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Fyrrverandi Mærsk-skip høgt upp í Bangladesh 
Norma J. Martinez frá DanWatch hevur við hjálp frá TV 2 og Politiken funnið fyrrverandi Mærsk-
skipið North Sea Producer á strondini við skipasmiðjuna Janata Steel, vestanfyri býin Chittagong í 
Bangladesh. Mærsk hevur annars hildið upp á, at felagið ikki høgdi skip upp á strondum í Asia. 
”Vit eru sera, sera kedd av, at tað liggur har. Men vit kunnu onki gera fyri at fáa tað burtur haðani, tí 
vit eiga ikki skipið longur, og hava onki samband við tað”, sigur Annette Stube, stjóri fyri burðardygd í 
Mærsk, við Politiken. 
 
Norma J. Martinez fann skipið týsdagin 23. august, eftir at hava fingið eitt prei frá fólki á staðnum. 
Skipið lá á strondini. Á hekkuni á skipinum vóru royndir gjørdar at beina fyri navninum North Sea 
Producer, men tað kundi framvegis lesast. Skipið lá frammanfyri skipasmiðjuna Janata Steel. 
Skipasmiðjan er tiltikin fyri at høgga skip upp, uttan at taka atlit til trygdina hjá arbeiðarunum ella 
umhvørvið. 
 
Tangaskipið varð bygt á Lindøskipasmiðjuni uttan fyri Odense í 1984 og fekk navnið Dagmar Mærsk. 
Tað sigldi sum ráoljutangaskip við tilknýti til MacCollough-oljuøkið norðanfyri Skotland. Í 1997 varð 
tað umbygt til ein FPSO og brúkt sum flótandi goymsla og til viðgerð av olju, ið var pumpað upp úr 
undirgrundini. 
 
Eftir umbyggingina varð ljósablái Mærsk-liturin skiftur út við ein reyðan lit og navnið broytt til North 
Sea Producer. Mærsk var meðeigari av skipinum gjøgnum fyritøkuna North Sea Production Company 
Limited, eitt sokallað joint venture, har Mærsk var farið saman við brasilsku fyritøkuni Odebrecht. 
17 fólk hava í ár mist lívið á upphøggingarstøðum í Bangladesh. 
Í videoini niðanfyri sæst North Sea Producer á veg til Tees-skipasmiðjuna í Middlesbrough í 
Norðuronglandi í august 2015, eftir síðstu uppgávu sína í Norðsjónum. Her lá skipið til mai 2016, 
áðrenn tað varð sleipað til Bangladesh, eftir at vera selt til ein millumhandlara. 
Kelda: maritimedanmark.dk 
Antares.fo 
 

 
Maersk Line yvirtaka Hanjin Shipping? 
Seoul Central District Court, ið røkir trotabúsverjuna hjá Hanjin Shipping, hevur nú góðkent, at felagið 
kann fara víðari við ætlaðu sølu síni av Asia-USA netverkinum sum lið í arbeiðnum at útvega pening til 
húsagangsrakta reiðaríið. 
Hanjin hevur eftir øllum at døma vent sær til Maersk Line, heimsins størsta bingjuskipareiðarí, við 
tilboði um at keypa Asia-USA netverkið, skrivar Korea Economic Daily. 
Evstamark fyri boðum er 7. november. 
"Av tí at virðið á Hanjin Shipping fellur skjótt, orsakað av logistisku kreppuni í løtuni, ætla vit at royna 
at selja ognirnar skjótast gjørligt," sigur ein talsmaður fyri rættin sambært miðlinum. 
Rætturin fer undir søluna av ognunum minni enn tveir mánaðir eftir, at størsta bingjuskipareiðaríið í 
Suðurkorea søkti um trotabúsverju, og hetta hendir eftir at rætturin í síðsta mánað kunngjørdi, at 
umhugsað verður at selja alt felagið. 
Ein søla av Asia-USA netverkinum umfatar starvsfólk, kundar hjá Hanjin á hesi rutuni umframt fleiri 
skip, segði talsmaðurin í síðstu viku. 
Keldur hava tó fyrr sagt fyri Wall Street Journal, at Maersk Line neyvan fer at keypa ognir í Hanjin 
Shipping ella hinum suðurkoreanska bingjuskipareiðarínum Hyundai Merchant Marine, HMM. 
Sambært keldunum hjá blaðnum ætlar Maersk Line ístaðin at bíða eftir, at aðrir kreppuraktir 
operatørar fara at skimast eftir einum bjargingarplanka fyri at sleppa undan húsagangi. 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Mærsk sendi 14 skip til upphøggingar í Asia 
Meðan Mærsk at síggja til stríddist fyri nøkrum øðrum, vórðu 14 skip hjá reiðarínum send til 
upphøggingar í Asia. 



Mærsk svikaði í støðu síni til forsvarliga upphøgging av skipum í 2013 og 2014. 
Danska reiðaríið kallaði tað óforsvarligt mótvegis bæði menniskjum og umhvørvi at høgga skip upp á 
opnum strondum í Bangladesh og India. 
Ímeðan forvann Mærsk pengar upp á at trýsta eitt reiðarí til at senda 14 skip til upphøggingar júst á 
teimum báðum støðunum. 
Tað vísa loyniligir sáttmálar, sum Politiken í dag kann avdúka innihaldið av í samstarvi við 
miðlastovnin DanWatch og TV2 Nyhederne. 
Eitt avgerandi punkt í sáttmálanum var, at týska fyritøkan MPC bant seg til at útvega "hægst 
møguligan prís" fyri tonsið av upphøgda stálinum. Kom prísurin uppum 447 dollarar fyri tonsið, skuldi 
Mærsk hava yvirskotið útgoldið. 
Slíkir prísir fyri stál kundu tá bert fáast í trimum støðum í heiminum, staðfestir Rajesh Verma, 
shippinggreinari hjá greiningarstovninum Drewry. 
- Hetta tíðarskeiðið bar bert til at fáa ein prís upp á 447 dollarar á upphøggingarstøðunum í 
Bangladesh, India ella Pakistan, ið eru kend fyri at hava lægstu standardirnar í upphøggingarvinnuni, 
sigur hann við Politiken. 
Soleiðis gekk eisini: Av teimum 14 skipunum vórðu 11 høgd upp á opnum strondum í India og trý í 
Bangladesh. 
- Vit viðganga, at vit ikki áttu at havt gjørt eina avtalu, ið eggjaði eigaran til at finna hægsta stálprísin, 
sigur Mærsk í einum skrivligum svari til Politiken. 
Kelda: ritzau 
Antares.fo 
 

 
Stríðið um 200 fjórðingar - eisini ein spurningur um EF 
14.10.2016 - 17:35 
Í ár eru 40 ár liðin, síðan løgtingið samtykti at flyta fiskimarkið út á 200 fjórðingar - og nógv er hent 
síðan tá. Hóskvøldið 20. oktober kl. 20.00 fer Hanus Samró, ið er aktuellur við bókini Stríðið um 200 
fjórðingar - eisini ein spurningur um EF", at greiða frá týdningarmikla tíðarskeiðnum, tá Føroyar 
skuldu taka støðu til bæði limaskap í EF og til fiskimarkið. Framløgan verður á KÍ-loftinum í KÍ-høllini. 
Hetta er triðja bókin í røðini um fiskimarkið og rættindini innan hetta mark. Hanus Samró hevur 
frammanundan skrivað bøkurnar "Stríðið um 12 fjórðingar" og "Stríðið um makrelin - tá Føroyar slitu 
strandarlandaavtaluna og kravdu sín sjálvsagda rætt".  
- Hendan bókin bindur hinar báðar fyrru saman. Hon snýr seg um eitt spennandi tíðarskeið í 
føroyskari søgu. Fiskimarksspurningurin fylti nógv í Føroyum upp gjøgnum 50- og 60-árini, men tað 
var eisini eitt annað rák, ið kveiktist á meginlandinum, sum Føroyar máttu taka støðu til: skuldu 
Føroyar lima seg inn í EF ella EFTA?  
- Fyri at lýsa fiskimarksstríðið, sum veruliga tók dik á seg í 70-árunum, er neyðugt at viðgera 
stórpolitiska spurningin um EF. Spurningarnir hanga óloysiliga saman, sigur Hanus Samró, 
rithøvundur.  
Fyrilesturin verður í KÍ-loftinum hóskvøldið 20. oktober kl. 20.00.  
Øll eru vælkomin.  
Nordlysid.fo 
 

 
Víkingar vera uppibornir føroyameistarar 
16.10.2016 - 21:22 
Hendur ikki okkurt heilt óvanligt í síðsta umfarinum, so vinnur Víkingur sítt fyrsta 
føroyameistaraheitið í søgu felagsins. 
Truplasti dysturin hjá Víkingi í endaspurtinum – á pappírinum - var í dag ímóti B36, sum er verandi 
føroyameistari og sum undan dystinum hevði fingið góð úrslit seinastu tíðina, men sum einki hevði at 
spæla fyri í dag. Dysturin bleiv eisini trupul hjá Víkingi í fyrra hálvleiki, har B36 var betra liðið. Men 
sum so ofta í ár, so vísti Víkingur, hví teir vinna føroyameistaraheitið og staðfesta sína støðu sum 
Føroya besta lið 2016. Tá mótstøðuliðini gera mistøk, so vera tey revsaði, meðan tað í verjustøðu 
vera latin fá mál inn. Á heimavølli fekk Víkingur í ár fult stigatal móti øllum liðunum burtursæð frá KÍ. 
Eftir summarsteðgin hevur Víkingur vunnið 9 av 10 dystum higartil og tað borgar fyri einum sera 
støðugum liði, sum komandi leygardag væntandi vinnur sítt fyrsta føroyameistaraheitið í søgu 
felagsins, sum eisini útfrá ársins kapping er fult uppiborið. 
Tað er tó ikki 100 prosent vist enn, tí síðsta umfar skal spælast fyrst. Tá skal Víkingur møta AB, sum 
longu er flutt niður, meðan KÍ møtir ÍF. At Víkingur skal fá færri stig enn KÍ í komandi umfarinum tykist 
rættuliga ósannlíkt.  
Nordlysid.fo 



 

 
Toskakvotan hækkað munandi í grønlendskum sjógvi 
14-10-2016 10:55  
Hóast toskakvotan frammanundan var tvífalt so høg sum fiskifrøðin hevur mælti til, valdi grønlendska 
landsstýrið í gjár at hækka toskakvotuna við 8.000 tonsum 
Áðrenn grønlendska landsstýrið (Naalakkersuisut) valdi at hækka toskakvotuna, var hon 25.000 tons, 
men eftir hækkingina kemur hon upp á 33.000 tons og fær gildi í dag, sambært KNR. 
Landsstýrið sigur í síni grundgeving, at nógvur toskur er í grønlendskum sjógvi, og at hetta skal 
síggjast aftur í eini øktari kvotu, hóast fiskifrøðin hevur ávarað. 
Tað verður tó ikki heilt frítt at fiska, tí kvoturnar verða javnt býttar til tey ymisku økini framvið 
grønlendsku strondini. Soleiðis verða lokal atlit eisini tikin, eins og tað skal byrgja fyri ov ógvusligum 
trýsti. 
Fiskifrøðingar mæltu í 2016 til eina toskakvotu upp á 16.000 tons. 
Dimma.fo 
 

 
SAS leggur rutur niður 
14-10-2016 11:54  
Samstundis sum SAS hevur valt at flúgva til Føroyar og onnur nýggj støð, so máttu aðrar farleiðir lúta 
Tað var ikki bara í Føroyum, at SAS í vikuni bar tíðindi um hvussu flogfelagið ætlar at leggja sína 
flúgving til rættis komandi ár. 
Farleiðirnar til Føroyar og Letland vórðu valdar sum nýggjar farleiðir, samstundis sum Bremen í 
Týsklandi og Alanya í Turkalandi máttu lúta. 
Felagið hevur flogið til Bremen síðan 2013, men mátti nú geva skarvin yvir. Ætlanin var at minka talið 
av fráferðum úr ellivu niður í seks, men tað endaði við, at Bremen heilt varð strikað. 
SAS hevur eisini valt at skerja farleiðina millum Keypmannahavn og Edinburgh, sum varð latin upp í 
2014. Flogið verður ikki um veturin, men nakrar fráferðir eru millum jól og nýggjár. SAS vil, sambært 
check-in.dk, ikki viðganga at farleiðin heilt er niðurløgd, men eingin fráferð stendur á summarskránni. 
Nakrar farleiðir verða tó bygdar út við útgangsstøði í Keypmannahavn, millum annað til Sardinia, 
Mallorca, Zürich, Geneve, Gdansk og Hamburg. 
Dimma.fo 
 

 
Føroyska landsliðið styrkismett omanfyri Noreg 
14-10-2016 13:07 
Fyrstu ferð nakrantíð verða Føroyar styrkismettar hægri enn Noreg og fara eisini framvið Bulgaria og 
Ísrael. Føroyar liggja nú nummar 74, meðan Noreg er dottið niður á nummar 81. Eisini Danmark liggur 
søguliga lágt. 
Tað er heimasíðan fottball-rankings.info sum hevur roknað seg fram til, hvussu londini verða 
styrkismett, áðrenn FIFA hósdagin kunnger almenna styrkislistan. Og fyri fyrstu ferð liggja Føroyar 
omanfyri lond sum Noreg, Bulgaria og Ísrael. 
Í Noregi eru tey ikki fegin um nýggjastu tíðindini. Yvirskriftin í norska VG er: “Ranking-bunnpunkt: Lille 
Færøyene er foran Høgmos Norge ...og Hareides Danmark har aldri ligget lavere.” 
Hetta hendir, hóast Føroyar júst hava tapt við seks málum móti Portugal, og Noreg við neyð og deyð 
megnaði at vinna móti San Marino. 
Tað er serliga tapið móti Azerbadjan sum hevur gjørt, at Noreg er rokið niður eftir listanum. 
Azerbadjan var styrkismett sum nummar 133, tá teir vunnu móti Noregi. 
Dimma.fo 
 

 
Stríðið um gullið í ringunum 
15-10-2016 10:14 
Sjálvt um alilógin, sum var samtykt í 2009 greitt sigur, at eingin einstakur alari kann hava ræði á meira 
enn 50 prosentum av aliloyvunum, hava myndugleikarnir bent lógina ríkilgia nógv. Tí í dag hevur ein 
alari tamarhald á 14 av 20 loyvum, sum eru í brúk. Tað svarar til 70 prosent 
Fyri kortum kom fram, at Poul Michelsen, landsstýrismaður við alimálum, hevur sett ein arbeiðsbólk, 
sum skal koma við einum tilmæli um, at alilógin skal broytast. 
Hansara fatan er, at alilógin er skeivt skrúvað saman, tí tað er ikki samsvar millum tað, sum lógin sigur 
og tað sum verður praktiserað. 



Hetta sæst serliga væl, tá hugt verður eftir eigaraavmarkingini, sum sambært lógini sigur, at ein 
einstakur alari ikki kann hava ræði á meira enn 50 prosentum av aliloyvunum. Tó vísir ein uppgerð, at 
Bakkafrost, sum er nógv tann størsta alifyritøkan í landinum, hevur tamarhald á 14 av 20 aliloyvum. 
Tað svarar til 70 prosent. Tá eru útrokningin gjørd við støði í samanløgdum loyvum og ikki teimum 
upprunaligu loyvunum, sum vóru, tann tíð tað var. 
Verður hinvegin hugt eftir framleiðslunøgdini sæst eisini, at Bakkafrost í dag hevur ræði á 84 
prosentum av framleiðsluni. 
Tað er eingin ivi um, at alivinnan hevur stóran samfelagsligan týdning, og tí eru næstu stigini í vinnuni 
rættiliga týdningarmikil. Eisini spurningurin um, hvat hendir við teimum báðum leysu loyvunum, sum 
eru í Suðuroy. 
Lesið um hesi viðurskifti í nýggjastu útgávu av Dimmalætting, har vit eisini hava eina mynd av, hvussu 
føroysku firðirnir, eru býttir sundur í alihøpi. 
Dimma.fo 
 

 
Tíggju milliónir krónur til kvotueftirlit 
16-10-2016 14:00 
Fyri at hava eftirlit við eini kvotaskipan, er neyðugt hjá Vørn at økja um bæði virksemið á landi og á 
sjógvi – tað fer at kosta minimum tíggju milliónir krónur, sambært stjóranum á Vørn 
- Við eini játtan upp á tíggju milliónir krónur afturat høvdu vit akkurát klárað at økt um eftirlitið á 
landi og á sjónum, so vit kundu havt eftirlit við, at fiskur ikki varð blakaður út ella umdoyptur við 
landing, sigur Elmar Højgaard, stjóri í Vørn. 
Tað var ein rættiliga breið semja í nýskipanarbólkinum, at ein kvotaskipan skal koma ístaðin fyri 
verandi fiskidagaskipan. Men nevndin ásannaði eisini vandan við útblaking, og at fiskur kann landast 
undir skeivum navni, fyri harvið at sleppa undan avmarkingunum í kvotaskipanini. 
Dimma.fo 
 

 
Rúsevnismisnýtarir skulu fáa viðgerð í egnum landi 
16-10-2016 16:27 
Eftir millum 2000 og 3000 sjálvbodnar arbeiðstímar eru nevndarformaðurin Hans Jákup Johansen og 
stjórin Martin Kúrberg skjótt klárir til at lata upp viðgerðarstovnin Frælsi á Eiði. Tvey uppskot liggja 
frammi, nú føroyingar fyri fyrsti ferð kunnu fáa ein viðgerðarstovn fyri ungar rúsevnismisnýtarar 
Á tí gamla hotellinum á Eiði, millum málingaspannir, møblar, sum fólk og fyritøkur hava veitt, og 
køksútgerð, sum stoð eftir eftir gomlu eigaranum, hitta vit Hans Jákup Johansen og Martin Kúrberg. 
Teir báðir eru, umframt eldsálir, ávikavist nevndarformaður og stjóri fyri tað, sum teir vóna, verður 
Føroya fyrsta viðgerðarstovnur fyri ungar rúsevnismisnýtarar. Útsýnið suður eftir gjøgnum Sundalagið 
hevur í sær sjálvum eina ávirkan, sum er lekjandi, meina teir. 
- Eg haldi, vit hava nøkur ting í náttúruni í Føroyum, sum eru heilt ótrúliga virksom, í forhold til sansir. 
Tann vakurleikin og tann barskheitin og alt, sum er, er øðiliga gott, tá man hevur prøvað at lagt 
dempara á. Tað vekir nøkur ting, meinar Martin Kúrberg. 
- Vit duga hesi tingini. Vit hava náttúruna, vit hava skúlarnar, vit hava arbeiðsplássini og tann 
nærleikan, sum skal til. Tað er skjótari at lyfta egið í einum sovorðnum umhvørvi, meinar hann. 
Sambært fyriskiparanum er bygningurin longu klárur til at taka í nýtslu um smáar tvær vikur. Ætlanin 
er, at stovnurin Frælsi til at byrja við skal hava seks til átta pláss fyri rúsevnismisnýtarum millum 18 og 
25 ár, og hetta skal so við tíðini hækkast til tíggju til tólv pláss. Eisini skulu tvey akuttpláss gerast. 
Ongin ivi er um, at tørvurin er til staðar. 
- Um vit opna í morgin, rokni eg við, at klokkan seks í annaðkvøld eru átta fólk her, sigur Martin 
Kúrberg. 
Dimma.fo 
 

 
Norðingur siglir inn av sildafeltinum 
14-10-2016 - 09:43 - Jóanis Nielsen 
 Norðingur fór í nátt at sigla inn av sildafeltinum norðanfyri, teir hava 1.100 tons av sild, sum teir 
skulu landa til Faroe Pelagic í Kollafirði. 
Norðingur fer á Klaksvík fyrst, tí teir sleppa ikki framat í Kollafirði fyrrenn seint í kvøld, í løtuni landar 
Finnur Fríði 1.000 tons av makreli í Kollafirði. 
Vit á JN.fo tosaðu umborð á Norðing fyri løtu síðan, teir siga at tað er stór og góð sild, teir hava fingið. 
Virðið á lastini liggur um kr. 7,5 milliónir. 
Jn.fo 



 

 
Rókur og Lerkur eru nærum fullfermdir av upsa 
14-10-2016 - 10:06 - Jóanis Nielsen 
 Rókur og Lerkur landa í morgun til Faroe Origin í Runavík, teir eru nærum fullfermdir av upsa, 
tilsamans hava teir uml. 350.000 pund. 
Teir hava roynt eystanfyri í eina viku. 
Ein lítil partur av veiðuni er boðin út á Fiskamarknaðinum: 

LERKUR - ( FD 1206 ) 

RUNAVÍKAR 
HAVN 

07-10-2016 14-10-2016 2.670 8,67 23.159,00 

RÓKUR - ( FD 1205 ) 

RUNAVÍKAR 
HAVN 

07-10-2016 14-10-2016 1.530 9,35 14.309,00 

Jn.fo 
 

 
1.600 løntakarar fleiri síðan 2014 
14-10-2016 - 16:44 - Jóanis Nielsen 
 Í juli vóru 25.368 løntakarar, árstíðarjavnað. Hetta er annar mánaður upp í slag, at tað eru yvir 
25.300 løntakarar, og hetta er tað mesta síðan 2008. 
Langtíðargongdin vísir, at á heysti 2013 vóru umleið 23.700 løntakarar, men so byrjaði ein tíð við 
jøvnum vøkstri, so tað i juli í ár vóru eini 1.600 løntakarar fleiri. 
Higartil í ár hevur ferðin í vøkstrinum tó verið avtakandi, frá umleið 60 um mánaðin til nú at verða ein 
vøkstur upp á eini 30 løntakarar um mánaðin. 
 
Byggivinnan í einum flokki fyri seg 
Løntakaratøl eftir vinnugrein eru ikki árstíðarjavnað, og tískil verður samanborið við sama tíðarskeið 
árini fyri. 
Í juli 2016 vóru 25.910 løntakarar, 516 fleiri enn í juli 2015. Framgongdin er 2%. Tað er framgongd í 
øllum høvuðsvinnubólkum, uttan í fiski- og alivinnuni,  har tað er lítil afturgongd. 
Framgongdin í byggivinnuni er í einum flokki fyri seg. Í byggivinnuni vóru 3.742 løntakarar í juli, 229 
fleiri enn fyri einum ári síðani. Vøksturin er í serflokki 6,5% seinasta árið. Tænastuvinnurnar hava 
framgongd millum 1,6 og 1,9%. Men av tí at tær eru so stórar, eru tað yvir 300 fleiri í 
tænastuvinnunum nú enn fyri einum ári síðani. 
 
Tey ungu enn ikki fingið arbeiðsboð 
Í juli 2007 vóru 26.334 løntakarar, nú níggju ár seinni vóru tað 25.910 løntakarar, 424 færri, svarandi 
til 1,6%. 
Løntakarar eftir aldursbólkum vísir, at tað bara eru fleiri løntakarar í aldursbólkinum 55-66 ár og 
pensjónistar undir 74 ár. Fyri allar hinar aldursbólkarnar eru færri. 
Seinastu níggju árini hevur verið stórur vøkstur av fólkið yvir 67 ár, sum eru løntakarar. Í 2007 vóru 
697 pensjónistar løntakarar, og nú eru tað 1.156. Vøksturin er nærum 66%. Í hinum endanum eru 
tannáringar, 16-19 ár, har tað vóru 2.770 løntakarar í 2007, og nú eru tað 2.185, 585 ungdómar ella 
21% færri. 
Hesi níggju árini er fólkatalið broytt, bæði á tali og í aldurssamanseting. Tað sæst tí at í vanligu 
arbeiðsstyrkini, tey sum eru millum 25 og 66 ár, er áleið sama lutfall av løntakarum í dag, sum fyri 
níggju árum síðani. Snøgt sagt er áleið sama broyting í tali av borgarum í aldursbólkinum sum 
broytingin í løntakaratalinum. Fyri pensjónistarnar er gongdin, at har er stórur vøkstur í tali, men 
uppaftur størri vøkstur í løntakarum. Í 2007 var einans fjórði hvør pensjónistur løntakari, men nú 
fleiri pensjónistar arbeiða, er tað triðji hvør, sum er løntakari. 
Millum tey ungu eru væl færri til arbeiðis enn fyri níggju árum síðani. Tað eru færri tannáringar í 
aldrinum 16 til 19 nú, men uppaftur færri eru løntakarar. Sama niðurstøða er fyri aldursbólkin 20 til 
24 ár. Broytingin í fólkatalinum er ikki orsøk til, at færri ung eru løntakarar, tey eru bara minni 
eftirspurd. 
Um tað skuldi verið sama lutfall av løntakarum í mun til fólkatalið nú sum í 2007, skuldi tað verið yvir 
27.000 løntakarar í juli 2016, væl yvir 1.000 fleiri enn tað veruliga vóru í ár. 
 
Stutt um árstíðarjavning og trendin 
Árstíðarjavnað tøl eru reinsað fyri árstíðaravvik, sum t.d. afturvendandi sveiggið í virkseminum 
millum vár og summar, heyst og vetur. Hetta merkir, at til ber at hyggja eftir gongdini mánað fyri 
mánað, uttan at samanberingin verður órógvað av regluligum sveiggjum millum árstíðirnar. 

http://www.fmf.fo/reports/batur.asp?%5bAvrNr%5d=277364
http://www.fmf.fo/reports/batur.asp?%5bAvrNr%5d=277365


Í trendinum er harumframt lagt upp fyri øðrum óreglusemi í mánaðarligu tølunum, og tá sæst tann 
undirliggjandi langtíðargongdin í løntakarunum. 
Jn.fo 
 

 
Bjargingartyrlan hevur havt nógv at gjørt í dag 
15-10-2016 - 21:13 - Jóanis Albert Nielsen 
Klokkan 10:15 í morgun komu boð úr suðri, at ein persónur skuldi flytast norð til Havnar á 
Landdsjúkrahúsið. Tyrlan lendi klokkan 11:10 við sjúkrahúsið. 
Aftur klokkan 16:43 vórðu boð eftir bjargingartyrluni, at flyta ein persón av Mykinesi og á 
Landssjúkrahúsið. Tyrlan lendi við sjúkrahúsið klokkan 17:25.  
3. útkallið kom klokkan 18:09, tá ein persónur í Dølum norðanfyri Vestmanna mátti flytast á 
sjúkrahúsið. Tyrlan lendi við Landssjúkrahúsið klokkan 18:50. 
Jn.fo 
 

 
Finnur Fríði hevur gjørt ein skjótan og góðan túr 
16-10-2016 - 19:19 - Jóanis Nielsen 
 Finnur Fríði koma á Kollafjørð um 17-tíðina í dag við 1.300 tonsum av sild, sum teir landa til Faroe 
Pelagic. 
Finnur Fríði loysti kl. 2 leygarnáttina av Kollafirði, teir truffu við norðuri á 64N, har teir gjørdu 3 tov. 
Teir fáa áleið kr, 6,50 fyri kilo, so hesin túrurin gevur uml. kr. 8,5 milliónir. 
Umleið 200 tons verða koyrd til Vestmannar, har tað skal framleiðast á Vestmanna Seafood. 
Jn.fo 
 

 
Eldurin skal nú vera sløktur á Statfjord A 
16.10.2016 - 11:10 
Fyri faum minuttum síðani boðaði kunningarmaðurin hjá Statoil, Ole Anders Skauby fra, sambært 
E24, at nú er eldurin á Statfjord A sløktur.  
Tað var beint áðrenn klokkan hálvgum átta í morgun at tað fór at brenna a elsta boripallinum hjá 
Statoil í Norðsjónum, Statfjord A.  
Sambært Skauby bendir alt á at eldurin er sløktur, men at fyritøkan enn ikki veit hvussu álvarsligan 
skaða eldsbrunin hevur gjørt. Eingin personur skal hava fingið skaða.  
Oljan.fo 
 

 
Fiskað fyri 28 mió krónur uppá tríggjar túrar 
14.10.2016 - 13:12 
Ruth kom til Týsklands klokkan 11 í morgun við sild, sum teir hava fiskað í Norðsjónum.Teir landa 
1.600 tons av sild. Prísurin er góður – 5,60 kr. kilo.  
Teir vóru ikki leingi á feltinum og gjørdu einans 4 hál.  
Við hendan túrin vóru 10 mans, har allir eru føroyingar og skipari er Mikkjal Godtfred. Tá Ruth hevur 
landað, verður farið nýggjan túr eftir sild. 
Seinastu tríggjar túrarnar hevur Ruth fiskað 5000 tons, sum hevur eitt virði á 28 mió krónur. 
Fiskur.fo 
 

 
Víkingur ongantíð verið tættari meistaraheitinum 
16.10.2016 - 16:53 
Eitt stig. Tað er tað sum skilir nummar eitt og tvey, Víking og KÍ. Bæði liðini spældu seg til trý stig í 
part í næstseinasta umfarinum, sum varð leikt í dag.  
Sostatt heldur spenningurin fram til allar síðsta umfar, sum verður leikt leygardagin. Víkingur spælir 
sín síðsta dyst móti niðurflytarunum í AB, sum einki hava at spæla fyri og kunnu tí spæla víkingum eitt 
puss.  
Hetta er tað tættasta Víkingur nakrantíð hevur verið meistaraheitinum. Felagsliðið í Gøtu og Leirvík 
hevur vunnið løgmanssteypið fleiri ferðir, men ongantíð hevur Víkingur verið við í FM-stríðnum so 
leingi.  
KÍ hevur eitt skiftandi ÍF lið á skránni á seinasta leikdegnum og trý stig er eitt krav. Men tað liggur til 
høgrabeinið hjá Víkingi.  



Eftir dagsins umfar er eisini greitt, at tað verður AB, sum flytir niður í 1. deild meðan Skála hevur 
bjargað sær í Effodeildini.  
Víkingur - B36 (2-0) 
Andreas Lava Olsen 1-0 
Andreas Lava Olsen 2-0 
 
KÍ - B68 (6-0) 
Súni Olsen 1-0 
Súni Olsen 2-0 
Páll Klettskarð 3-0 
Tórur Justesen 4-0 
Páll Klettskarð brotsspark 5-0 
Páll Klettskarð 6-0 
 
HB - ÍF (4-1) 
Fróði Benjaminsen 1-0 
Bartal Wardum 2-0 
Øssur Dalbúð 3-0 
3-1 
Øssur Dalbúð 4-1 
 
NSÍ - AB (4-1) 
Andri Benjaminsen 1-0 
Árni Frederiksberg 2-0 
Símun Hansen brotsspark 2-1 
Jan Martin Mortensen 3-1 
Klæmint Olsen 4-1 
 
TB - Skála (1-1) 
Poul Ingason 1-0 
Pætur Dam Jacobsen 1-1 
 
 
Støðan eftir 26 umfør 
1. Víkingur (58 stig) 
2. KÍ (57 stig) 
3. NSÍ (52 stig) 
4. B36 (46 stig) 
5. HB (42 stig) 
6. ÍF (32 stig) 
7. TB (27 stig) 
8. Skála (25 stig) 
9. AB (18 stig) 
10. B68 (7 stig) 
Portal.fo 
 

 
Niðurflyting ein veruleiki á Argjum 
16.10.2016 - 17:07 
Ein sigur á NSÍ var eitt krav hjá argjamonnum við Løkin í dag samstundis sum, at Skála einki stig skuldi 
fáa móti TB í Trongisvági.  
Og einki eydnaðist hjá AB í dag og niðurflytingin og leygardagsfótbóltur er tískil ein veruleiki á 
Argjum. Tí AB tapti 3-1 á NSÍ í dag og Skála fekk málleysan javnleik í Trongisvági.  
Tað hevur gingið sera striltið hjá AB alt kappingarárið og teir standa eftir við bara 18 stigum eftir 26 
umfør. Og 6 av teimum stigunum eru fingin í hús seinastu tvey umførini.  
Skála er harvið bjargað í Effodeildini nú bara eitt umfar er eftir. Talan hevur verið um eitt frálíkt 
kappingarár fyri uppflytararnar av Skála, sum í fleiri dystum hava víst góðar taktir og hava eisini 
óvæntað vunnið á toppliðunum.  
AB og B68 flyta niður í 1. deild. 
 
NSÍ - AB (4-1) 
Andri Benjaminsen 1-0 



Árni Frederiksberg 2-0 
Símun Hansen brotsspark 2-1 
Jan Martin Mortensen 3-1 
Klæmint Olsen 4-1 
Støðan eftir 26 umfør 
1. Víkingur (58 stig) 
2. KÍ (57 stig) 
3. NSÍ (52 stig) 
4. B36 (46 stig) 
5. HB (42 stig) 
6. ÍF (32 stig) 
7. TB (27 stig) 
8. Skála (25 stig) 
9. AB (18 stig) 
10. B68 (7 stig) 
Portal.fo 
 

 
Trump vísir øllum ákærum aftur 
14.10.2016 - 10:13 
Donald Trump vísir nú aftur øllum ákærum um, at hann skal hava gjørt seg kynsliga inn á kvinnur. 
Hann kallar søgurnar fyri ósonn álop frá miðlum og Hillary Clinton. 
Republikanska forsetavalevnið sigur, at hann kann prógva, at hann tosar satt, og at hann fer at leggja 
hesi prógv fram ”við eitt hóskandi høvi”.  
- Hetta er ikki annað enn samskipað, óndsinnað álop frá miðlunum og valsamskipanini hjá Clinton, 
segði Trump á einum veljarafundi í Florida í gjár.  
Trump hevur verið í trupulleikum síðan The Washington Post almannakunngjørdi eitt filmsbrot frá 
2005, har hann hoyrist reypa um hvussu hann vanliga krámar uppi á kvinnum, og kann gera tað, tí 
hann er ein stjørna.  
Trump hevur biðið um umbering fyri hetta, sum hann kallar ”lockerroom-talk” – altso mannfólkatos, 
sum tað verður framborið í skiftingarrúmum.  
Forsetafrúan í USA – ”the first Lady” – Michelle Obama, hevur verið frammi og sagt hvussu skelkað 
hon er um útsøgnirnar hjá Trump mótvegis kvinnum. Hon kallar útsøgnirnar skammiligar.  
- Tað hevur onki at siga, hvønn flokk tú hoyrir til, Demokratarnar, Republikanararnar ella ert óheft. 
Ongin kvinna hevur uppiborið at verða viðfarin á slíkan hátt, segði Michelle Obama á einum valfundi 
til frama fyri Hillary Clinton í New Hampshire í gjár.  
- Hetta er ikki skiftingarrúmsprát. Hetta var ein sterk persónmenska, sum tosaði frítt og opið um 
seksuellan atburð, ið ikki kann góðtakast, legði forsetafrúan afturat.  
Fleiri kvinnur eru hesar seinastu dagarnir komnar fram, og hava skuldsett Trump fyri kynsligan ágang.  
Ein teirra fortelur fyri The New York Times, at Trump krámaði uppi á henni á einum flogtúri fyri meira 
enn 30 árum síðani. Ein onnur kvinna hevur greitt blaðnum frá, at Trump tók í hana og byrjaði at 
kyssa hana meðan tey stóðu í eini lyft.  
Trump sjálvur sigur, at kvinnurnar lúgva, og at hann fer at saksøkja The New York Times.  
Fleiri leiðandi republikanarar hava seinastu dagarnir sagt, at tey ikki longur stuðla Trump í hansara 
roynd at gerast forseti.  
Og fleiri meiningarkanningar vísa eisini, at Clinton hevur nógv størri undirtøku nú enn áðrenn 
avdúkingarnar.  
Portal.fo 
 

 
Jørgen Niclasen skal rinda meira í sakarmálskostnaði í tollmálinum 
14.10.2016 - 16:45 
Drúgva tollmálið hevur nú fingið ein enda. Jørgen Niclasen, fyrrverandi landsstýrismaður, skal rinda 
10.000 krónur afturat í sakarmálskostnaði. Hetta skrivar kvf.fo.  
Í Landsrættinum varð Jørgen Niclasen dømdur at rinda kringvarpsfólkunum tilsamans 250.600 
krónur, Sveini Tróndarsyni 125.600 krónur, umframt egnan sakarmálskostnað.  
Málið snúði seg um viðgerðina, sum Kringvarp Føroya og Portal.fo høvdu. Teir førdu fram, at Jørgen 
Niclasen hevði snýtt í tolli sum stjóri í N. Niclasen í Sørvági.  
Avgjørt varð at royna málið í Hægstarætti, men umsóknin var víst aftur. Tað skal Jørgen Niclasen nú 
rinda fyri. Hægstirættur vil hava hann at rinda kringvarpsfólkunum og Sveini Tróndarsyni 5.000 
krónur í part. Altso 10.000 tilsamans, veit Kringvarpið.  

http://kvf.fo/greinar/2016/10/14/sidsta-punktum-sett-i-tollmalinum


Portal.fo 
 

 
Hagstova Føroya: Alsamt fleiri eldri og alsamt færri ung arbeiða 
14.10.2016 - 17:59 
- Seinastu níggju árini hevur verið stórur vøkstur av fólki yvir 67 ár, sum eru løntakarar. Í 2007 vóru 
697 pensjónistar løntakarar, og nú eru tað 1.156. Vøksturin er nærum 66%. Í hinum endanum eru 
tannáringar, 16-19 ár, har tað vóru 2.770 løntakarar í 2007, og nú eru tað 2.185, 585 ungdómar ella 
21% færri.  
Hetta stendur í dag at lesa á heimasíðuni hjá Hagstovu Føroya, ið harundir millum annað slær fast, at 
ein orsøk til, at færri ung í dag eru lønmóttakarar í mun til í 2007, er, at tey eru minni eftirspurd. 
Hagstovan skrivar víðari hesum viðvíkjandi, at... 
- Hesi níggju árini er fólkatalið broytt, bæði á tali og í aldurssamanseting. Tað sæst, tí at í vanligu 
arbeiðsstyrkini, tey, sum eru millum 25 og 66 ár, er áleið sama lutfall av løntakarum í dag, sum fyri 
níggju árum síðani. Snøgt sagt er áleið sama broyting í tali av borgarum í aldursbólkinum sum 
broytingin í løntakaratalinum.  
- Fyri pensjónistarnar er gongdin, at har er stórur vøkstur í tali, men uppaftur størri vøkstur í 
løntakarum. Í 2007 var einans fjórði hvør pensjónistur løntakari, men nú fleiri pensjónistar arbeiða, er 
tað triði hvør (pensjónistur, red), sum er løntakari, skrivar Hagstovan. 
Sostatt hava vit nú í meðal fingið ein eldri arbeiðsmarknað, enn vit høvdu í 2007. 
25.910 fólk eru á arbeiðsmarknaðinum í Føroyum í dag. Tað eru nakað færri enn í 2007, tá ið 26.334 
fólk vóru á arbeiðsmarknaðinum í Føroyum.  
Í mun til í 2014 eru tað í dag 1600 løntakarar fleiri á føroyska arbeiðsmarknaðinum. 
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Annika við tíðindaskrivi: Avgerðin tikin um at stilla upp til býráðsvalið 
14.10.2016 - 18:09 
Vit kundu fyrr í dag boða frá, at Annika Olsen, løgtingskvinna fyri Fólkaflokkin, nú hevur gjørt av at 
stilla upp til kommunuvalið, sum verður á skránni í november.  
Nú hevur Annika Olsen so sent út tíðindaskriv til miðlarnar, har ið hon grundgevur fyri avgerð sínari at 
stilla upp til kommunuvalið.  
Harundir førir Annika Olsen eitt nú fram í tíðindaskrivinum, sum hon í kvøld hevur sent út til 
miðlarnar, at verður hon vald inn í býráðið, má annar av sessunum, sum hon er vald í, víkja. Hon 
hevur, sum flestum kunnugt, agiterað harðliga ímóti, at fulltíðarsettir borgarstjórar kunnu sita bæði í 
løgtinginum og sum borgarstjórar samstundis. 
Portal.fo 
 

 
Umleið 17.000 tons eftir av makrelkvotuni 
15.10.2016 - 16:53 
Føroysku skipini hava fiskað tríggir fjórðingar av makrelkvotuni í ár, sambært tølum á heimasíðuni hjá 
Vørn fyri samlaðu veiðina av makreli frá fyrst í januar í ár til tann 14. oktober, t.e. í gjár.  
Higartil í ár eru 73.499 tons av makreli fiskað av einari kvotu uppá tilsamans 90.329 tons. 
Nótaskipini hava fiskað góð 31.900 tons, ísfiskatrolararnir sløk 13.300 tons og ídnaðarskipini gott og 
væl 10.300 tons. 
Av teimum 9.000 tonsunum, sum eru keypt á uppboðssølu, eru 8.784 tons fiskað. 
KVF vísir á, at granskingarkvotan, sum er 1.795 tons, er uppfiskað, og at tað er makrelkvotan hjá 
rækjuskipum, verksmiðjuskipum, ísfiskatrolanum og trolbátum eisini. 
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Søren Jespersen ikki blíður: Nei, Magni góði - Tú átti at vitað betur 
15.10.2016 - 18:28 
Søren Jespersen, fyrrverandi nevndarlimur í Atlantsflogi, langar nú út eftir Magna Arge, fyrrverandi 
stjóra í Atlantsflogi, í kjalarvørrinum av, at síðstnevndi fyrr í vikuni setti spurnartekin við leiklutin hjá 
ávísum persónum, sum hava havt tilknýti til bæði SAS og Atlantsflog, hetta nú SAS fer at kappast við 
Atlantic Airways á rutuni ímillum Føroyar og Keypmannahavn.  
Søren Jespersen hevur, eins og Jens Wittrup Willumsen og Jørgen Holme, bæði havt tilknýti til SAS og 
Atlantsflog. Tað var í hesum sambandi, at Magni Arge sáaði um leiklutin hjá hesum trimum, eftir at 



SAS hevði boðað frá, at felagið frá mars næsta ár at rokna fer at flúgva ímillum Keypmannahavn og 
Føroyar. 
Men hetta vil Søren Jespersen ikki standa rygg til. Í einum telduposti, sum hann hevur sent til KVF, 
sigur hann millum annað soleiðis um sín leiklut: 
- Når man sidder i en bestyrelse har man selvfølgelig indsigt i selskabets forhold og man har netop 
derfor tavshedspligt. Noget som burde være Magni Arge bekendt. 
Søren Jespersen steðgar ikki so og leggur aftrat í teldupostinum, at... 
- Såfremt Magni Arge spekulerer i om denne fortrolighed er brudt, så siger det mere om ham end om 
medlemmerne af bestyrelsen. De personer der henvises til med SAS erfaring i Atlantic Airways 
bestyrelse/direktion er professionelle folk og derfor er der selvfølgelig ingen sammenhæng med SAS 
planer om at starte en ny rute. 
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Andlát 
Arnold Óli Nilssen, ættaður av Argjum, búsitandi í Hirtshals, andaðist mikudagin 12. oktober, 62 ára 
gamal. 
 
Sigga Hansen andaðist á Sambýlinum í Kollafirði mikudagin 12. oktober, 98 ára gomul. 
 

 


