri kr. 22,8 milliónir.
Gadus byrjaði fiskiskap 01. september, og landað varð í Klaksvík.
Væntandi verður farið nýggjan túr um vikuskiftið.
Portal.fo

Fleiri og fleiri steðga við at stuðla Trump
11.10.2016 - 21:39
Ígjár kom tað fram, at republikanski leiðarin í umboðsmannatinginum, Paul Ryan ikki longur stuðlar
Donald Trump. Og í dag kom reaktiónin frá Trump. Hann heldur sínir floksfelagar vera illoyalir og verri
enn forsetavalevnið, Hilary Clinton.
Hetta skrivar Dr.dk
- Illoyale republikanere eru verri enn demokratar sum taka við mutri. Tey koma allastaðni frá, Tey vita
ikki hvussu man vinnur. Men eg skal vísa teimum, skrivar forsetavalevnið millum annað á Twitter.
Í seinastuni hevur nógvur ágangur verið móti Donald atrump orsakað av býttum úttalilsum hjá
honum, serliga mótvegis kvinnum, og tað, saman við so nógvum øðrum sum er komið undan kavi í
seinastuni hevur fingið fleiri leiðandi persónar í republikanska flokkinum til at vísa frástøðu, og at
taka sín stuðul til Trump valstríðið aftur.
Donald Trump sigur seg halda lítið um veika sokallaða leiðaran í undirhúsinum, og sigur, at hann

ongan stuðul hevur givið sær. Og at hann nú ætlar sær at koyra vælstríðið sjálvur, uttan "leinkjurnar"
hann hevur havt á sær, og sipar til oddamenninir í flokkinum.
Trump heldur demokratarnar generelt vera meira trúgvir enn hansara egnu floksfelagar.
Fyri trimum døgum síðani tók fyrrverandi republikanska forsetavalevnið, John McCain eisini sín stuðul
aftur, og hann fær eisini av grovfílini frá Trump á Twitter.
- Svíkjarin, John McCain, senatorur bað og bønaði um mín stuðul, til undanval sítt, og hann fekk hann.
Og nú stingur hann meg í ryggin yvir eitt skiftirúmsprát, skrivar Trump.
Trump hevur úr at gera, við at verja seg móti álopum, fyri at hava skemtast við at hann, tí at hann er
kendur og ríkur, bara kann føla uppá kvinnur millum beinini, uttan nakað hóvasták. Hann sigur at tað
bert var mannfólkatvass og kallar tað skiftirúmsprát og skemt. Hann hevur eisini tikið frástøðu frá
sínum egnu úttalilsum
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Jenis av Rana: - Kom og bygg SALT liðugt
11.10.2016 - 22:09
Tá tað var greitt, at byggingin av mentanarhúsinum SALT á Drelnesi steðgaði upp, tí vantandi fígging
var, stakk kjak seg upp, hvørt tað nú var rætt at játta verkætlanini meira pening. Jenis av Rana, sum
ikki var fyri verkætlanini í byrjanini heldur nú, at vit eiga at fáa verkið fllfíggjað, tí alt annað er skomm,
sigur hann í viðmerking.
- Jú, púra rætt, eg var ikki fyri at fara undir projektið, men nú tað er um at verða liðugt, komið í
burðarliðin, mugu vit, fólksins kosnu, taka hendur saman og fáa verkið fullfíggjað. Alt annað er
skomm, sigur Jenis av Rana, løgtingsmaður fyri Miðflokkin, og sum er ættaður úr Trongisvági.
Jenis sigur í viðmerkingini, at peningur sum vantar í einum byggjaríði ikki er nakað nýtt fyribrygdi
seinastu tíðina, og at tá A.P. Møller fonden og partar av Tvøroyrar Býráð taka fylgjurnar av hesum, og
játta meira pening, so eigur Løgtingið eisini at gera tað og játta samsvarandi upphædd.
- Sum er stendur hesin vala bygningur tómur, bíðar eftir at síðstu hendur verða lagdar á, áðrenn lív
aftur fyllir lonirnar. Sum er bløðir oyggin, virksemi í søguligu bygningunum kann vónandi verða við til
at menna hana aftur, sigur Jenis av Rana.
Portal.fo
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