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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Lýtt veður og sólglottar 
Sólvit Nolsø 02.11.2016 (08:40)  
Í dag fer ein hátrýstsryggur framvið Føroyum. Í morgin flytir eitt látrýst seg sunnanfyri Ísland seg móti 
Føroyum og køld luft kemur yvir Føroyar fríggjadagin.  
  
Vindurin í dag fer at liggja millum 5-10 m/s av norði og útnyrðingi. Vindurin minkar út á dagin. Tað 
verða sólglottar av og á, men eisini møguleiki fyri ælum av og á. 
Hitin fer at liggja millum fimm og átta stig.  
  
Vindurin veksur aftur í nátt upp í 5-10 m/s og ættin verður sunnan og landssynningur. Yvirskíggja, 
men yvirhøvur turt í nátt. 
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40.000 norsk oljuarbeiðspláss eru burtur 
Síðani 1. januar 2014 eru 40.000 størv í oljuvinnuni á norska landgrunninum horvin, vísir eitt nýtt 
yvirlit, sum greinarin hjá DNB Markets, Truls Oma Erichsrud, hevur gjørt. Uppgerðin vísir fráboðaðu 
uppsagnirnar aftur til 1. januar 2014. 
”Tølini vísa talið, sum er sent til hús, og írokna ikki talið, sum er komið í arbeiði aftur. At størv eru 
horvin í so stórum tali, er ikki serliga óvæntað, tá hugsað verður um afturgonggdina, sum hevur verið 
í veitingarvinnuni”, sigur Marius Gonsholt Hov, búskaparfrøðingur í Handelsbanken Capital Markets. 
 
22. apríl í ár vísti uppteljingin, at 35.000 oljuarbeiðspláss vóru horvin. Hetta merkir, at í minsta lagi 
5.000 arbeiðspláss eru løgd niður ella skorin burtur seinasta hálva árið. 
 
Gonsholt Hov heldur, at tekin eru í norska búskapinum, ið tala fyri, at ein skal vera varin við at halda 
uppá, at komið er á botn. Hann vísir í hesum sambandi til konjunkturbarometrið fyri norska ídnaðin í 
triðja ársfjórðingi, sum vísti svartskygni í veitingarvinnuni. 
 
Felagið, ið hevur mist flest størv, er Aker Solutions, við tilsamans 3.270. Síðani kemur Statoil við 3.023 
færri arbeiðsplássum. 
 
Kelda: e24.no 
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Fallandi inntøkur í norsku sjóvinnuni 
Afturgongdin í norsku frálandsvinnuni rakar alla norsku framleiðsluna av sjóvinnuútgerð sum heild. 
Hetta er triðja árið á rað, at norsku veitararnir av sjóvinnuútgerð hava fallandi inntøkur, vísir ein 
greining, sum Menon Business Economics hevur gjørt. 
”Hatta kenni eg aftur. Hatta er júst myndin, vit síggja”, sigur Jan Tore Leikanger, stjóri í Jets, um 
høvuðsniðurstøðuna í frágreiðingini.  
 
Í fjør fullu rakstrarinntøkurnar við 6 prosentum, og í ár er metingin, at tær fara at falla við 12 
prosentum aftrat. Samstundis verður spátt, at talan eisini verður um fall í 2017, umenn í minni mun.  
 
Verður hugt at samlaðu norsku maritimu vinnuni, er talan um eitt fall í virðisskapan upp á 15 prosent 
frá 2014 til 2015.  
 
Kelda: metalsupply.no 
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Maersk Supply frá yvirskoti til undirskot 
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Maersk Supply Ships fór í triðja ársfjórðingi frá einum yvirskoti upp á 45 miljónir dollarum í fjør til eitt 
undirskot upp á 11 miljónir triðja ársfjórðing í ár. Umsetningurin minkaði úr 145 miljónir dollarum í 
2015 til 94 miljónir í 2016, eit fall upp á ein góðn triðing. 
Nettoumsetningurin var upp á 306 miljónir dollarar ímóti 485 miljónir dollarum somu tíð í 2015. Eisini 
á botnlinjuni var afturgongd. Yvirskotið, sum eftir skatt var upp á 147 miljónir dollarar fyrstu níggju 
mánaðirnar í fjør, er nú vent til eitt undirskot upp á 119 milljónir dollarar.  
 
Orøkin til afturgongdina eru lægri gjøld og lægri nýtslustig umframt at felagið hevur havt færri skip til 
taks, orsakað av frásølu og at skip eru løgd. Eftirspurningurin á marknaðinum er framvegis lágur, 
orsakað av lága oljuprísinum, og henda gongdin væntast at halda fram inn í 2018.  
 
Maersk Supply Service hevur boðað frá, at ætlanin er at skerja flotan við upp til 20 skipum næstu 18 
mánaðirnar, tí ov stórt útboð er av frálandsskipum í vinnuni. Flestu skipini verða annaðhvørt høgd 
upp ella umbygd til aðrar uppgávur. Trý tey fyrstu skipini eru longu seld, og roknað verður við, at 10 
skip fara úr flotanum í fjórða ársfjórðingi.  
 
1. oktober lógu 13 skip hjá Maersk Supply Service við teym. 
 
Kelda: A.P. Møller-Mærsk 
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Yvirskotið hjá Mærsk fallið við útivið eini helvt 
A.P. Møller-Mærsk A/S hevði í triðja ársfjórðingi ein nettoumsetning upp á 9.177 miljónir dollarar 
(61.945 miljónir krónur), sum er níggju prosent minni enn somu tíð í fjør, har nettoumsetningurin var 
upp á 10.110 miljónir dollarar. Yvirskotið eftir skatt fall úr 778 miljónir dollarum í fjør til 438 miljónir 
dollarar í ár (2.957 miljónir krónur). 
”Úrlitið er ikki nøktandi, men ávirkað av lægri prísum. Implementeringin av nýggju strategisku kósini 
og bygnaðarbroytingunum í fyritøkuni gongur framá, og vit vænta at hava fleiri upplýsingar um hetta 
á kapitalmarknaðardegnum 13. desember”, sigur Søren Skou, stjóri í Mærsk Gruppen.  
 
Maersk Line økti sín marknaðarpart við einum vøkstri í nøgdini upp á 11 prosent, men teir níggju 
mánaðirnar av 2016 endaðu kortini við einum undirskoti upp á 230 miljónir dollarar ímóti einum 
yvirskoti í fjør upp á 1.485 miljónir dollarar.  
 
APM Terminals hevði eitt yvirskot eftir skatt upp 351 mil´jónir dollarar ímóti 526 miljónir dollarum 
somu tíð í fjør.  
 
Maersk Oil hevði eitt yvirskot eftir skatt upp á 247 miljónir dollarar ímóti 377 miljónir dollarum í 
2015.  
 
Framgongd á botnlinjuni var harfturímóti hjá Maersk Drilling, ið hevði eitt yvirskot eftir skatt upp á 
726 miljónir dollarar fyrstu níggju mánaðirnar av árinum ímóti 570 miljónir dollarum í fjør.  
 
APM Shipping Services hevði eitt yvirskot upp á 56 miljónir dollarar ímóti 386 miljónir dollarum somu 
tíð í fjør.  
 
Kelda: A.P. Møller-Mærsk 
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Eldur í Maersk-skipi út fyri Las Palmas 
Eldur kom í 2.890 TEU stóra bingjuskipið Maersk Patras í gjár, tá skipið var statt út fyri Kanarisku 
Oyggjunum á veg úr Algeciras í Spania til Conakry í Guinea. Ongin fólkaskaði hendi, og heldur ongin 
olja lak úr skipinum. 
”Manningin hevur tað gott, og ongin umhvørvisdálking hevur heldur verið. Vit hava boðað teimum 
avvarðandi hjá manningini og viðkomandi myndugleikum frá hendingini. Arbeitt verður í løtuni við 
eini ætlan fyri farmin umborð á skipinum”, sigur ein talsmaður fyri Maersk Line við Splash 24/7. 
 
Eldurin umborð á skipinum, ið er bygt í 1998 og siglir undir Singapore-flaggi, kyknaði í 
maskinrúminum. Tað eydnaðist manningini skjótt at fáa tamarhald á eldinum, men orsakað av 



hendingini varð neyðugt at beina skipið til Las Palmas. Sleipibáturin Salvanguard hjá Posh togar 
Maersk Patras til Las Palmas á Kanarisku Oyggjunum. 
 
Tá skipið kemur til Las Palmas, skal tað kannast fyri at fáa staðfest, hvussu stóran skaða tað hevur 
fingið og um eldurin hevur nakra ávirkan á sjódygdina hjá skipinum. 
 
Kelda: Splash 24/7 
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Vilja ikki vátta tíðindi  
Grønland er nú endaliga strandarland, sigur grønlendski landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum. Í 
føroyska Fiskimálaráðnum eru tey ikki so samd 
Grønland er nú endaliga strandarland og verður við, tá semja skal finnast um fiskiskapin eftir makreli. 
Tað boðar Hans Enoksen, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, frá í dag. 
Men í Fiskimálaráðnum í Føroyum eru tey ikki so avgjørd. Har verður bara víst til, at Grønland vil vera 
strandarland. Aðrar viðmerkingar hevur aðalstjórin, Rógvi Reinert, ikki í dag. 
Hini strandarlondini eru ES, Norra, Føroyar og Ísland. Grønland hevur bara fiskað makrel í trý ár og 
hevur ikki verið við, tá strandarlondini hava samráðst um makrelkvotur og býti, tí Grønland hevur ikki 
verið viðurkent at vera strandarland. 
Grønland hevur tí ásett sær royndarkvotur. Men Hans Enoksen, grønlendskur landsstýrismaður í 
fiskivinnumálum, heldur tað vera neyðugt, at Grønland nú er strandarland. 
- Sjálvsagt skulu øll londini, sum fiska makrel, vera við til samráðingarnar, um vit skulu fiska 
burðardygt, sigur hann við grønlendskar miðlar. 
Tað er semja um, at Føroyar, ES, Ísland, Norra og Grønland áseta heildarkvotu fyri 2017 sambært 
langtíðar umsitingarætlanini, sum Føroyar, ES og Norra samdust um í 2016. 
Kvf.fo 
 

 
Føroysku bankarnir steingja gjaldkort  
Illgruni er um, at upplýsingar um føroyskar bankakundar eru komnar í skeivar hendur. Føroyskir 
bankar sperra nú gjaldkort hjá kundunum 
Hevur tú eitt gjaldkort, sum tað ikki riggar at gjalda við í dag, so kann grundin vera, at bankin tilætlað 
hevur stongt títt gjaldkort. 
Eik steingir nú 100 gjaldkort, boðar bankin frá á heimasíðuni. Eisini hjá Norðoya Sparikassa eru Visa 
Dankort sperrað, sigur bankin. 
Føroysku gjaldkortini verða sperrað, eftir at tað í síðstu viku kom fram, at teldusníkar kunnu hava 
fingið fatur á kortupplýsingum. 
Fyribils er talan "bara" um Visa Dankort, og ikki Mastercard. Bankin ringir í dag til teirra, ið hava eitt 
gjaldkort, sum verður sperrað, sigur bankin. 
Útlendskur nethandil syndarin 
Danska fyritøkan, Nets, mælti í síðstu viku til, at 100.000 donsk gjaldkort skuldu sperrast, tí illgruni 
var um, at upplýsingar vóru komnar í skeivar hendur. 
Tá boðaði Eik frá, at tað ikki var óhugsandi, at teldusníkar eisini høvdu fingið fatur á upplýsingum um 
føroyskar kundar. Soleiðis er eisini eftir øllum at døma. 
Nets upplýsir ikki, hvussu teldusníkarnir kunnu hava fingið fatur á kortupplýsingum hjá kundum. Bara, 
at talan er um ein útlendskan nethandil. 
Kvf.fo 
 

 
Tørva ein bát aftrat  
Strandferðslan hevur brúk fyri føstum avloysarabáti. Talan skal helst verða um skjóttgangandi 
glastrevjabát 
Avloysarabáturin er "brikkurin", ið vantar í, fyri at loysa flutningsskyldina til fulnar. Tað sigur Hilmar 
Eliasen, stjóri í Strandferðsluni. 
- Okkara tilmæli er at byggja glastrevjabát til 110 ferðafólk, ið siglur 28 míl, sigur Hilmar Eliasen, stjóri 
á Strandferðsluni. 
Báturin skal ikki setast í fasta sigling, men brúkast sum avloysarabátur, sigur Strandferðslan í 
blaðnum, Fólk á ferð, sum stovnurin gevur út. 
Kvf.fo 
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Taka undir við broytingum  
Trivnaðarnevndin tekur undir við, at dagpengalógin eisini skal geva fiskimonnum rætt til pening frá 
fyrsta fráverudegi 
Øll Trivnaðarnevndin tekur undir við uppskotinum hjá Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinnu, um at 
dagpengalógin eisini skal fevna um fiskimenn frá fyrsta fráverudegi.  
Samstundis verður lógin um sjúkratrygd sett fyri fiskimenn sett úr gildi. Sambært uppskotinum skulu 
fiskimenn bara venda sær eina ferð til eitt stað, um teir verða sjúkir ella fáa skaða. 
Lógaruppskotið hevur eisini við sær, at fiskimenn ikki longur skulu sjálvir útvega sær váttan frá 
skipara og læknaváttan innan 14 dagar eftir, at teir eru komnir í land. 
Somuleiðis verða persónar, sum annars eru í óhepnari støðu, og ikki høvdu rætt til dagpening, fevndir 
av dagpeningaskipanini. 
Kvf.fo 
 

 
Vóna at sleppa undir milliónina  
02.11.2016 - 21:04 
Bústaðartrupulleikin í Havn er ógvuliga álvarsamur, og tað er ov kostnaðarmikið at keypa, sigur nýtt 
sjálvsognarfelag, ið ætlar at byggja í Havn 
Nýggja áhugafelagið, sum ætlar at byggja bíligar bústaðir í Havn, miðar eftir, at kostnaðurin hjá 
hvørjum húski skal vera undir eina millión. 
 
Tað sigur John Johannesen, ein av teimum, sum nú tekur stig til at gera bíligar bústaðir í 
Vesturbýnum í Havn. 
Kvf.fo 
 

 
Í fongsul fyri at dyrka og smugla hassj 
Áki Bertholdsen 02.11.2016 (09:49)  
Ein maður er nú dømdur at sita í fimm mánaðir fyri bæði at hava dyrkað og at hava smugla hassj til 
Føroya.  
  
Men í fyrstu syftu skal hann bara sita í tveir mánaðir, og ger hann einki annað revsivert í tvey ár, fellur 
tað, ið eftir er av revsingini, burtur.  
  
Undir vanligum umstøðum hevði maðurin fingið harðari revsing, men dómarin í Føroya rætti 
staðfesti, at summi av lógarbrotunum eru heili fýra ára gomul og tað eru linnandi umstøður at tað er 
gingin so long tíð, til málini eru løgd fyri rættin.  
  
Maðurin er dømdur fyri at hava dyrkað hassjplantur, sum hann hevð kunnað fingið yvir 600 gramm 
av hassji burtur úr, men tað miseydnaðist, tí at onkur stjól planturnar frá honum.  
  
Men í øðrum førum er hann dømdur fyri at dyrka plantur, sum hann kundið fingið yvir 1,3 kilo av 
hassji burtur úr.  
  
Somuleiðis er hann dømdur fyri at hava roynt at smugla næstan 400 gramm av hassji til Føroya.  
  
Endamálið var partvís at selja víðari við stórum vinningi.  
  
Umframt at maðurin varð dømdur at sita, varð hald eisini lagt á 8000 krónur.  
  
Maðurin er fleiri ferðir áður dømdur fyri at hava brotið lógina um rúsevni. Tey fimm árini frá 2005 til 
2010 varð hann fimm ferðir dømdur fyri at hava brotið lógina um rúsevni.  
  
Og tá ið dómarin hevði lagt tær skerpandi umstøðurnar saman, og drigið tær linnandi umstøðurnar 
frá, varð niðurstøðan, at maðurin varð dømdur at sita í fimm mánaðir, men at tríggir mánaðir eru 
treytaðir, sum hann sleppur undan at sita, ger hann einki revsivert hesi næstu tvey árini. 
In.fo 
 

 
Pengarnir streyma enn í kassan hjá kommununum 

mailto:aki@sosialurin.fo


Áki Bertholdsen 02.11.2016 (10:48)  
Tað gongur væl í Føroyum.  
  
Tað kann enn einaferð staðfestast, tá ið hugt verður eftir seinastu uppgerðini yvir, hvussu nógv 
kommunurnar kring landið hava fingið inn í skatti hesar fyrstu tíggju mánaðirnar í ár, aftur ímóti í fjør.  
  
Fleiri kommunur hava lækkað skattaprosentið í ár, men kortini hava allarflestu kommunurnar væl 
høgri inntøkur higartil í ár, enn tær høvdu í fjør.  
  
Tað eru bara einstakar av teimum heilt smáu kommununum, sum hava fingið minni í inntøku, tær eru 
Hov, Fámjin og Húsar, men av teimum kommununum, sum eru eitt sindur størri, er skattainntøkan 
eisini minkað eitt vet á Eiði, men har er skattaprosentið sett tvey prosent niður í ár, afturímóti í fjør 
og á Húsum er tað lækkað eitt prosent.  
  
Tilsamans hava kommunurnar fingið góðar eina milliard 380 milliónir inn í skatti higartil í ár, og tað 
eru slakar 79 milliónir meiri enn tær fingu í sama tíðarskeiði í fjør. Tilsamans er vøksturin 6,07 
prosent.  
  
Tað stendur heldur slakari til hjá landinum, tí landskassin hevur fingið stívliga eina milliard og 120 
milliónir inn í skatti og tað eru 3,23 prosent minni enn í fjør.  
  
Hinvegin hevur inntøkan av eftirlønarskatti verið 243,4 milliónir higartil í ár, og tað eru 12,8 milliónir, 
ella 5,55 prosent, meiri enn í sama tíðarskeiði í fjør. 
In.fo 
 

 
Hetta má takast í størsta álvara 
Tað er umráðandi, at rottutýningin verður tikin í størsta álvara.  
   
Tað staðfestir Bjørn Kalsø, tingmaður fyri Sambandsflokkin.  
   
Seinastu dagarnar hava vit her á síðuni varpað ljós hvussu stóran skaða, rottan ger í føroysku 
náttúruni. Og vit hava eisini varpað ljós á, hvørji stig eiga at verða tikin fyri at avmarka rottupláguna.  
   
Og nú hevur Bjørn Kalsø, tingmaður fyri Sambandsflokkin, reist spurningin í sjálvum Løgtinginum. Í 
hesum sambandi vil hann hava Høgna Hoydal, landsstýrismann, at greiða frá, hvørji stig, hann ætlar 
at taka fyri at basa rottuni.  
  
Bjørn Kalsø sigur, at hetta hevur stóran týdning fyri landbúnaðin, ferðavinnuna, og fyri margfeldi í 
náttúruni.  
  
Tí vil hann hava at vita, hvat landsstýrið ger fyri at týna rottu og fyri at halda rottustovninum niðri, og 
hvat verður gjørt fyri forða fyri, at hon spjaðir seg til oyggjar, har ongin rotta er nú. Hann vil eisini 
hava at vita um ætlanin er at fara meiri miðvíst til verka fyri at basa rottuni, og um ætlanin at at 
samskipa rottutýningina.  
  
Og samstundis skal Høgni Hoydal greiða frá, hvussu nógvan pening, ætlanin er at brúka til endamálið  
  
Í hesum sambandi vísir Bjørn Kalsø á, at tveir av okkara fremstu granskarum í serføroyskum 
náttúrubrigdum, Eyðfinn Magnussen, lektari á Fróðskaparsetrinum, ið granskar harustovnin, og Jens 
Kjeld Jensen, heiðursdoktari, Nólsoy, hava ávarað um, at rottustovnurin í Føroyum ivaleyst er nógv 
størri, enn fyrr hevur verið hildið.  
  
- Í tí sambandi hava teir nevnt, at rottan ger helst størri skaða, enn fyrr hevur verið hildið.  
  
Teir hava eisini víst á, hvussu torført tað er at koma rottuni til lívs, umframt at teir hava sóknast eftir 
lógin á økinum verður endurskoðað.  
  
Samstundis hava teir mælt til, at tað verður gjørt púra greitt, hvør tað er, sum skal hava ábyrgdina 
fyri rottutýningini og at rottutýningin verður samskipað um alt landið.  
In.fo 
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Taks skal møta í rættinum 
Skulu føroyingar, sum sigla undir norsku NIS- og NOR skipanunum, rinda eftirløn í Føroyum umframt 
at rinda í norska Folketrygd?  
  
TAKS sigur, at teir skulu, men føroysku sjófólkini siga nei. Tí hevur ein sjómaður valt at fara í rættin 
við TAKS, fyri at fáa eina endaliga avgerð í hesum prinsipiella máli.  
  
Rinda eftirløn í Folketrygd  
  
Dánjal Jákup Meinertsson er næstformaður í Antares, ið er áhugafelagsskapur fyri teirra, ið starvast 
uttanlanda. Hann sigur, at tey sjófólk, ið sigla undir norskum skipanum, rinda 8.2% av lønini til 
Folketrygd, ið er ein sosial trygdarskipan, ið m.a. inniber eftirløn.  
  
Umframt at rinda í Folketrygd, eru tey lógarkravd at rinda 2% í føroysku eftirlønarskipanina.  
  
- Tað, ið vit meta sum prinsipielt er, at tá tú arbeiðir í einum øðrum norðurlandi, so rindar tú í sosialar 
skipanir eftir lóggávu í tí landinum har tú arbeiðir – ikki bæði í Norra og í Føroyum, sigur Dánjal Jákup 
Meinertsson.  
  
- Vit eru fevndir av norðurlendskari avtalu um sosialar tryggingar  
  
Dánjal Jákup Meinertsson sigur, at Antares hevur víst myndugleikunum á, at føroysku sjófólkini eru 
tryggjaði sambært Nordisk Konvention om social sikring. Konventiónin er ein millumtjóða sáttmáli, ið 
m.a. regulerar viðurskiftir viðvíkjandi sosialum veitingum og hvat tú rindar, tá tú t.d. býr í Føroyum og 
arbeiðir í Norra.  
  
Sambært Dánjal Jákup Meinertsson, so stendur tað í sáttmálanum, at “ydelser ved alderdom” er við í 
tí trygging, ið tú rindar til í landinum, har tú starvast.  
  
- Tað vil siga, at eftirlønir eru fevndar av sáttmálanum, tí vit tulka tað eftirlønina undir “ydelser ved 
alderdom”, sigur Dánjal Jákup Meinertsson.  
  
Bæði TAKS og skatta- og avgjaldskærunevndin siga, at eftirlønin, ið sjófólkini rinda í Føroyum, ikki er 
fevnd av norðurlendska sáttmálanum. Orsøkin er, at eftirlønin skal verða ein sosial trygging, ið er 
givin eftir “lovbestemte kriterier” og tað meta tey ikki, at pensjónin í hesum føri er. Pernsjónin er ein 
avtala millum arbeiðstakaran og arbeiðsgevaran, siga TAKS og skatta- og avgjaldskærunevndin.  
Tey siga víðari, at fólkapensjónin, harafturímóti, er eitt dømi um eina sosiala trygging, ið er givin eftir 
“lovbestemte kriterier”, tí har er tú við lóg bundin at rinda.  
  
- Hesum eru vit grundleggjandi ósamdir í, tí vit eru eisini lógarbundnir at rinda 2% í okkara egnu 
eftirløn. Tað er ikki eitt val, ið vit sjálvir hava gjørt. Er talan um eina avtalu millum arbeiðstakaran og 
arbeiðsgevaran, so eigur eitt tilvitað stig at verða tikið at stovna eftirlønina. Tað er ikki gjørt í hesum 
føri. Lógin áleggur okkum at rinda, sigur Dánjal Jákup Meinertsson.  
  
Royna nú málið í rættinum  
  
- Vit hava kært avgerðina hjá TAKS til skatta- og avgjaldskærunevndina, men hon staðfesti avgerðina 
hjá TAKS, at vit skulu rinda eftirløn í Føroyum eisini. Tí fara vit í rættin við málinum. Vit meta ikki, at 
tað kann verða rætt, at vit verða kravdir at rinda eftirløn í tveimum londum, enntá tá tað er staðfest í 
einum millumtjóðasáttmála, at vit ikki eiga tað, sigur Dánjal Jákup Meinertsson.  
  
Dánjal Jákup Meinertsson sigur víðari, at teir hava fyrr fingið viðhald eini líknandi sak. Tá var talan um 
gjaldið til Heilsutrygd. Tá var kært til kærunevndina í almanna- og heilsumálum og víst var á, at 
sambært stýriskipanarlógini §55, so hevur ein løgtingslóg ikki gildið í tí føri hon gongur ímóti einum 
millumtjóðasáttmála, ið Føroyar hava við onnur lond.  
  
- Tað brúka vit eisini sum argument í hesum føri. Eftirlønin er tvungin við lóg og lógin gongur ímóti 
millumtjóðasáttmálanum, ið regulerar eftirlønarviðurskiftini hjá okkum, sigur Dánjal Jákup 
Meinertsson.  
  



TAKS hevur onga viðmerking til málið í løtuni. Av tí at málið er ávegis í rættin, vilja tey lata tað standa 
sína roynd har. TAKS sigur, at tey hava gjørt eina niðurstøðu í málinum og taka eisini undir við 
niðurstøðuni hjá skatta- og avgjaldskærunevndini. 
In.fo 
 

 
Poul Michelsen vitjar kinverska fiskivinnumessu 
Árni Gregersen, ting.fo 02.11.2016 (19:33)  
Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen, luttók í dag á China Fisheries & 
Seafood Expo, sum er størsta fiskivinnumessan í Asia.  
  
Á messuni hitti landsstýrismaðurin kinverska fiskivinnuráðharran, Yu Kangzhen. Vitjað varð eisini á 
føroysku básunum, har landsstýrismaðurin hitti umboð fyri føroyskar fyritøkur og heilsaði uppá 
kundar teirra. 
  
Seinnapartin hevur landsstýrismaðurin verið á fundi við borgarstjóran í Qingdao, Sun Lijie, sum varðar 
av vinnumálum.  
  
 Partarnir kunnaðu hvønn annan um vinnulig viðurskifti og myndugleikarnir í Qingdao boðaðu frá, at 
teir vóru sera áhugaðir í øktum samstarvi við Føroyar. Qingdao, har tað búgva nígggju milljónir fólk, 
er ein av heimsins størstu havna- og handilsbýum.   
  
Vitjanin í Qingdao er liður í vinnuferðini til Kina, sum uttanríkis og vinnumálaráðið skipar fyri í 
samstarvi við Vinnuhúsið. 
  
Føroyska ferðaliðið fer aftur til Beijing í morgin, har aftur verður fundur á myndugleikastigi. 
In.fo 
 

 
Heimsmeistari: Lyfti 48 kg upp um høvd 78 ferðir í 10 minuttir 
Á lítlari samkomu, sum var fyri Sonna Eliassen í dag í hølunum hjá FullPower í Klaksvík, har Sonni 
hevur sína dagligu gongd, handaði Jógvan Skorheim, borgarstjóri, honum heiðursgávu og blómur frá 
Klaksvíkar býráð.  
  
Sonni, sum er ættaður úr Fuglafirði, hevur verið í Torino í Italia til hesa serligu kappingargrein í 
døgunum 27. til 30. oktober. Hann kláraði at lyfta tvær Kettlebell-kúlur, sum hvør vigaðu 24 kg – 78 
ferðir uppum hvød innan fyri 10 minuttir.  
  
Kappingin var i einum bólki, har tú ikki má viga meir enn 70 kg. Sonni vigar sjálvur 68 kg, so sagt verða 
á annan hátt, at hann kláraði at lyfta eina vekt, sum er 20 kg minni enn hansara egna - 78 ferðir 
uppum hvødið innanfyri 10 minuttir.  
  
Eitt stórt bragd má sigast – og ikki minni, tá ið kappast varð móti 250 fólkum frá stórum parti av 
heimunum.  
In.fo 
 

 
HM í karaoke: - Eg má syngja sum eg plagi 
So stundar veruliga til stóra finaluna í HM Karaoke, sum í ár verður hildin í Vancouver, Kanada.  
  
Føroyingar eru heilt væl umboðaðir, tá klaksvíksdaman Sofía Juel Rasmussen og havnamaðurin Dánial 
Gomez Guðjónsson fríggjadagin trína á pallin í Edgewater Casino. Við í ferðalagnum eru fimm 
føroyingar aftrat.  
Í gjár kl 20 (03 um náttina føroysk tíð) var undanveitsla, har lutakast var um nær teir ymisku 
sangararnir skulu syngja.   
  
Kappingin verður annars skipað soleiðis, at allir sangarar syngja tveir sangir í fyrstu rundu. Fyrsta 
rundan verður fríggjadag og leygardag kl 16 (23 føroysk tíð), og tá fer at vera møguligt at stroyma og 
fylgja beinleiðis við á leinkju, sum kemur út á   
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Føroyska ferðalagið og sangararnir eru sum heild øgiliga spentir og vónríkir.  
  
- Eg hopi bara tað gongur gott, og at eg syngi, sum eg altíð plagi. So kann eg ikki gera meira,  sigur 
Dánial.  
  
Sofía er somuleiðis spent.  
  
- Hetta er eitt upplivilsi fyri lívið, og eg gleði meg at sleppa á pallin at framføra. Hetta er ikki nakað eg 
eri von við, so eg eri ordiliga spent, sigur hon.  
In.fo 
 

 
Málleyst í Parkini 
Aftur í kvøld hava fleiri dystir verið spældir í Champions League bólkaspælinum.  
  
Sæð við føroyskum brillum, hevði dysturin í Parkini í Keypmannahavn í kvøld størstan áhuga, har FC 
Keypmannahavn tók ímóti ensku meistarunum úr Leicester.  
  
Somu lið hittust eisini fyri tveimum vikum síðani, tá Leicester vann tepran 1-0 sigur í Onglandi.  
  
Dysturin í kvøld var javnur og intensur. Í fyrra hálvleiki hevði Leicester munin leikliga, men í seinna 
hálvleiki beit FC Keypmannahavn av álvara frá sær. Í yvirtíðini var FC Keypmannahavn eisini um 
reppið at skora einasta málið í dystinum, tá fyrst Andreas Cornelius og síðani Federico Santander 
brendu stórar møguleikar fyri FC Keypmannahavn. Dysturin endaði tí við málleysum 0-0 javnleiki.  
  
Real Madrid spældi í kvøld á útivølli móti Legia Warszawa, har Real Madrid undan dystinum var 
stórur favorittur. Teir fingu eisini eina flúgvandi byrjan, tí aftaná 35 minuttir av dystinum, var støðan 
2-0 til Real Madrid. Men so vaknaðu póllendingarnir. Teir minkaðu fyrst um munin til 1-2. Síðani 
javnaðu teir eisini til 2-2, og mín sann um teir ikki eisini løgdu seg á odda 3-2 seint í dystinum. Fimm 
minuttir fyri leiklok fekk Mateo Kovacic tó javna fyri Real Madrid, soleiðis at endaliga úrslitið gjørdist 
3-3 javnleikur.  
  
Av øðrum dystum vunnu Monaco og Sevilla sannførandi sigrar á heimavølli.  
  
Úrslitini í kvøld:  
  
Bólkur E:  
Monaco – CSKA Moskva 3-0  
Tottenham – Leverkusen 0-1  
  
Bólkur F:  
Dortmund – Sporting Lissabon 1-0  
Legia Warszawa – Real Madrid 3-3  
  
Bólkur G:  
FC Keypmannahavn – Leicester 0-0  
FC Porto – Club Brugge 1-0  
  
Bólkur H:  
Juventus – Lyon 1-1  
Sevilla – Dinamo Zagreb 4-0 
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Hava nú fingið fígging til undirsjóvartunlarnar 
Áki Bertholdsen 02.11.2016 (17:04)  
Í dag er ætlanin at gera undirsjóvartunlarnar, Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin, komin eitt 
risafet víðari.  
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Tað boðar tunnilsfelagið frá beint nú. Í dag hevur felagið nevniliga formliga tikið av einum lánstilboði 
frá einum amerikanskum lánsveitarum upp á tilsamans 2,6 milliardir krónur til eina fasta rentu upp á 
2,73 prosent um árið.  
  
- Talan er um eina sera góða rentu, ið er galdandi alt lánitíðarskeiðið, og hóast altjóða renturnar eru 
søguliga lágar, er tað lættari sagt enn gjørt at fáa eina so lága rentu í eitt so langt tíðarskeið, sigur 
Bergur Poulsen, nevndarformaður í tunnilsfelagnum  
  
Hendrik Old, landsstýrismaður við samferðslumálum er somuleiðis væl nøgdur við lánstilboðið.  
  
  
- Tað hevur verið arbeitt nógv og hart fyri at koma hagar, ið vit eru komin til í dag, og verandi 
lánstilboð sær út til at gerast ein týðandi partur í tilgongdini fram ímóti, at byggisáttmálin verður 
undirritaður heilt skjótt, sigur hann  
In.fo 
 

 
Andlát 
Rigmor Poulsen, Tórshavn, ættað av Skála, andaðist fríggjadagin 28. oktober, 94 ára gomul. 
 
Martin Hansen, fyrrverandi postmaður, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum fríggjadagin 74 ára 
gamal. 
 
Sólrun Nielsen, fødd Thomasen, ættað úr Klaksvík, bústandi í Valby, andaðist á Måløv Hospice 
hósdagin 27. oktober, 65 ára gomul. 
 

 


