
 
Tíðindi úr Føroyum tann 20 nov. 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Hey øll. 
 
Vit hava roynt okkara besta at skipa fyri tiltøkum her upp til jólar og hava vit fylgjandi at bjóða uppá. 
 
1. Tann 26/11 verður ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni 
verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru 
fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta 
nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar. 
 
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 26/11''. 
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo 
 
2. Tann 10/12 verður bowling og góður matur í Havn. Tað kostar 250,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar 
klokkan 19. Drekkivørur eru fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan við. Vinir og kenningar 
eru eisini vælkomin. Vit seta nøsina fram ímóti 15+ luttakarar. 
 
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Bowling 10/12''. 
Vinarliga send win mail til Andreas um luttøku: andreas@antares.fo 
 
3. Tann 17/12 verður aftur ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni 
verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru 
fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta 
nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar. 
 
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 17/12''. 
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo 
 
Hava tit spurningar vinarliga sendi mail til Martin ella Andreas. 
 
 
Bestu heilsir frá Martin og Andreas 
 
 
Áhugafelagið Antares 
- vit sum starvast uttanlands 
  
www.antares.fo / antares@antares.fo 
 

 
Vetrarveðrið varir við 
Danjal av Rana 19.11.2016 (11:33)  
Køld luft streymar inn yvir Føroyar av norðri og vetrarveðrið heldur á komandi dagarnar. 
  
Í dag 
Andøvsgul upp í ein strúk av norðri, í støðum upp í hvassan vind, 8 til 13 m/s. Ælaveður, lutvíst við 
vátaslettingi, kava ella heglingi. Hitin millum frostmarkið og 3 hitastig. 
  
Sunnudagin 
Gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s, í støðum upp í strúk í vindi, 13 m/s. Samdrigið og 
vátaslettings- ella kavaæl. Hitin um dagin millum 3 og 6 stig, um náttina millum frostmarkið og 4 
hitastig.  
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Mánadagin 
Gul til stívt andøvsgul av norðri og landnyrðingi, 5 til 10 m/s, í støðum upp í strúk í vindi, 13 m/s. 
Samdrigið og vátaslettings- ella kavaæl. Hitin millum 3 og 6 stig, um náttina millum frostmarkið og 4 
hitastig. 
  
Týsdagin 
Andøvsgul upp í ein strúk av norðri og landnyrðingi, 8 til 13 m/s. Samdrigið og vátaslettings- ella 
kavaæl. Hitin um dagin millum 3 og 6 stig, um náttina millum frostmarkið og 3 hitastig 
  
Mikudagin 
Gul til stívt andøvsgul av útnyrðingi og vestri, 5 til 10 m/s, í støðum upp í strúk í vindi, 13 m/s. 
Samdrigið og fyrrapartin møguliga vátaslettingsæl, seinni turt og lýggjari og hitin millum 5 og 8 stig. 
  
Hósdagin 
Andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi og vestri, 8 til 13 m/s, í støðum upp í hvassan vind, 15 m/s. 
Yvirhøvur skýggjað og ælaveður. Hitin millum 6 og 9 stig. 
 

 
Sáttmálin um barlastvatn sendir mong skip til upphøggingar 
Sáttmálin um barlastvatn kemur í gildi í september 2017, og krøvini í sáttmálanum til verandi skip 
fara at fáa reiðararnar á tangaskipum at hugsa seg væl um, áðrenn teir senda skip síni til uppstiging 
og eftirlit.  
Frammanundan er trýst á upphøgging á tangaskipamarknaðinum næstu tvey árini, og reglurnar í 
sáttmálanum um barlastvatn kunnu verða tað, sum avger upphøgging av einum skipi hjá reiðarunum, 
heldur Drewry.  
Drewry væntar, at umleið 74 ráoljutangaskip og 114 onnur tangaskip standa til at verða høgd upp í 
tíðarskeiðnum 2018 til 2021.  
"Vit vænta ikki, at øll hesi skipini skulu høggast upp, men av tí at yvirútboð verður á 
tangaskipamarknaðinum, fara tey eldru skipini at hava trupult við at fáa arbeiði. Hetta fer at noyða 
nógvar eigarar at høgga tey upp, áðrenn tey skulu til eftirlit aftur," sigur Rajesh Verma, greinari hjá 
Drewry.  
Kelda: shippingwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Mærsk yvirtekur møguliga oljuvirksemið hjá Dong 
Keldur við innliti í málinum vilja vera við, at Mærsk og amerikanski kapitalgrunnurin EIG eru millum 
møguligu tilboðsgevararnar upp á oljuvirksemið hjá Dong Energy. 
 
Dong boðaði frá søluni av oljuvirkseminum í sambandi við roknskapin fyri triðja ársfjórðing. Sambært 
keldunum hjá Bloomberg skulu áhugaðir keyparar lata inn fyribils boð fyri árslok. 
 
Dong skrivar í einum telduposti til Bloomberg, at sølutilgongdin enn ongan veg er komin, og at ongin 
avtala verður gjørd í ár. Samstundis er tað sambært Dong enn ov tíðliga at siga, hvør mest sannlíki 
keyparin er. 
 
Bloomberg skrivar, at prísurin á olju- og gassvirkseminum hjá Dong væntandi fer at liggja omanfyri 2 
mia. dollarar ella omanfyrir 14 mia. kr. Fyrr hevur ein prísur upp á 10-14 mia. kr. verið nevndur. 
Kelda: soefart.dk 
antares.fo 
 

 
Gongur strúkandi hjá Eimskip 
Íslendska skipafelagið Eimskip hevur eitt vaksandi yvirskot. Nettoinntøkan hjá felagnum í ársins triðja 
ársfjórðingi var upp á 9,4 miljónir evrur samanborið við 8,5 miljónir somu tíð í 2015. Umsetningurin 
hækkaði við 4,3 miljónir evrum til 134,1 miljónir. 
EBITDA hækkaði í árfjórðinginum við nærum níggju prosentum til 17,8 miljónir evrur. Nøgdirnar av 
góðsi í norðuratlantiska partinum av bingjuflutninginum vuksu við 6,8 prosentum í mun til sama 
ársfjórðing í 2015. Felagið hevur hækkað forsøgn sína fyri árið til millum 52 og 55 miljónir evrur. 
 
Eimskip gjørdi herfyri avtalu við Royal Arctic Line, RAL, um skipabýti í flutninginum av góðsi til og úr 



Grønlandi. RAL hevur einkarrætt til sjóflutning av góðsi í Grønlandi, men hevur eisini fingið álagt eina 
røð av krøvum um títtleika og veitingartrygd. 
Kelda: TradeWinds/Eimskip 
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Iran roknar við at oljuprísurin kemur uppá 55 dollarar 
20.11.2016 - 19:58 
Oljumálar\aðharrin hjá Iran roknar við at oljuprísurin kemur uppá 55 dollarar skjót, um OPEC-londini 
saman við øðrum oljuframleivandi londum kunnu semjast um at minka um framleiðsluna.  
Hetta segði oljumálaráðharrin Bijan Zanganeh í samrøðu við iranska tjóðarvarpið, aftaná ein fund við 
aðalskrivaran hja OPEC, Mohammad Sanusi Barkindo. Hetta veit t\iðindastovan NTB at siga.  
Uttan at nevna nakað ávist land, so helt hann at aðrir framleivarar eiga at gera nakað fyri at fáa 
oljuprísin at hækka.  
- Tey londini sum hava økt um framleivsluna seinnu árini, hava ábyrgd av at fáa marknaðin í eina legu 
so prísurin hækkar, segði hann, og legði afturat at øll óttast gongdina har íløgurnar í oljuídnaðin 
minka.  
OPEC-londini hittast til fasta fundin hjá sær á vetri um eina góða viku. Norðsjóvaroljan Brent bleiv 
fríggjadagin seld fyri 46,9 dollarar fyri fatið.  
Oljan.fo 
 

 
Bjarni Nielsen bleiv nr 3 í Toyota Battle 
19.11.2016 - 19:38 
Altjóða kapping fyri sterkar menn hevur verið í Høllini á Hálsi í dag, og vinnarin av Toyota Battle varð 
Laurence Shahlaei úr Bretlandi. Føroyski Bjarni Nielsen misti á stokkinum, og endaði sum triðbestur. 
   
Bjarni Nielsen, sum fleiri ferðir hevur vunnið heitið sum sterkasti maður í Føroyum, stóð seg væl í 
kappingini í dag, hann vann eisini onkrar av greinunum. Tað miseydnaðist tó eitt sindur í seinastu 
greinunum. 
Heilt fitt av áskoðarum vóru í høllini, og tey sóu eina kapping, sum gekk sum smurt. Tað gekk bæði 
skjótt og gott, og skuldi tað ikki eisini tað. Menninir aftanfyri hesar kappingarnar hava drúgvar royndir 
eftirhondini, og harafturat høvdu teir fingið sjálvasta Regin Vágadal við. Tó ikki sum luttakara 
hesuferð. 
Støðan:  
1. Laurence Shahlaei 23 stig 
2. Mikkel Leicht 16 stig 
3. Bjarni Nielsen 15 stig 
4. Zydrunas Savickas 12,5 stig 
5. Jon Olav Granli, 8,5 stig 
Portal.fo 
 

 
Chelsea nýtt oddalið í Premier League 
20.11.2016 - 18:28 
Chelsea er nýtt oddalið í Premier League, eftir at London liðið seinnapartin í dag vann 0-1 á útivølli 
móti Middlesbrough.  
Ikki nógvir málmøguleikar vóru í dystinum, og talan var um eitt heldur tilvildarligt mál, ið Costa skjeyt 
stutt fyri hálvleik. Middlesbrough verjan fekk ikki ordiliga bilbukt við eitt hornspark, og tí gjørdi Costa 
sær dælt av, tá bólturin fall fyri føtur hansara.  
Pedro hevði tvær ferðir møguleikan at økja um leiðsluna við atsóknum inn í Middlesbrough 
brotsteiginum, men aðra ferðina bjargaði málverjin, meðan tvørtræið tók hitt skotið.  
Liverpool megnaði ikki at fáa fult stigatal frá dystinum móti Southampton í gjár, og hevur Chelsea tí 
lagt seg á odda í Premier League - eitt stig framman fyri Liverpool.  
Portal.fo 
 

 
- Krevur stutta treytaða fongsulsrevsing og stóra bót 
- Hevði skiparin á Anitu verið á brúnni, tá vanlukkan hendi, varð hann blivin ákærdur fyri manndráp 
av ósketni.  



Hetta segði Linda Hesselberg, ákæri, sambært Kringvarpi Føroya, tá ið Føroya rættur í dag endaði 
sakarmálið um vanlukkuna á garnaskipinum Anitu í februar 2014. 
KVF greiðir herundir frá hesum máli viðvíkjandi, at skipararnir á Anitu, báðir føroyingar, og reiðaríið, 
P/f Seta, eru ákærd fyri ikki at hava eitt felags arbeiðsmál umborð á Anitu - eitt mál, sum øll 
manningin skilti. 
KVF vísir víðari á, at ákæruvaldið krevur, at skiparin, sum var við, tá vanlukkan hendi, fær eina stutta 
treytaða fongsulsrevsing, ella 60.000 til 80.000 krónur í bót, og at hin skiparin eigur at fáa 10.000 
krónur í bót. Harumframt eigur reiðaríið, sambært ákæruvaldinum, at fáa eina bót uppá 150.000 
krónur. 
Verjin, Jens Andrias Vinther, kravdi frídøming í teimum førum, sum teir ákærdu nokta seg sekar. 
Skipararnir og reiðarin játta seg, sambært KVF, sekar í, at felags arbeiðsmál ikki var umborð, men teir 
nokta seg harafturímóti sekar í at hava brotið manningarlógina. 
Dómur í málinum fellur um eina viku. 
Portal.fo 
 

 
Løkke bjóðað fleiri flokkum í stjórn 
19.11.2016 - 10:33 
Í røðu á landsfundinum hjá Venstre hevur Lars Løkke Rasmussen í morgun bjóðað Konservativa 
Fólkaflokkinum og Liberal Alliance við í stjórn.  
Borgarligu flokkarnir eru frammanundan stuðulsflokkar hjá stjórnini, men í røðuni gjørdi Lars Løkke 
Rasmussen greitt, at stjórnin hevur tørv á einum breiðari parlamentariskum grundarlagi, og tí varð 
avgerð tikin um at bjóða báðum flokkunum í stjórnarsamstarv.  
- Mín meting er, at tað rætta er at bjóða Liberal Alliance og Konservative Folkepari at fara í stjórn við 
Venstre, segði Lars Løkke Rasmussen fyri løtu síðani.  
Minnilutastjórnin hjá Venstre hevur havt trupult við at útinna mál síni, og samstundis hevur 
stuðulsflokkurin hjá stjórnini, Liberal Alliance, fleiri ferðir hótt við at koppa stjórnini, um stjórnin ikki 
fær lækkað toppskattin við fimm prosentum áðrenn nýttár. Hetta hevur sett stjórnina í eina trupla 
støðu, tí ein annar stuðulsflokkur, Konservativi Fólkaflokkurin, hevur sagt seg vera ímóti at lækka 
toppskattin.  
Floksleiðararnir í Liberal Alliance og Konservativa Fólkaflokkinum, Anders Samuelsen og Kristian 
Thulesen Dahl, fingu innbjóðingina undan røðuni, men enn hava teir ikki grett orð til miðlarnar, um 
hvørt teir taka av.  
Portal.fo 
 

 
Jørgen Niclasen afturvaldur floksformaður 
20.11.2016 - 13:39 
À fjølmentum landsfundi hjá Fólkaflokinum í gjár, var Jørgen Niclasen afturvaldur til floksformann og 
somuleiðis var starvsnevndin afturvald. 
Landsfundur fólkafloksins var seinnapartin í gjár í skúlanum við Løkin. Óvanliga nógv fólk var møtt. 
Fyrrapartin var floksleiðslufundur.  
Stavsnevndin hjá flokkinum stóð fyri valið og var hon øll afturvald. Har sita Aage Arnoldson, 
floksskrivari, Absalon í Buð, kassameistari, Inga Dahl, skrivari og Joan Neshamar og Janus Rein, 
nevndarlimir. Umframt tey, eru Jørgen Niclasen, floksformaður og Jákup Mikkelsen, tingmaður í 
starvsnevndini. Starvsnendin tekur sær at vanliga rakstrinum.  
Floksleiðslan er hæsta vald í flokkinum. Har sita tvey umboð fyri hvørt limafelag, eisini 
ungmannafelagið HUXA og tingmanningin. 
 
Í formansrøðuni nam Jørgen Niclasen millum annað við, at borgarligir herðar mugu bera tungir dagar, 
og at tað er enn meira umráðandi, at borgarligir herðar bera, tá tað lýsir. Tí annars myrknar skjótt 
aftur, sigur afturvaldi formaðurin fyri Fólkaflokkin.  
 
Fólkafloksformaðurin hartar sitandi samgongu, fyri at leggja harðliga til brots við eini skatta- og 
avgjaldsøði, sum bara kundi skaða. Eftir stóran vøkstur í lønarútgjaldingum í øllum greinum, er longu 
eftir einum árið, stígur komin í, sigur Jørgen Niclasen, og vísir á, at vøksturin í serliga 
framleiðsluvinnunum seinastu mánaðirnar er steðgaður. 
 
Jørgen er skemtingarsamur maður, og samanbar skrønuna hjá kollfirðinginum á sinni, við sitandi 
samgongu. 
 



Kollfirðingurin segði, at tá illimaður vildi hevnd, setti hann eina nevnd. Hann sipar sjálvandi til allar 
nevndirnar sum settar eru at føra politikkin hjá sitandi samgongu. Eitt nú 
fiskivinnunýskipanarnevndina, nevndirnar til pensjónsnýskipan, heilsunýskipan, skattanýskipan, 
fólkaskúlanýskipan og stýriskipanarlógina. 
 
- Tað sum eyðkennir arbeiðið í hesum nevndum er atgerðarloysi. Tað verður tosa um leyst og fast, 
ongar semjur hómast og eingin framdrift. Samgongan veit ikki hvat hon sjálv vil og er ikki áhuga at 
gera sum andstøðan heldur. Men tað løgnað er, at tey lata væl at í fjølmiðlunum, sigur Jørgen 
Niclasen. 
 
Jørgen heldur lítið um uppboðssøluna 
- Ein fiskivinnunýskipan má geva vinnuni tryggar karmar. Ein uppboðssøla er at selja skinnið áðrenn 
bjørnin er skotin. Tað er ein drenan av vinnuni, sum steðgar nýíløgum og konsolidering. Vit verða 
afturúrsilgd. Okkara áheitan er, at skipa fiskivinnuna í eini loyvisskipan við einum áramálið, eins og 
alivinnan. Løgmaður hevur fegnast um alivinnuna og burdi tí kunna gjørt semju við Fólkaflokkin um 
líknandi skipan fyri fiskivinnuna. Vit bjóða okkum fram, sigur formaðurin í Fólkaflokkinum. 
 
Jørgen nevnir eisini, at hann fegnast yvir, at tað tykist ganga frægari í veljarakanningunum, men er 
varin at gerast ov bjartskygdur. Formaðurin gleðist tó yvir, at eitt ávíst rák er at hóma, og hann vónar 
at Anniku Olsen er í leiðsluni í høvuðsstaðnum eftir 01. januar 2017. 
 
At enda sigur Jørgen Niclasen, at um samgongan vil nærkast sjónarmiðunum hjá Fólkaflokkinum, er 
flokkurin til reiðar. Tá fáa vit eitt trygt vælferðarsamfelag við frælsum borgarum. 
- Frælsir borgarar er alt avgerandi fyri einum frælsum landi. Fólkafloksins tjóðskaparliga stavnhald er, 
at í Føroyum skulu føroyingar ráða. Vegurin er okkara politikkur, sigur afturvaldi formaðurin fyri 
Fólkaflokkin. 
Portal.fo 
 

 
Sera vánaligur rækjufiskiskapur við Svalbard 
20.11.2016 - 14:45 
Arctic Viking og Havborg eru á rækjuveiðu á kantinum norðanfyri Svalbard. Fiskiskapurin er sera 
vánaligur, og hevur verið soleiðis, síðan teir komu á fiskileið 31. oktober. Hetta skrivar Jn.fo. 
 
- Tað hevur ongin ísur verið, og hitin hevur ligið omanfyri frostmarkið alla tíðina, tað vil siga frá 1-7 
stig. Tað hevur bara liggjandi lágætt síðani vit fóru úr Føroyum - eftir dokking hjá MEST í Tórshavn, 
sigur Niklái Petersen, skipari á Arctic Viking. 
 
Skiparin leggur afturat, at støða er tikin um, at fara í russiskan sjógv at royna, tað sum er eftir av 
túrinum. Hann ásannar tó, at tað ikki er nøkur løtt avgerð, men, sum hann sigur, neyðin drívir verkið. 
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Niklái Petersen: - Eftirlitsmenn kosta okkum nógv 
20.11.2016 - 15:18 
Niklái Petersen, skipari á Arctic Viking skrivar á Jn.fo fyrrapartin um, at hann heldur at tað er nógv 
fyri, at siglast skal fleiri hundraðtals fjórðingar, eftir russiskum eftirlitsmanni, sum viskiveiðuavtalan 
krevur, er ov galið, og ikki nútíðarhóskandi. Hann mælir til, og tað hava hann - og aðrir við- at 
føroysku myndugleikar mugu taka upp samráðingar við russar.  
- Okkara rækjufiskiveiðuavtala við Russland, er sum so í ordan, men tað eru nøkur viðurskiftir, sum als 
ikki hoyra nútíðini til, sigur Niklái Petersen millum annað.  
Avtalan ber nevnuliga við sær, at skulu føroysk skip í russiskan sjógv at royna, so skulu tey øll um tvey 
sokallaði Checkpoints, ella knøttstøð. Kravið er síðani, at ein russiskur eftirlitsmaður skal koma 
umborð haðani. Teinarnar millum hesi knøttstøðini er um 900 fjórðingar, og har fer nógv fiskitíð til 
spillis av stirvnu skipanini. Og harafturat verður tolsemið tunt slitið. 
 
- Tað ganga lættliga 5 døgn, og um veðrið er vánaligt, og tað er tað oftani um vetrarnar, kunnu 
kanska ganga 7 døgn í sigling, fyri at flyta seg nakrar fáar fjórðingar inn í russiskt sjóøki. Bara at flyta 
kostar okkum nógv í olju ( 60 - 80.000 L) og 5-7 dagar í mistari fiskitíð, sigur ein ónøgdur Niklái 
Petersen.  



Skiparin á Arctic Viking leggur afturat, um vilji var frá russisku mynduleikunum, kundi hetta verðið 
ornað við einum telduposti, so tað slapst undan hesum óneyðugu rembingunum.  
- Føroyskir mynduleikar hava í fleiri ár greitt russisku fiskiveiðusendinevndini frá, um hesi ótolandi 
viðurskiftir, men har hendir akkurát onki. Hettar eiga vit als ikki at góðtaka longur, sigur Niklái 
Petersen, og hann leggur afturat, at hetta er eitt haft um beinini fyri føroyska rækjuvinnu.  
Sum Niklái Petersen greiðir frá, so er tað ikki nakar nýliga íkomin trupulleiki. Og tað verður váttað av 
skiparanum á frystitrolaranum, Akraberg, Erland Olsen í mars í 2014, tá teir eisini fóru inn í russiskt 
sjóøki, og harvið máttu um hesi vælsignaðu knøttstøð. Akreberg var tá nýliga byrjað nýggjan túr í 
Barentshavinum. 
 
Men so flott var tað tá, at ongin eftirlitsmaður var at senda umborð, tá Akraberg kom til knøttstaðið.  
Akraberg fór tískil til fiskiskap uttan eftirlitsmann, men nakrar dagar seinni fáa teir boðfrá russum um, 
at koma á knøttstøðuna eftir eftirlitsmanni. 
Tá noyddist Akraberg at rýma úr góðum fiskiskapi, fyri at sigla umleið 150 fjórðingar eftir honum. 
 
Erland Olsen, segði tá, at hóast hann var argur, og hevði hug at mótmæla, so nyttaði tað lítið og einki. 
 
- Her krevst tol - og tað nógv, segði hann. 
 
Somuleiðis í 2014 var Arctic Viking út fyri, at noyðast at sigla umleið 600 fjórðingar til knøttstøðina, 
umframt 300 fjórðingar afturat, áðrenn teir vóru á fiskileið í russiskum sjógvi. Tá royndu teir eisini við 
Svalbard eftir rækjum, og ætlaðu sær eitt rend inn í russiskt sjóøki. 
 
Hevði Arctic Viking siglgt beina kós frá Svalbard til russisku fiskileiðina, høvdu teir siglt 500 fjórðingar. 
Sostatt kostaði eftirlitsmaðurin 400 fjórðingar í sigling, umframt mista fiskitíð. 
 
Niklái segði tá, at teir hava roynt at gjørt vart við henda tvørleika yvir fyri myndugleikunum, men at 
tað einki tykist at hjálpa. 
 
Bæði Erland og Niklái meina, at føroysku mynduleikarnir eiga at taka henda tvørleika upp í 
fiskiveiðisamráðingunum við russar. 
 
Hvørgin teirra hevur nakað ímóti at eftirlitsfólk eru umborð. Men at sigla hundratals fjórðingar eftir 
teimum er í keðiligt. 
Portal.fo 
 

 
VÍF og Kyndil leiktu javnleik í spennandi dysti 
20-11-2016 - 18:17 - Jóanis Albert Nielsen 
Liðini sum liggja nummar 2 og 3 í FTZ-deildini hittust í dag í Vestmanna.  
Dysturin gjørdist sera spennandi úr enda í annan - liðini fylgdust allan vegin og skiftust um at liggja 
omaná, hálvleiksstøðan gjørdist 17-16 til VÍF. 
Í seinna hálvleiki var sama støðan, liðini skiftust at liggja omaná, men samdust um javnleik 31-31 og 
fingu harvið eitt stig í part. 
VÍF hevur leikt 11 dystir og Kyndil 12 - tey hava nú bæði 15 stig. 
VÍF: Mladen Mjerimacka, John R. Nielsen, Sjúrður Olsen 3, Rúni Joensen 3, Julian Olsen 7, Bjarti 
Hansen 2, Jugoslav Djumic 4, Filip Jojic 12 og Ingi Olsen. 
Kyndil: Jan Pauli Johannesen, Tórður Guttesen, Høgni Klein Olsen 1, Tummas Pauli Hanusarson 
Joensen 2, Niels Viggo Niclasen 1, Hjalti Mohr Jacobsen 6, Bartal Klein Olsen 2, David Edvardsen 5, 
Josef Abrahamsen 6, Kristoffur Kristoffursen 1, Tróndur Wardum, Hørður Fannar Sigtórsson 2, 
Thorvald Abrahamsen, Rógvi Dal Christiansen 4 og Hans Áki Dal Christiansen 1. 
Støður: 
5. min. 1-1 
10. min. 5-5 
15. min. 8-10 
20. min. 11-13 
25. min. 15-15 
30. min. 17-16 
35. min. 20-19 
40. min. 22-21 
45. min. 24-24 
50. min. 27-26 



55. min. 29-28 
60. min. 31-31 

Støðan 

Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 

1 H71 11 300 243 57 17 

2 VÍF 11 324 278 46 15 

3 Kyndil 12 321 307 14 15 

4 KÍF 10 264 260 4 12 

5 Neistin 11 276 282 -6 10 

6 StÍF 12 329 337 -8 8 

7 Team Klaksvík 11 228 335 -107 1 

 
Jn.fo 
 

 
KÍF vann 33-30 á StÍF 
20-11-2016 - 18:18 - Jóanis Albert Nielsen 
StÍF tók í dag ímóti KÍF í høllini á Skála. StÍF hevði møguleikan at koma ájavnt við KÍF í stigum, treytin 
var at strandingar vunnu, men KÍF dróg longra stráðið og vann 30-33, eftir at tað hevði verið 
javnleikur 33-33 í 57. minutti. 
KÍF førdi so at siga allan dystin, hálvleiksstøðan var 13-19 til KÍF, teir hildu eisini á í seinna hálvleiki, tá 
ið 50 minuttir vóru leiktir var støðan 20-28 til KÍF, men so fór StÍF at draga inn, teir komu uppá 30-30 í 
57. minutti, men KÍF megnaði at vinna 30-33. 
KÍF liggur á 4. plássi við 12 stigum fyri 10 dystir og StÍF liggur næstniðast við 8 stigum fyri 12 dystir. 
StÍF: Carsten Bang, Fríði Durhuus, Sveinur Justinussen 9, Eyðbjørn Eiriksson, Pætur Johannsen 4, 
Pætur Joensen 1, Jógvan Gregersen 2, Teitur Nilsen 3, Allan Norðberg 9, Borgar Persson 2 og Jónfinn 
Rasmussen. 
KÍF: Emil Dam, Marcus Mølbjerg, Andrias Nielsen 3, Teitur Joensen 5, Jákup Trygvason 1, Vilhelm 
Magnussen, Frederik Sørensen, Hans Eli Sigurbjørnson 12, Rógvi Weyhe 1, Fríði Weyhe 3, Rúni 
Joensen 5 og Ási Dam 3. 
Støður:  
5. min. 3-3 
10. min. 3-7 
15. min. 4-9 
20. min. 7-12 
25. min. 10-15 
30. min. 13-19 
35. min. 15-22 
40. min. 17-24 
45. min. 19-26 
50. min. 20-28 
55. min. 26-29 
60. min. 30-33 
 

 
London-New York uppá tríggjar tímar og eitt korter 
18-11-2016 12:32  
Eitt nýtt flogfar skal mennast, sum fer at minka flúgvitíðina millum London og New York við eini helvt 
Vanliga tekur tað meir enn seks tímar at flúgva millum London og New York í einum vanligum 
rutuflogfari. Men nú verður arbeitt við at gera eitt nýtt flogfar, sum kann flúgva teinin upp á helvtina 
so stutta tíð. 
Tríggir tímar og eitt korter skal nýggja flogfarið brúka til 5.585 km langa teinin tvørtur um 
Atlantshavið. Talan er um eitt sonevnt supersoniskt flogfar – tað merkir, at tað flýgur skjótari enn 
ljóðið – sum skal flúgva sín fyrsta túr í 2023. 
Í 2014 byrjaði start-up fyritøkan Boom Technology í Denver arbeiðið við at menna hetta flogfarið, og 
seinni er bretski ríkmaðurin og stovnarin av flogfelagnum Virgin, Sir Richard Branson, eisini komin 
uppí og hevur sett pengar í at menna hetta nýggja flogfarið, sum skal eita XB-1, men sum longu nú 
hevur fingið eyknevnið “Baby Boom”, skrivar enska blaðið The Independent. 
Branson hevur sjálvur bílagt tíggju av nýggju flogførunum, og sambært Boom hevur okkurt annað 
stórt, enn ónevnt, flogfelag víst stóran áhuga fyri nýggja flogfarinum. 



Richard Branson hevur eisini stovnað felagið Virgin Galactic, sum millum annað arbeiðir við at bjóða 
kommersiella rúmdarflúgving, og tað er í samstarvi við Virgin Galactic, at Boom Technology skal 
menna flogfarið, sum fer at flúgva upp aftur skjótari enn gomlu Concorde-flogførini gjørdu. 
Concorde, sum var í flúgving fram til 2003, hevði eina miðal cruiseferð á 2,0 mach ella 2140 km/t, 
men ferðin hjá XB-1 verður 2,2 mach ella 2335 km/t. Mach 1 er tað sama sum ferðin á ljóðinum, t.e. 
1234 km/t. 
Stjórin í Boom, Blake Scholl, hevur sagt, at Concorde-flogførini ikki høvdu tøknina til at gera tað 
møguligt hjá øllum at brúka tey supersonisku flogførini, tí tað var ov dýrt. Ein einvegis ferðaseðil við 
nýggja XB-1 flogfarinum millum London og New York skal eftir ætlan kosta 2.500 pund – 21.625 
krónur í dagsins kursi. 
Dimma.fo 
 

 
Laksastamman týdning fyri Føroyar sum alitjóð 
18-11-2016 14:27 
Tann serligi føroyski laksurin gongur nú á Skálafjørðinum, og hvarv ikki sum vandi var fyri, eftir at 
menningararbeiðið steðgaði fyri nøkrum árum síðan. Og landsstýrismaðurin leggur stóran dent á at 
varðveita alistammuna 
- Føroyska laksastamman hevur týdning fyri støðu Føroya sum alitjóð, og møguleikar kunnu vera í 
kynbótararbeiði og framleiðslu av rognum. Tað kunnu vera fyrimunir við at framleiða rogn og gera 
kynbótararbeiði í Føroyum. Við at framleiða rogn her heima, kann minkast um innflutningin av 
rognum m.a. soleiðis, at vit ikki verða so bundin av innflutningi, og tað kann byrgja upp fyri vandum 
fyri fiskasjúkum. Framleiðslan og kynbótararbeiði kann fara at menna granskingarumhvørvið, skapa 
nýggj størv og styrkja um støðuna hjá Føroyum sum alitjóð. 
Hetta stendur millum annað í svarinum frá Poul Michelsen, landsstýrismanni, til Magnus Rasmussen, 
løgtingsmann úr Sambandsflokkinum. 
Umframt uml. 8.000 fiskar frá Borðoyarvík, sum eru fluttir, skulu uml. 7.000 fiskar flytast frá Gulanum 
inn á Skáfjørðin. 
Dimma.fo 
 

 
Rokarin og politiski yvirlivarin á Tvøroyri 
20-11-2016 09:17 
Hann kom í brennidepilin longu sum heilt grønur kommunalpolitikari í 80-unum, og hann hevur verið 
í fokus líka síðan. Borgarstjórin á Tvøroyri, Kristin Michelsen, er ein buldrasligur politiskur yvirlivari, 
sum eisini hevur nógvar fíggindar – men hann strýkur sum oftast avstað við sigrinum“Maðurin á 
vektskálini ger vart við seg”. 
Soleiðis ljóðaði ein yvirskrift á forsíðuni á Dimmalætting 6. februar 1992, og fólk kring landið fóru so 
smátt at fáa eyguni upp fyri manninum á vektskálini – einum manni, sum eisini seinni ofta varð 
maðurin á vektskálini, og sum stórur partur av politiska landslagnum fór at snúgva seg um. 
Sambært Dimmalætting valdi hann at fara úr samgonguni á Tvøroyri í 1992, uttan tó at ganga saman 
við minnilutanum. 
Maðurin er Kristin Michelsen, sum í dag er løgtingsmaður fyri Javnaðarflokkin, og sum inntil á 
nýggjárinum eisini er borgarstjóri á Tvøroyri, valdur á javnaðarlistanum. Tað starvið hevur hann eisini 
eftir nýggjár, men hesaferð á Kommunulistanum, sum hann sjálvur stáplaði uppá beinini, tá vátt kom 
í reiðrið millum hann og gamla javnaðarfelagið á Tvøroyri. 
Upprunaliga var Kristin Michelsen tó ikki javnaðarmaður – tá hann stillaði upp til kommunuvalið í 
1984 var hann á tjóðveldislistanum, men á næsta vali stillaði hann upp á einum felagslista, sum var 
ein samanrenning av gamla javnaðarfelagnum á Tvøroyri, Froðbiar Sóknar Javnaðarfelag, Tjóðveldi og 
Fólkaflokkinum. Hesin listi vann á nýggja javnaðarfelagnum á Tvøroyri í 1988, hvørs listi kallaðist 
Sosialdemokratiski listin. Á sosialdemokratiska listanum vóru so kend nøvn sum Sverre Midjord og 
Jóannes Eidesgaard. 
Valið í 1988 var tó byrjanin upp á politisku lívsleiðina hjá Kristin Michelsen og leiðina inn í 
Javnaðarflokkin. Tey fyrstu árini í býráðnum var Kristin Michelsen undir leiðslu av Dánjali av Rana, 
sum umboðaði gamla javnaðarfelagið á Tvøroyri – at byrjanin endaði við, at hann fór úr samgonguni, 
lýsir helst væl politiska lívsleiðina hjá politiska buldribassanum á Tvøroyri, sum er ringur at stýra. 
Hetta omanfyri er brot úr longri grein um Kristin Michelsen, ið er at lesa í Dimmalætting, sum kom í 
sølubúðirnar um vikuskiftið. 
Dimma.fo 
 

 



Magnus í Niðristovu eigur vakrasta eldra veðrin 
20-11-2016 16:32 
Leygardagin vórðu úrslitini av árligu landsseyðasýningini kunngjørd á Búnaðarstovuni í Kollafirði. Har 
vóru virðislønir latnar til vakrastu veðragjólingarnar, veturgomlu veðrarnar og eldru veðrarnar. 
Á hvørjum heysti eru seyðasýningar úti um landið, har sýnarar døma seyðin og velja teir vakrastu 
seyðirnar, sum síðani verða sýnaðir av útvaldum sýnsmonnum frá Búnaðarstovuni. Teir ferðast um 
landið og sýna hesar seyðir. Somuleiðis taka teir myndir og videofilm av seyðunum. At enda verður 
so avgjørt, hvørjir seyðir eru ávikavist nr. 1, 2 og 3 í hvørjum av bólkunum: veðragjólingar, 
veturgamlir veðrar og eldri veðrar. 
 
Avgerðin 
Úrslitini fyri 2016 blivu almannakunngjørd leygardagin 19. november 2016 á einum tiltaki á 
Búnaðarstovuni, har eini 65 áhugað vóru komin saman. Tiltakið byrjaði við, at Tróndur Leivsson 
bjóðaði vælkomin, síðan var sum vant felagssangur. Ari Johanneson vísti video av luttakandi 
seyðunum, og Rólvur Djurhuus hevði framløgu um seyðahaldið á Búnaðarstovuni. Eftir kaffisteðgin 
greiddi Pól Sundskarð frá heimasíðunum hiking.fo og heimabeiti.fo.  Endað varð við, at vinnandi 
seyðirnir vóru avdúkaðir, og Rógvi Reinert, aðalstjóri í Fiskimálaráðnum handaði vinnarunum steyp.  
 
Úrslitini vóru hesi: 
Verðragjólingar 
Virðisløn Búnaðarstovan, Kollafjørður, Heygshagi 
Virðisløn Johnny Joensen, Vestmanna, Heygahagi, innara helvt 
Virðisløn Jústines Justinussen, Skála, hagaparturin Hegnið 
  
Veturgamlir veðrar 
Virðisløn Erland Poulsen, Vágur, Leitishagi 
Virðisløn Jákup Jacobsen, Syðrugøta, Fyri handan Eið, Heiðar 
Virðisløn Ólavur Andreasen, Norðradalur, Kongshagin, Úti í Haga 
 
Eldri veðrar 
Virðisløn Magnus í Niðristovu, Vestmanna, Heygahagi, Innara helvt 
Virðisløn Øssur Andreasen, Kvívík, Frammi í Haga. 
Virðisløn Thorstein Thomsen, Hvalba, Prestfjall. 
 
Landssýnararnir 
Teir, sum sýnaðu til landsseyðasýningina í ár vóru: Thorvald Lútzen, Syðradalur, Petur Andreasen, 
Klaksvík, Arnjohn Hvítklett, Sørvágur, Ellef Ellefsen, Sørvágur og Jacob Vestergaard, Akrar. Ari 
Johanneson úr Kvívík var skrivari og tók  myndir og videofilmar, og Hans Martin Andreassen úr Kvívík 
var samskipari. 
Kelda: Búnaðarstovan 
Dimma.fo 
 

 
Tvíkiljur ganga sum heitt breyð 
Vilmund Jacobsen 18.11.2016 (22:26)  
Tann 6. oktober í ár handaði KJ Hydraulik eina tvíkilju til Luna í Sørvági. Hetta var nýbygningur 
nummar 43 hjá fyritøkuni á Kambsdali, og hetta er eisini tann størsta tvíkiljan, sum er bygd hjá KJ.  
  
Tað er rættilig gongd í við tvíkiljunum hjá KJ, og næst seinasta leygardag varð nýbygningur nummar 
44 sjósettur. Hetta er ein tvíkilja, sum í næstum verður handað Marine Harvest.  
  
- Tvíkiljan til Marine Harvest er 15,5 metrar long og sjey metrar breið. Hon hevur IVECO Cursor 
motorar og IVECO hjálpimotor. Kranin er ein Palfinger PK40002.  
  
Tað sigur Tummas Lervig hjá KJ. Hann vísir á, at herfyri komu tveir nýggir skrokkar aftrat til landið. 
Hesir eru 13 metrar langir og seks metrar breiðir, og hesir bátar skulu handast Luna í Sørvági fyrst í 
komandi ári.  
  
- Nú er eisini klárt at skera stálið til skrokkin á tvíkilju, sum vit skulu byggja íslendskum alifelag. Hetta 
verður nýbygningur hjá okkum nummar 47. og hann verður latin eigarunum á vári 2017, sigur hann.  
  

mailto:vilmund@sosialurin.fo


KJ hevur eisini bygt tvær tvíkiljur til Hetlands/ Orknoyggjar, og fyritøkan er í jøvnum samskifti við 
alarar uttanlands, sum vísa føroysku tvíkiljunum áhuga. 
In.fo 
 

 
Fleiri virki kring landið eru komin í neyð 
Áki Bertholdsen 19.11.2016 (12:04)  
- Fleiri fiskavirki kring landið eru í svárari neyð, og eru í vanda fyri at fara á heysin.  
Tað sigur Bjarni Hammer, tingmaður fyri Javnaðarflokkin.  
  
Nú ein dagin spurdi hann Høgna Hoydal, landsstýrismann í fiskivinnumálum um, hvat hann ætlar at 
gera fyri at tryggja føroyskum virkjum rávøru.  
  
Í hesum sambandi vísir hann á, at nógv føroyskur fiskur fer óvirkaður av landinum.  
  
Bjarni Hammer vísur eisini á, at tað er neyðugt við eini ella aðrari stuðulsskipan. Hann vísir á, at 
verður makrelur landaður uttanlands, skulu skipini rinda landskassanum tvær krónur fyri kilo í 
avgjaldi. Og tað er fiskur, sum er nógv bíligari enn botnfiskur.  
Ongin slíkur revsiavgjald er á toski.  
  
Bjarni Hammer vísir eisini á, at høvdu føroysk virki klárað at bjóða 1,25 krónu meiri fyri tann stóra 
toskin, varð hann avreiddur í Føroyum. So tað er fyri eina krónur fyri kilo, at vit missa allan fiskin av 
landinum og fyri tann minna toskin snýr tað seg um eini 20-30 oyru.  
  
- Tað er ikki ringt at hugsa sær, alt virksemi, sum kundi verið í Føroyum, varð allur fiskur avreiddur 
her, umframt alt tað avleidda virksemi, sigur Bjarni Hammer.  
  
Støðan er hættislig, og vandi er fyri, at vit standa eftir við ongum flakavirki í Føroyum.  
  
Høgni Hoydal sigur, at hetta er ein spurningur, sum verður viðgjørdur í teirri fiskivinnunýskipan, 
ætlanin er at seta í verk. Men tað er ongin ivi um, at flokkarnir eru samdir um, at fiskur, sum føroysk 
skip fiska, skal á land í Føroyum, og hann skal bjóðast út í Føroyum, í hvussu so er fyri ein part.  
  
Hann heldur, at hetta er ein spurningur, sum er alt ov lítið viðgjørdur í Føroyum. Hann ásannar, at 
nógv fiskavirki kring landið eru í neyð. Ein orsøk til tað, er, at tað er so lítið til av botnfiski, men ein 
onnur orsøk er, at tað er ov torført hjá virkjum at fáa fatur á frystum fiski til virkingar.  
  
Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum sigur, at ætlanin er at tryggja, at tað skal bera til at fáa fatur á 
heilfrystum fiski. Tað merkir, at eisini fiskur, vit hava samráðst okkum til á fjarleiðum, skal bjóðast út í 
Føroyum.  
  
Hann vísir á, at stuðul verður latin til at flyta feskan fisk, men tað ætlar hann at broyta, so at stuðul 
eisini fæst til frystan fisk, í hvussu so er til frystan fisk, føroysk skip fiska.  
  
Hinvegin ásannar hann, at tað besta trygdin fyri, at virkini fáa nokk av fiski, er at tryggja, at stovnarnir 
koma fyri seg aftur.  
  
Høgni Hoydal sigur, at hann vil treyðugt seta nakra studningsskipan í verk, men hann sigur, at ein 
máti er at hava eina kredittskipan til rávørukeyp og til goymslur fyri at gera tað lættari hjá virkjum at 
fáa fatur á fiski og tann spurningurin verður eisini kannaður.  
  
- Fiskur, vit útvega føroyskum skipum, skal landast í Føroyum, og vit eiga at viðgera hetta sum eitt 
bráðmál, leggur Høgni Hoydal afturat. 
In.fo 
 

 
Tjóðveldismál skal steðga samkyndari giftu  
Eirikur Lindenskov 20.11.2016 (07:53)  
Jógvan á Lakjuni stríðst fyri at steðga ætlaðu broytingum í hjúnabandslógini. Í fyrispurningi til 
løgmann nýtir hann grundgevingar hjá Tjóðveldi í eini roynd at fáa lógina til fólkaatkvøðu.  
  

mailto:aki@sosialurin.fo
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Á tingfundi týsdagin samtykti løgtingið, at løgmaður skal svara soljóðandi fyrispurningi frá Jógvani á 
Lakjuni:  
  
1) Er ætlanin hjá løgmanni, landsstýrinum og samgonguni í tí uppskoti til stjórnarskipan, sum verður 
borið í tingið í næstum og eftir ætlan verður sent út til Føroya fólk at taka støðu til, at halda fast við 
orðingarnar um fólkaatkvøður, har ein minniluti, t.d. ein triðingur av Løgtinginum, 11 tingmenn, ella 
kanska tríggir fimtapartar, 14 tingmenn, kunnu krevja eitt mál til fólkaatkvøðu, aftaná at tað er 
samtykt í tinginum?  
  
2) Um hetta er ætlanin, hvussu kann løgmaður so saman við hinum samgonguleiðarunum við 
óskalaðum trúvirði leggja eitt slíkt uppskot fyri tingið og senda Føroya fólki tað til fólkaatkvøðu, tá ið 
somu flokkar síðst í apríl mánaði í ár púrasta skúgvaðu til viks eitt ynski frá ikki minni enn 16 
tingmonnum ella 48,5 prosentum av Løgtinginum um at fáa málið um hjúnabandslógina út til 
fólkaatkvøðu?  
  
Í viðmerking til fyrispurningin vísir Jógvan á Lakjuni á, at samgongan hevur boðað frá, at fólkaatkvøða 
skal verða um eina nýggja stjórnarskipan næsta ár, og sum skilst, verður arbeitt við at leggja uppskot 
um hetta fyri tingið í næstum.  
  
– Í arbeiðinum um nýggja stjórnarskipan, sum hevur vart í mong ár, og eisini í uppskotum, sum áður 
hava verið fyri á tingi í hesum sambandi, hevur í einum stykki undir "lóggávumannagongd" verið 
skotið upp, at til skal bera hjá einum triðingi av Løgtinginum at krevja lóg lagda til fólkaatkvøðu 
nakrar dagar eftir, at hon er samtykt.  
  
– Eisini hevur verið skotið upp, at fimtan prosent av veljarunum, ið hava valrætt til Løgtingið, kunnu 
krevja mál lagt til fólkaatkvøðu, sigur Jógvan á Lakjuni.  
  
Hann sigur víðari, at onkur av samgonguleiðarunum hevur verið serliga heitur talsmaður fyri hesum 
uppskotunum, og í seinasta valskeiði, 30. januar 2014, legði formaður Tjóðveldis fram uppskot 
(Løgtingsmál nr. 68/2013) um at fáa henda møguleikan fyri fólkaatkvøðu inn í núverandi Stýrisskipan 
Føroya.  
  
– Sami formaður segði eisini tá, at tá ið hann kom í leiðslu landsins, fór hann, hóast tað ikki var 
lógarfest, at praktisera hetta beinanvegin soleiðis, at um ein triðingur av løgtingsfólki ynskti tað, 
skuldu tey fáa mál til fólkaatkvøðu, um tey hildu tað vera so mikið týdningarmikið. Tað vil siga, at 
hann lovaði, at tá hann kom til valdið, so fór hann straks at virka eftir hesum uppskotunum, siugr 
Jógvan á Lakjuni.  
  
Aksel V. Johannesen, løgmaður, sum tá var tingmaður og framsøgumaður Javnaðarfloksins, hevði 
eisini orðið, tá ið hetta mál var til 1. viðgerð tann 12. februar 2014, og hann var rættiliga positivur fyri 
uppskotinum, men helt, at kanska hevði tað verið betri, um tríggir fimtapartar ella 14 tingmenn 
heldur enn 11 skuldu til fyri at fáa eitt mál til fólkaatkvøðu.  
  
– Í vár var kollveltandi broyting í hjúnabandslógini til viðgerðar á tingi. Talan var her um eitt sera 
prinsipielt mál. Eitt mál, sum gjørdi upp við eina aldargamla siðvenju og treiv djúpt inn í føroyska 
virðisgrundarlagið. Tí var upplagt at spyrja fólkið, áðrenn hetta sera álvarsama mál fekk gildi, sigur 
Jógvan á Lakjni.  
  
– Ein samgongutingmaður legði eisini broytingaruppskot fyri tingið um fólkaatkvøðu, men bleiv tíverri 
eftir øllum at døma kroystur til at taka uppskotið aftur.  
  
Broytingaruppskot varð kortini av øðrum lagt fyri tingið, har skotið varð upp, at málið ikki skuldi koma 
í gildi, fyrrenn tað hevði verið til fólkaatkvøðu.  
  
Jógvan á Lakjuni vísir á, at tá ið atkvøtt varð, var ikki bara ein triðingur ella 33,3 prosent fyri! Heldur 
ikki vóru bara 3/5 ella 14 tingmenn fyri. Nei, her vóru heilir 16 tingmenn av 33 ella 48,5 prosent av 
Løgtinginum fyri at senda málið út til fólkaatkvøðu og at spyrja Føroya fólk, um tað tók undir við hesi 
kollveltandi broyting.  
  
– Men nú hoyrdist einki frá teimum, sum høvdu lovað nakað annað góð tvey ár frammanundan. Tað, 
sum undrar undirritaða, er, at samgongan eftir øllum at døma nú ætlar at biðja Løgtingið og Føroya 



fólk taka undir við nøkrum, sum samgongan sjálv ikki tekur undir við, og sum hon hevur prógvað, at 
hon ikki vil praktiserað, sigur Jógvan á Lakjuni. 
In.fo 
 

 
Fiskivinnunýskipanin er sum ein keipuleikur  
Vit vita ikki, hvat samgongan er samd um, og landsstýrismaðurin hevur ikki flutt seg ein millimetur, 
segði Jørgen Niclasen á landsfundinum í gjár 
Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum hevur ikki flutt seg ein millimetur nærri nøkrum 
andstøðuflokki. Tað segði Jørgen Niclasen, formaður Fólkafloksins, á landsfundi floksins í gjár.  
Fiskivinnunýskipanin tykist sum ein keipuleikur. Vit hava verið á nógvum fundum. Teir flestu, har 
embætisfólk hava útlagt tekstin hjá nýskipanarnevndini. Landsstýrimaðurin er sera væl nøgdur við 
hvønn fund, men einki er hent, segði Jørgen Niclasen.  
Vit vita ikki, hvat samgongan er samd um, og landsstýrismaðurin hevur ikki flutt seg ein millimetur 
móti nøkrum andstøðuflokki.  
 
Fyri hann er altavgerandi, at arbeiðsplássini hjá okkara fiskimonnum øll skulu seljast á uppboðssølu, 
segði Jørgen Niclasen, sum samanbar formenninir í samgonguflokkunum við teir í skaldsøguna Feðgar 
á ferð.  
Jørgen Niclasen segði, at ein fiskivinnunýskipan má geva vinnuni tryggar karmar.  
Ein uppboðssøla er at selja skinnið, áðrenn bjørnin er skotin. Hon drenar vinnuna og steðgar 
nýíløgum og konsolidering. Vit verða afturúrsigld.  
Okkara áheitan er, segði Jørgen Niclasen, at skipa fiskivinnuna í einari loyvisskipan við einum áramáli, 
eins og alivinnan. 
  
Løgmaður hevur fegnast um alivinnuna og átti tí at kunnað gjørt semju við Fólkaflokkin um líknandi 
skipan fyri fiskivinnuna, segði Jørgen Niclasen, sum varð afturvaldur til formann Fólkafloksins á 
landsfundinum í gjár. Eingin bjóðaði honum av. 
Kvf.fo 
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