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Illfýsið í kvøld og í nátt 
26.10.2016 - 21:31 
Í kvøld og í alla nátt verður boðað frá nalað av vindi og regni.  
Sambært veðurtænastuni verða tað millum 16 og 19 metrar um sekundið í kvøld og í nátt og so 
minkar hann eitt lítið sindur út á dagin í morgin. Í annaðkvøld veksur hann vindin aftur.  
Onkrir sólglóttar verða í morgin, men annars regn. Í nátt útsynningur og út á morgindagin vestan.  
Landsverk boðar eisini frá vánaligum koyrilíkindum. Við Gjáarskarð er 28 m/s í hvirlunum, á 
Porkerishálsi 30 m/s og við Norðadalsskarð heilt upp í 37 m/s í hvirlunum.  
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Havborg tikin fyri ólógliga veiðu 
Sjóverjan í Noregi hevur tikið føroyska rækjuskipið Havborg fyri ólógliga veiðu í landnyrðing úr 
Spitsbergen, skrivar Svalbardposten. 
- Í løtuni er ógreitt, hvussu nógv er fiskað í stongdum sjóøki, ella hvør møguliga revsingin verður, sigur 
ein talskvinna fyri myndugleikarnar. 
Havborg fiskaði ólógliga í Hinlopenstretet í landnyrðing úr Spitsbergen í døgunum 13. til 19. oktober, 
er uppáhaldið hjá myndugleikunum. 
Skipið liggur nú í Longyearbyen á Svalbard sambært nýggjastu upplýsingunum á 
heimasíðuni, MarineTraffic.com  
Kelda: kvf.fo 
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70 størv færri í Maersk Drilling 
Maersk Drilling fer at skerja starvsfólkatalið á høvuðssæti sínum við 70 størvum, harav umleið 20 eru 
leys størv, ið ikki verða endursett. Orsøkin er framhaldandi afturgongdin á marknaðinum og skert 
virksemi í oljuvinnuni. 
Í løtuni eru níggju av teimum 23 oljuboripallunum hjá Maersk Drilling uttan arbeiði. Sum avleiðing av 
hesum hevur felagið noyðst at siga farvæl til meira enn 600 frálandsmeðarbeiðarar seinastu 12 
mánaðirnar. 
Skerjingin av starvsfólkum á landi fer væntandi at raka alt virksemið á høvuðssætinum hjá Maersk 
Drilling. Virksemi uttan fyri høvuðssætið í Keypmannahavn kann eisini verða ávirkað. 
 
”Higartil hevur Maersk Drilling megnað at minkað útreiðslurnar við meiri enn 15 prosentum. Men 
negativu marknaðarviðurskiftini ávirka okkum framvegis almikið. Ein skerjing av starvsfólkahópinum á 
landi er óheppin, men eitt neyðugt stig til tess at tryggja framtíðina hjá okkara fyritøku”, sigur Claus V 
Hemmingsen, stjóri í Maersk Drilling. 
Kelda: Maersk Drilling/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
Lagaligari skatting av danskari olju 
Maersk Oil boðaði fyrst í hesum árinum frá, at felagið fór at gevast við framleiðsluni í Tyra-økinum í 
Norðsjónum í oktober 2018. Men nú er líkt til, at samráðingarnar millum statin og oljufeløgini ganga 
rætta vegin.  
Sambært ónevndum keldum verður arbeitt við at koma fram til eina loysn, sum fer at leingja livitíðina 
hjá Tyraøkinum. Samráðingarnar snúgva seg um at geva oljufeløgunum betri skattafyrimunir við fleiri 
og betri frádráttar- og avskrivingarmøguleikum. Semjast oljufeløgini við statin, verður Tyraøkið stongt 
í trý ár ístaðin fyri endaliga avgreitt, og líkt er til, at partarnir eru komnir rættiliga langt í 
samráðingunum.  
 
Trupulleikin við Tyraøkinum er, at núverandi pallurin er í ferð við at søkka niður á havbotnin, og tað 
fer at kosta útivið 30 miljardir krónur at umvæla pallin. Olja er framleidd í økinum síðani 1984. Har 
eru 22 gassframleiðslubrunnar og 29 oljuframleiðslubrunnar.  

http://svalbardposten.no/nyheter/traler-arrestert-for-ulovlig-fiske/19.7739
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:181682/mmsi:231107000/vessel:HAVBORG


 
Kelda: Finans.dk 
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875.000 krónur í bót 
Skiparin á Havborg hevur fingið 25.000 krónur í bót og reiðaríð skal gjalda 850.000 krónur í bót fyri at 
hava fiskað á stongdari leið við Svalbard. 
Tað var í gjár, at norska sjóverjan tók rækjutrolaran Havborg fyri at fiska í stongdum øki í Isfjorden í 
Svaldbard í døgunum 13. - 18. oktober.  
Økið er stongt, tí nógvur kongafiskayngul er har. Tí er talan um eitt álvarsligt mál, sigur Irene 
Sætermoen, sýslumaður, í samrøðu við útvarpið. 
Havborg hevur ligið í Longyerabýnum síðani í gjár. Reiðaríið tekur við bótini og hevur veitt trygd fyri 
bótini, og Havborg fór tí aftur til fiskiskap í fyrrapartin í dag. 
Havborg byrjaði túrin úr Tromsø 30. september, og hevur higartil fiskað 75 tons av rækjum. 
Fiskiskapurin er vánaligur, segði Johannus Joensen. 
Tað segði skiparin á Havborg, tá útvarpið tosaði við hann týsdagin. 15 mans eru við rækjuskipinum, 
Havborg. 
Kelda: kvf.fo 
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Dong umhugsar at selja olju- og gassvirksemið 
Gitingar í fjølmiðlunum um framtíðina viðvíkjandi olju- og gassvirkseminum hjá danska orkufelagnum 
Dong Energy, hevur nú fingið felagið at leggja kortini á borðið.  
Boðskapurin hjá Dong Energy er, at felagið umhugsar at selja olju- og gassvirksemið frá restini av 
virkseminum hjá felagnum. 
Í hesum sambandi hevur felagið tikið upp samband við J.P. Morgan, sum skal gera eina innleiðandi 
marknaðarmeting, skrivar Dong Energy í tíðindaskrivi. 
Tó leggur felagið dent á, at enn er ongin avgerð tikin um at selja olju- og gassvirksemið. 
Verður avgjørt at selja, skulu inntøkurnar frá søluni brúkast til at stuðla íløgum í grøna orku, sigur 
felagið. 
Kelda: Dong Energy/soefart.dk 
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Eimskip økir farmaflutningin í Norðuratlantshavi við trimum nýggjum skipum 
Íslendska skipafelagið Eimskip hevur váttað fyri íslendsku sjónvarpsstøðini Støð 2, at reiðaríið saman 
við Royal Arctic Line ætlar at gera íløgur í trý nýggj bingjuskip, ið skulu sigla upp á Føroyar, Ísland og 
Grønland. Skipini skulu kunna ferma 2.150 bingjur hvørt. 
Gylfi Sigfússon, stjóri í Eimskip, segði í sjónvarpssamrøðuni, at ætlanin er at brúka Aarhus sum 
høvuðshavn í Danmark - og at samsiglingin fer at umfata alt Norðuratlantshav sum marknað, 
herundir Føroyar. 
Stjórin í Eimskip duldi heldur ikki fyri, at miðað eisini verður eftir at økja siglingina til Evropa, USA og 
Kanada. 
Gylfi Sigfússon segði, at tonnasjuvíðkanin hevur beinleiðis samband við víðkanina av havnini í Nuuk 
og komandi havnarútbyggingarnar í Reykjavík og Tórshavn. 
Ikki er greitt, hvar tey trý nýggju skipini skulu byggjast, men tey skulu kunna ferma 2.150 bingjur 
hvørt. 
Kelda: Støð 2/Soefart.dk 
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Sigfríður Clementsen nýggjur høvuðsvenjari hjá HB 
26.10.2016 - 19:55 
Í kvøld var avtala gjørd millum HB og Sigfríð S. Clementsen. Avtalan inniber, at Sigfríður, sum seinnu 
helvt av farna kappingarári hevur verið venjari hjá TB, verður høvuðsvenjari hjá besta liðnum hjá HB. 
 
Hb.fo skrivar soleiðis: 

http://hb.fo/sigfridur+clementsen+nyggjur+hovdusvenjar.html


"Sigfríður hevur, hóast sín relativt unga aldur, roynt seg víða um í venjararagerninginum. Eitt nú var 
hann venjari hjá HB í 2011 og 2012. Harumframt hevur hann verið venjari hjá TB, Víkingi, EB/Streymi, 
AB, ÍF og B36. 
Sigfríður Skaale Clementsenhevur eisini eina flotta fótbóltsleið at vísa á, og vóna vit, at hesi evnini 
saman við góðu royndunum sum venjari annars, fara at hava sína jaligu ávirkan á, at vit aftur náa upp 
har vit hoyra heima, skrivar HB á heimasíðuni." 
HB endaði á fimta plássi í landskappingini í ár við 43 stigum. Tað var eftir øllum at døma ikki nøktandi 
fyri HB, tí Jan Dam, sum hevur verið venjari farna kappingarár, varð koyrdur undan seinasta 
umfarinum leygardagin. 
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U17 dreingjalandsliðið spældi seg víðari til Elitu EM undankapping 
26.10.2016 - 21:02 
U17 dreingirnir hjá Føroyum megnaðu í kvøld at røkka málsetninginum, sum venjaraparið, Áki 
Johansen og Poul F. Joensen settu undan fráferðini til Luksemburg. Við 2-2 javnleiki móti vertstjóðini 
fekk føroyska U17 landsliðið eins nógv stig og Kekkia, og tá Føroyar vunnu á Kekkia, so merkir tað, at 
Føroyar og Sveis hava spælt seg víðari úr undan undankappingini. 
Í seinasta dystinum í dag fingu føroysku garparnar 2-2 javnleik móti Luksemburg. Føroyar var annars 
á odda 2-0. Eftir tvey mál frá klaksvíkinginum, Tórur Jacobsen. 
Við javnleikinum enda Føroyar á øðrum plássi, ájavnt Kekkia, men betur innanhýsis. 
Sostatt skal U17 landsliðið spæla í Elitu EM undankappingini, sum verður spælt í komandi vár.  
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StÍF tók VÍF á bóli á Skála í kvøld 
26.10.2016 - 22:19 
Tríggir dystir blivu spældir í FTZ deildini hjá monnum í kvøld. H71 vitjaði í Klaksvík og eins og 
kvinnurnar hjá somu feløgum, so vitjaði VÍF hjá StÍF meðan grannauppgerð var í Havn, millum Neistan 
og Kyndil. H71 er nú einsamalt oddalið. 
 
Heldur óvæntað taptu vestmenningar við fimm málum á Skála í kvøld. Teir megnaðu sostatt ikki at 
gera vestmannakvinnum eftir, og vinna á Skála. 
 
Longu tá liðini fóru til hálvleiks var støðan hættislig hjá VÍF. StÍF var tá á odda 17-10. Munurin minkaði 
eitt vet í øðrum hálvleiki, men ongantíð somikið, at heimasigurin var í vanda. 
 
Toppskjúttarnir vóru: Fríði Djurhuus, Pætur Johansen og Sveinur Justinussen við 6 málum fyri StÍF og 
fyri VÍF skutu Jugoslav Djumic og Hanus Christophersen 6 mál hvør. 
 
Við sigrinum á grannanum hálaði Kyndil seg í kvøld upp undir liðina á VÍF á øðrum plássi. Bæði liðini 
hava nú 10 stig, meðan H71 er lopið upp á 12 stig. Neistin og Kyndil spældu ein rættuligan gysara í 
høllini á Hálsi. Liðini fylgdust nærum allan vegin, og hálvleiksstøðan var eisini 13-13. Í øðrum hálvleiki 
var støðan bæði 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20, 21-21 og 22-22, men so kom Kyndil framum 22-
23, og so fall avgerðin. Neistin fær reytt kort, og Kyndil leggur seg á odda við tveimum. Tað bleiv eisini 
endaligi munurin, og tað iðrar Neistin seg ivaleyst um. 
 
Toppskjúttarnir vóru: Andras Joensen við 6 málum fyri Neistan og Hjalti Mohr Jacobsen við 7 málum 
fyri Kyndil. 
 
Hoyvíkingar vunnu greiðan sigur á Team Klaksvík í kvøld, og eftir at hava verið á odda 06-16 í 
hálvleikinum endaði tað við, at gestirnar vunnu við sjey málum, 22-29. Við sigrinum er H71 einsamalt 
á odda í FTZ deildini. 
 
Toppskjúttarnir vóru: Finnur Hansson og Henrik Justesen við 6 málum fyri Team Klaksvík og Jónas 
Djurhuus við 7 málum fyri H71. 
 
Úrslit: 
 
FTZ deildin: 
 



StÍF - VÍF 29-24 (17-10) 
 
Team Klaksvík - H71 22-29 (06-16) 
 
Neistin - Kyndil 24-26 (13-13) 
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Mata avgjørdi fyri United og sló City út úr EFL Cup 
26.10.2016 - 22:51 
Stórdysturin í lítlu ensku steypakappingini, EFL Cup, millum Manchester United og Manchester City 
endaði við, at United vann 1-0, og eru teir sostatt komnir víðari til fjórðingsfinalurnar. City satsaði, við 
at lata fleiri av sínum ungu leikarum spæla dystin frá byrjan, og tað vísti seg ikki at vera so skilagott, tí 
United stillaði við sterkastu manning. 
 
Tað var annars Iheanacho sum mundi lagt City á odda, men skallari hansara var ikki nóg neyvur. Í 
staðin byrjaði United at taka yvir, og frá byrjan av í øðrum hálvleiki sást avgjørdur munur á liðunum. 
United setti seg á dystin, og Pogba átti kanska longu at skora, bert tríggjar minuttir eftir steðgin. Tá 
annar hálvleikur var 11 minuttir gamal fekk United loksins mál, og tað var Juan Mata sum skeyt málið, 
eeftir upplegg frá Zlatan Ibrahimovic. Fleiri mál komu ikki, hóast bæði lið, lógu framvið. 
 
Aðrastaðni blivu Chelsea og Sunderland eisini útsligin, tá tey taptu á útivølli móti ávíkavist West Ham 
og Southampton. 
 
Southampton vann tepurt 1-0, og West Ham vann heldur óvæntað 2-1 á grannunum úr Chelsea. 
 
Lutakast um, hvørji lið møtast í fjórðingsfinalunum verður eisini í kvøld. 
 
Úrslit: 
 
Southampton - Sunderland 1-0 (Sofiane Boufal) 
West Ham - Chelsea 2-1 (Kouyate, Fernendes - Cahill) 
Manchester United - Manchester City 1-0 (Juan Mata) 
 
Liðini sum eru í pottinum til lutakastið eru: 
 
Arsenal 
Hull 
Leeds 
Liverpool 
Newcastle 
Southampton 
West Ham 
Manchester United 
Portal.fo 
 

 
Republikanarin Colin Powell stuðlar Clinton 
26.10.2016 - 07:00 
Í byrjanini av hesi øldini var Colin Powell ein høgt virdur uttanríkisráðharri hjá republikanska 
amerikanska forsetanum, George W. Bush. 
Men fyrrverandi generalurin sigur nú, at hann fer at atkvøða fyri demokratinum Hillary Clinton til 
forsetavalið 8. november, skriva amerikanskir miðlar, teirra millum CNN og New York Times.  
Hann boðaði frá stuðli sínum undir einum serligum døgurðatiltaki í New York. Og republikanska 
forsetavalevnið, Donald Trump, fekk nakrar harðrendar heilsur á vegnum, skrivar Newsday, sambært 
Ritzau.  
- Hann æruskemmir USA nærmast hvønn dag. Hann háðar latínamerikanarar. Hann háðar svørt. Hann 
háðar kvinnur. Hann hevur háðað sín egna flokk, krígsveteranar og okkara samstarvsfelagar kring 
allan heim ein fyri og annan eftir, segði Powel, ið sjálvur er svartur.  
Fyrrverandi uttanríkisráðharrin hevði hinvegin rósandi orð at bera Hillary Clinton, sum hann segði 
vera vin sín.  



- Hon er vís. Hon er skikkað. Hon var ein góður uttanríkisráðharri, segði 79 ára gamli Powell.  
Powell gav eisini núverandi demokratiska forsetanum, Barack Obama, sín stuðul til forsetavalini í 
2008 og 2012.  
So seint sum í fjør segði Colin Powell, at hann altíð fór at vera republikanari, men at hann hevði 
”trupulleikar við flokkinum í sínum núverandi líki”, skrivar Ritzau.  
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Stórir møguleikar í taravinnuni 
26.10.2016 - 11:55 
Taravinnan er í stórum vøkstri í heiminum, og væntandi kann tari eisini gerast stór vinna á okkara 
leiðum, segði Poul Michelsen, landsstýrismaður, í framløgu á norðurlendsku taraverkstovuni ALGET, 
sum er í iNOVA í hesum døgum. 
ALGET er eitt netverk millum granskingarstovnar og fyritøkur, ið virka fyri vinnuligari taraaling og 
vøru- og marknaðarmenning.  
Enn verður nærum eingin tari framleiddur á okkara leiðum, men útlitini eru góð fyri stórari 
framleiðslu í framtíðini. Í fjareystri, har 99 prosent av framleiðsluni fer fram, er framleiðslan av aldum 
tara vaksin úr 7 milliónum tonsum í 1997 til oman fyri 25 milliónir tons í 2015.  
Nýtslumøguleikarnir av tara eru nógvir. Tari er avbera sunnur matur. Stórur partur av framleiðsluni 
fer mest sannlíkt at fara beinleiðis til matna ella virkaður til at brúka saman við øðrum matvørum. 
Eisini kunnu hágóðskuvørur vinnast úr tara til heilivág, smyrsl og íðnaðarvørur. Menning av heilt 
nýggjum taravørum er væl ávegis, og umhvørvisvinarligt plast, grønt brennievni, fóður og tøð eru 
millum mongu vørurnar, ið vit kunnu vænta at síggja í framtíðini.  
Grundarlag kann tí vera fyri einari heilt stórari vinnu, eisini á okkara leiðum. Bara í Noregi meta 
granskarar, at framleiðslan kann vaksa upp í 20 milliónir tons áðrenn 2050. Spurningurin er tí ikki, um 
taraídnaður verður veruleiki, men nær og hvussu.  
Karmar fyri aling av tara 
Fiskaaling granskar í bæði aling av tara og í nýtslu av tara í fiskafóðuri. Í tvørfakliga umhvørvinum í 
iNOVA kunnu granskarar frá nógvum ymiskum vísindagreinum, kokkar og aðrir mennarar eins og 
vinnufyritøkur koma saman og leggja lunnar undir framtíðar taravinnu.  
Samgongan hevur sett sær fyri at uppraðfesta vinnugransking, og vinnan skal eggjast til at vera við til 
at gjalda eftir “krónu fyri krónu”-leistinum.  
Umráðandi er eisini, at lógarkarmarnir verða dagførdir, so at teir taka atlit bæði til verandi fiskaaling, 
og eisini til aling av nýggjum djórasløgum og tara. Alilógin verður nú endurskoðað, m.a. fyri at skapa 
greiðari karmar um aling av tara og skeljadjórum.  
Alilógin fevnir um alla aling, men kunngerðir og umsitingarlig siðvenja eru gjørd við laksaaling í huga, 
og tað er tí viðkomandi at greina, hvørt hesar skulu vera øðrvísi fyri onnur sløg av aling.  
Arbeiðsbólkurin, sum endurskoðar lógarverkið kring aling, skal verða liðugur við sítt arbeiði um 
ársskiftið, so at nýggja alilógin kann leggjast fyri tingið til várs.  
Tíðindaskriv frá Uttanríkis- og vinnumálaráðnum 
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Nýggj søgufrøði: Rúsevnismisnýtandi nasistar yvirtóku Evropa – meðan Førarin nýtti amfetamin og 
tarvasáð 
26.10.2016 - 15:38 
Nýggj søgufrøðilig gransking er nú komin fram til, at ein partur av krígsframgongdini hjá Nazi-
Týsklandi undir øðrum heimsbardaga skal síggjast í ljósinum av, at ein stórur partur av týska herinum, 
ja enntá týska fólkið og Hitler sjálvur, nýtti rúsevni, sum í dag svara til tað, sum vit kenna sum 
amfetamin.  
Hetta skrivar Philip Perry, rithøvundur og bloggari, í greinini ”Methamphetamine Was the Secret to 
Hitler’s Blitzkrieg Successes”, sum stendur at lesa á heimasíðuni bigthink.com.  
Í greinini byggir Perry vitan sína í høvuðsheitum á nýggju bókina hjá týska rithøvundinum Norman 
Ohler ”Der Totale Rausch”, sum er týdd til 18 mál, og sum viðger rúsevnisnýtsluna í Nazi-Týsklandi.  
Í greinini førir Perry fram, at sjálvt um Adolf Hitler bannaði rúsevnum í Nazi-Týsklandi, varð allíkavæl 
eitt evni framleitt, ið kom at verða kent sum ”Pervitin”, og sum gav fólki økt sjálvsálit og økta orku.  
Sera nógvir týskarar, bæði kvinnur og menn, nýttu hetta evni, og kom hetta serliga væl við hjá týsku 
hermonnunum, sum tóku evnið bæði dag og nátt, hetta til tess at fáa orku til at halda út í longum 
bardøgum.  
Ohler vil vera við, at ”Blitzkrieg” hjá Hitler í sera stóran mun bygdi uppá Pervitin, sum í dag svarar til 
amfetamin ella Crystal Meth.  



Uttan hetta evnið høvdu týskarar, sambært Ohler, aldrin kunnað yvirtikið Evropa so skjótt, sum teir 
gjørdu, hetta hóast evnið sjálvsagt hevði neiligar fylgjur við sær, so sum irrationellan atburð, 
yvirsjónir og vreiðisútbrót.  
Mest áhugavert er helst, at Hitler, sambært keldum, var bundin av 74 ymsum evnum, harundir eisini 
metaamfetamini, og at hann enntá eisini var bundin av tarvasáði (ja, sáðið hjá tarvum), hetta so at 
hann kundi vera førur fyri at ”taka sær av” unnustu síni, Evu Braun, sum var nógv yngri enn hann 
sjálvur.  
Við at nýta evnið Eukodal, sum vit í dag kenna sum Oxycodone, eins væl og onnur evni, so sum 
kokain, kendi Hitler seg, sambært keldum, óyvirvinniligan, valdsmiklan, euforiskan og føran fyri at 
yvirtaka alt Evropa, hetta sjálvt tá ið hann lá til at tapa.  
Men tá ið landið lá í sori, og rúsevnisframleiðslurnar vóru bumbaðar, og eingi rúsevni longur vóru at 
fáa hendur á, ella í førum ikki í sama mun sum áður, fekk Hitler, sambært Ohler, somikið ringar 
timburmenn (ella ”withdrawals” sum tað eitur, tá ið tað kemur til rúsevniseftirvirkningar), at hann 
trekti seg aftur í bunkaran hjá sær í Berlin, har ið hann at enda gjørdi enda á sær sjálvum, samstundis 
sum Týskland tapti kríggið.  
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Fimm kommunur fingið spillivatnsviðurskiftini í rætt lag - tað verða tíggju við árslok 
26.10.2016 - 16:30 
Per dags dato hava fimm kommunur fingið spillivatnsviðurskiftini í rættlag.  
Hetta vísir Umhvørvisstovan á í dag. 
Umhvørvisstovan greiðir frá, at hesar eru: 
Eiðis og Skálavíkar kommuna í 2014 
Fámjins kommuna í 2015 
Hovs og Sumbiar kommuna í 2016 
Umhvørvisstovan (US) førir víðari fram, at í fjølmiðlunum er um dagarnar víst á, at bara fýra av 30 
kommunum hava fingið Í dag hava fimm kommunur fingið spillivatnsviðurskiftini í rættlag. 
Hetta er tó, sambært US, ikki heilt rætt, og stavar, enn einaferð sambært US, frá eini uppgerð hjá 
Umhvørvisstovuni frá mars 2016. 
US heldur víðari fyri hesum viðvíkjandi, at fleiri aðrar kommunur hava boðað frá, at tær væntandi 
eisini verða lidnar í ár. Tær eru Fuglafjarðar, Fugloyar, Hvannasunds, Kunoyar og Viðareiðis 
Kommunur.  
Tað verða, sambært US, sostatt væntandi 10 kommunur, ið verða lidnar í 2016 ella í byrjanini av 
2017. 
Umhvørvisstovan er í holt við at skipa fyri einum eftirliti hjá øllum kommunum, ið enn ikki eru lidnar, 
fyri at vita, hvussu langt áleiðis tær eru komnar við spillivatnsarbeiðnum. Henda uppgerð verður 
vónandi liðug beint aftaná ársskiftið, og vónar Umhvørvisstovan, at tað tá verða enn fleiri kommunur, 
ið eru ella verða lidnar í næstu framtíð. 
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Lestrarstuðulin hækkar við 500 krónum  
26.10.2016 - 17:15 
Lesandi undir hægri lesnaði í Føroyum fáa nú 500 krónur meira at liva fyri um mánaðin.  
Hetta er nú endaliga samtykt við 3.viðgerð á tingi í dag. 
Tað var ein lutfalsliga stórur meiriluti í tinginum, sum tók undir við uppskotinum at hækka studningin 
til lesandi. 
Sostatt fáa lesandi undir hægri lesnaði í Føroyum nú omanfyri 4000 krónur um mánaðin at liva fyri, 
eftir at studningurin í nógv ár annars hevur ligið um tær 3.700-800 krónirnar um mánaðin. 
Eisini samtykti løgtingið í dag at hækka barnastuðulin upp til 1000 krónur, umframt at støk við 
børnum nú eisini fáa studning allar tólv mánaðirnar av árinum. 
Sum nú er, hava støk við børnum fingið studning, eins og øll onnur, ellivu mánaðir um árið. 
Næsta ár er ætlanin, at pør við børnum eisini skulu fáa studning tólv mánaðir um árið. 
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Jóan Magnus Rasmussen tikið sæti á tingi 
26.10.2016 - 18:50 
ST-aðalfundur er í hesum døgum í New York.  



Fyri løgtingið luttekur Elsebeth Mercedes Gunnleygsdóttir úr Fólkaflokkinum. Hon hevur í morgun 
fingið farloyvi frá løgtinginum, og hevur tí Jóan Magnus Rasmussen tikið sæti á løgtingi fyri hana.  
Hetta boðar Fólkaflokkurin frá í tíðindaskrivi til miðlarnar í dag. 
Á løgtingsvalinum fyri ári síðan fekk Jóan Magnus Rasmussen 278 atkvøður og gjørdist á henda hátt 1. 
varamaður hjá Fólkaflokkinum  
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Nógvar rottur at síggja í haganum 
26.10.2016 - 10:06 
“Fyrstu upptøkurnar, sum tey sjálvvirkandi myndatólunum frammanfyri harusetrini avdúka, er at 
nógvar rottur eru í haganum.” Tað sigur Eyðfinn Magnussen, lívfrøðingur, sum við sjálvvirkandi 
myndatólum kannar litskiftið hjá harum. 
Á einum av teimum tveimum myndatólum, sum vóru sett upp í Kollafirði tann 8. oktober, var ein 
rotta avmyndað um náttina. Hetta vóru einastu myndirnar, sum vóru tiknar við hetta harusetrið, tí 
ongar harur vóru at síggja.  
“Hetta er heilt øðrvísi enn í vár, tá harur vórðu avmyndaðar so at siga hvørt døgn við hetta setrið,” 
sigur Eyðfinn.  
Eisini í haganum í Trongisvági fangaðu myndatólini rottur í haganum. Trý myndatól eru sett upp, og á 
tveimum teirra komu rottur framvið.  
Rottur gera stóran skaða  
Eyðfinn Magnussen dugir ikki at siga, um rottur kunnu gera skaða á harurnar, men hann heldur, at 
tað er ikki óhugsandi.  
“Ein filmsupptøka er gjørd í Føroyum av eini rottu, sum drepur ein havhestaunga, so eg eri bangin 
fyri, at tær eisini kunnu drepa haruungar,” sigur hann.  
Spurdur um tað góða summarið, vit hava havt, kann vera orsøk til at nógvar rottur eru komnar 
undan, sigur Eyðfinn, at tað kann ikki sigast við vissu, men tað undrar hann, at so nógvar rottur eru 
sæddar á myndunum, tí myndatólini vísa bara eitt rættiliga lítið øki.  
“Í vár sá eg onga rottu á nakrari mynd,” sigur hann.  
Ójøvn ár  
“Eg minnist tað eina árið, tá vit skutu harur, og tað var nakað av kava, tá vóru rættiliga nógv rottuspor 
at síggja í haganum, men tað hvarv aftur, so tað eru ójøvn ár,” sigur Eyðfinn. Hann heldur at 
trupulleikin við rottum er ikki so stórur nú sum hann var fyrr, tá ruskdungar lógu nógvastaðni. 
Myndatólini hava tó avdúka, at trupulleikin við rottum í haganum er kanska størri enn vit geva okkum 
far um.  
3 myndatól eru sett upp við harusetur í Suðuroy, 4 í Kollafirði, 3 í Sørvági, 1 í Fuglafirði og 3 í 
Norðoyggjum.  
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Tað gongur alt ov væl í kommununum! 
Kommunufelagið meinar, at Kringvarpið er misvísandi í sínum tíðindaflutningi um fíggjarstøðuna hjá 
Kommununum. Tað gongur ikki alt ov væl í kommununum, tí tað hevur ikki bert runnið í kassan. 
Eldraøkið hevur tyngt um byrðuna hjá teimum stóru kommununum, skrivar Kommunufelagið. 
Á heimasíðu felagsins fýlist Kommunufelagið á, hvussu tað verður snakkað um kommunurnar:  
”Í fleiri umførum hava umboð fyri landsmyndugleikarnar verið úti og harmast um góðu gongdina í 
kommununum. Gongdin er beinleiðis vandamikil, verður sagt – peningur rennur í kassarnar og 
kommunurnar hava í sambandi við yvirtøkuna av eldraøkinum fingið eina yvirfígging, so tað forslær. Á 
heimasíðuni hjá Kringvarpinum stendur enntá, at inntøkur og útreiðslur hjá kommunum eru 
trífaldaðar síðani 2009.  
Hyggjarin stendur sjálvandi ivandi: hetta ljóðar jú heilt burturvið? Vit kunna bara staðfesta, at 
hetta er heilt burturvið.  
Vit skulu bara stutt vísa á nøkur tøl fyri seinastu 4-5 árini, har vøksturin í samfelagnum hevur verið 
stórur.  
Inntøkurnar hjá landinum eru síðani 2012 vaksnar við 560 mió. kr. Inntøkurnar hjá kommununum eru 
vaksnar nærum líka nógv, uml. 500 mió. kr. Men havast skal í huga, at kommunurnar hava yvirtikið 
eitt tað størsta vælferðarøkið, nevniliga eldraøkið, sum kostar omanfyri 400 mió. kr. Inntøkuvøksturin 
hjá kommununum er sostatt bara uml. 100 mió. kr. ímeðan landskassin hevur fingið omanfyri ½ mia. í 
meirinntøku seinastu 4 árini.  



Tá ið talan er um íløgur, hava kommunurnar havt støðugar íløgur millum 300–350 mió. kr. seinastu 4 
árini. Hinvegin eru íløgurnar hjá landinum vaksnar úr 182 mió. kr. upp í 346 mió. kr. seinastu 4 árini. 
So tíðindaflutningurin í KVF í gjárkvøldið kann ikki sigast annað enn at vera misvísandi.  
Tá ið sagt verður, at kommunurnar í sambandi við yvirtøkuna av eldraøkinum hava fingið ov nógv av 
peningi, so er hetta heldur ikki rætt. Treyðugt so hevur onkur kommuna havt eina meirinntøku av 
yvirtøkuni. Taka vit hin vegin bert 3 tær størstu kommunurnar, hava hesar út við 15 milliónir í 
undirskoti av at yvirtaka eldraøkið.  
So heldur ikki í hesum førinum er nakað hald í útsøgnunum, sum bornar vóru fram í Kringvarpinum í 
gjárkvøldið.”  
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Arbeiðið at víðka stadion við Djúpumýru fer nú í gongd 
26.10.2016 - 20:41 
- Við hesi útbyggingini fáa vit – í góðum samstarvi við FSF – víðkað stadion við Djúpumýru við umleið 
300 áskoðaraplássum undir taki og einari nútímans umklæðingardeild afturat, soleiðis at Djúpamýra 
eisini verður góðkend til altjóða dystir, sigur Jógvan Skorheim, borgarstjóri. 
  
Í vikuni samtykti Fíggjarnevnd býráðsins einmælt at taka undir við tilmæli um at halda fram at 
útbyggja fótbóltsstadion við Djúpumýru. Hetta er framhald av teimum dagføringum og útbyggingum, 
sum higartil eru gjørdar sambært lagdari heildarætlan. 
Hetta byggistigið fevnir um eitt áskoðaraskýli – ofta nevnt Bláa Skýlið – sunnan fyri fótbóltsvøllin, sum 
verður bundið í KÍ-høllina, soleiðis at fótbóltsvøllurin við Djúpumýru alt meira fer at líkjast einum 
stadion. 
 
Nýggj umklæðingardeild og 
300 áskoðarapláss afturat 
- Við hesum fáa vit eitt munandi meira heilskapað fótbóltsstadion við umleið 300 nýggjum 
áskoðaraplássum undir taki afturat, einari nýggjari umklæðingardeild, betri umstøðum til tíðindafólk 
og onnur umframt nútímans hølir til alskyns virksemi, fundarvirksemi v.m., upplýsir Jógvan Skorheim, 
borgarstjóri. 
- Hetta byggistigið, sum hóskvøldið verður lagt fyri býráðið til endaliga støðutakan, er kostnaðarmett 
til 11 mió. kr., harav FSF rindar 3,3 mió. kr., meðan parturin hjá Klaksvíkar kommunu at rinda av 
hesum verður 7,7 mió. kr., og tað er hesin parturin, sum Fíggjarnevndin í vikuni samtykti at taka undir 
við, og tað fegnist eg um. 
  
Gott samstarv millum 
kommununa, FSF og KÍ 
- Eg vil takka FSF fyri gott samstarv um hesa verkætlan, har FSF hevur hækkað stuðulsjáttan teirra til 
3,3 mkr., soleiðis at vit nú fara at fáa fantastiskar umstøður kring vøllin við Djúpumýru. 
- Hetta framtakið er eitt beinleiðis úrslit av, at vit í rúma tíð hava arbeitt miðvíst saman við Klaksvíkar 
Ítróttarfelag og Fótbóltssambandi Føroya, og eg má siga, at allir partar hava víst ein góðan vilja, sigur 
Jógvan Skorheim. 
  
Góðkenning til altjóða dystir 
- Tað hevur tikið sína tíð at fyrireika og útvega fígging til hetta byggistigið, men vit hava lagt nógva tíð 
og orku í hetta við regluligum fundum saman við leiðsluni í KÍ, fyri at skapa tað best møguliga úrslitið, 
soleiðis at vit her norðuri – í góðum samstarvi við FSF – kunnu útvega tí stóra virkseminum í og kring 
KÍ virðiligar karmar. 
- Verkætlanin er somikið stór, at tað letur seg ikki gera at fáa hana lidna til komandi kappingarár, men 
nú fíggingin fyriliggur, verður farið víðari við projektering beinanvegin, og tá ið hetta byggistigið er 
framt, er tað síðsta kring vøllin gjørt eftir galdandi krøvum, so Djúpamýra kann fáa altjóða 
góðkenning, upplýsir borgarstjórin. 
  
Umráðandi at fullføra verkætlanir 
Signhild Vilhelmsdóttir Johannesen, forkvinna í mentanarnevnd býráðsins, upplýsir, at ein 
heildarætlan er løgd fyri útbygging av stadion við Djúpumýru, sum Fuglark hava staðið fyri, og 
fyritøkan hevur eisini teknað og fyrireikað hetta byggistigið, sum nú verður sett í gongd. 
- Tað er umráðandi at halda kósina við verkætlanum, sum eru stungnar út í korti. Hetta hava vit lagt 
okkum eftir í hesum valskeiðnum, og longu er nógv gjørt við Djúpumýru í tráð við løgdu 
heildarætlanina, sigur forkvinnan, sum fegnast um, at so nógv er hent mentanarøkinunum hesi 
seinastu árini. 



- Framstigini, sum eru sett verk hesi seinastu árini, hava fevnt víða, bæði tá ið tað kemur til tað 
tónlistaliga, myndlist og ikki minst innan ítróttina. 
- Fótbólturin í Norðoyggjum hevur stóran týdning fyri frítíðarlívið og trivnaðin, tí hann aktiverar og 
savnar so nógvar áskoðarar og virknar limir, leikarar, venjarar, og har næstan 1000 áskoðarar eru til 
hvønn heimadyst hjá besta mansliðnum hjá KÍ. Tí er avgjørt tørvur á góðum karmum um hetta 
virksemið, sum savnar allar norðingar, ið vit so dyggiliga fingu staðfest í sambandi við finaluna um 
løgmanssteypið, sigur Signhild V. Johannesen, mentanarnevndarforkvinna. 
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