Tíðindi úr Føroyum tann 12.12.16
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

Veðrið:

In.fo
Nýtslan av fiski økist støðugt
Ársnýtslan av fiski hækkar støðugt. Tað vísir ein greining hjá FAO – Matvørustovninum undir
ST – sum metir, at nýtslan av fiski fyri hvønn íbúgva í heimshøpi verður 20,5 kilo í 2016. Hetta
svarar til ein vøkstur upp á 1 prosent sammett við 2015, meðan ársnýtslan fyri 10 árum
síðani, í 2006, var 17,6 kilo.
Umsetningurin av fiski hækkar væntandi eisini samanborið við 2015. Sambært FAO verður
umsetningurin í 2016 í heimshøpi 140 miljardir US dollarar – svarandi til umleið 978 miljardir
krónur í okkara peningi. Hetta er ein vøkstur upp á 4,4 prosent í mun til 2015, men tó
framvegis undir samlaða umsetninginum í 2014, tá umsetningurin var 1.037 miljardir krónur.
Meðan talan sostatt samanlagt er um framgongd, so eru landingarnar av villfiski ein støðugt
fallandi partur av samlaða umsetninginum av fiski í heimshøpi. Orsøkin til hækkingina er
framleiðslan av alifiski.
FAO roknar við, at framleiðslan av alifiski hækkar fimm prosent aftrat í 2016, og parturin av
alifiski stendur nú fyri 53 prosentum av fiskinum, ið fer til mannaføði. Hesin parturin fer at
vaksa næstu árini, metir FAO.
Kelda: fiskeritidende.dk
Amtares.fo
Maersk, MSC og HMM taka upp samstarv
Maersk Line, Mediterranean Shipping Company og Hyundai Merchant Marine hava gjørt av
at fara undir nýtt strategiskt samstarv. Samstarvið er ikki partur av 2M-samgonguni millum
Maersk og MSC, men fer tó at geva HMM atgongd til 2M-netverkið
"Samstarvið fer at gera okkum føran fyri at betra 2M-netverkið og økja hjáveruna á
týdningarmiklu rutunum um Kyrrahavið. Vit síggja fram til at brúka hesar møguleikar til
gagns fyri kundar okkara", sigur Søren Toft, Chief Operating Officer í Maersk Line.
Nýggja samstarvið millum Maersk Line, MSC og HMM er ein kombinatión av keypi og býti av
uppgávum, umframt at Maersk Line og MSC yvirtaka rakstur og chartur av skipum, sum
HMM í løtuni chartrar.
Avtalan kemur eftir ætlan í gildi í apríl 2017 við fyrivarni fyri góðkenning frá
myndugleikunum. Fyrsta tíðarskeiðið av samstarvinum er upp á trý ár við møguleika fyri at
verða longt og umfatar týðandi eystur-vestur rutur.

Kunnað verður nærri um rutubroytingar og tíðarætlanir fyrst í 2017.
Í juli í ár fekk HMM eitt memorandum of understanding um 2M-limaskap. Hetta var ein av
týdningarmestu treytunum fyri, at HMM kundi gera eina avtalu um endurskipan við
lánsveitarar sínar.
Hvørjar avleiðingar tað fær, at HMM kortini ikki verður partur av 2M samgonguni, er ikki
greitt.
Kundarnir hjá 2M hava allarhelst verið ímóti eini upptøku av HMM í samgonguni, tí teir stúra
fyri, at ein gjaldssteðgur í koreanska reiðarínum kann lemja teirra sendingar, eins og tað
gjørdi, tá Hanjin Shipping fór á húsagang.
Kelda: Maersk Line/maritimedanmark.dk
Antares.fo
13 reiðarí meldað fyri svávulbrot í Danmark
Síðani januar 2015 eru útivið 300 oljuroyndir gjørdar og greinaðar. Danska umhvørvisstýrið
hevur við grundarlagi í royndunum meldað 13 reiðarí fyri at nýta brennievni við ov høgum
svávulinnihaldi. Eitt reiðarí varð meldað í 2015 og hini 12 í ár. Eitt av málunum er avgreitt við
bót.
”Higartil er ein einstøk bót givin, sum reiðaríið hevur góðtikið”, sigur Dorte Kubel í
umhvørvisstýrinum fyri Søfartens Ledere.
Sjóferðslustýrið stendur fyri eftirlitinum og handhevjanini av svávulreglunum. Hetta verður
gjørt við, at oljuroyndir verða tiknar á skipum í donskum havnum. Royndirnar verða
greinaðar fyri svávulinnihald. Eftirlitið fær stuðul úr luftini frá sniffarum, sum Danmark sum
eitt av fyrstu londunum í heiminum hevur tikið í nýtslu.
Sniffararnir eru settir upp á Stórabeltsbrúnni og á eitt lítið flogfar, eina dronu. Teir kunnu
skráseta, um skip í donskum farvøtnum brúka ólógligt brennievni. Sniffarin hevur til
endamáls at hjálpa eftirlitsfólkum at koma fram á svávulsyndarar. Sniffaraverkætlanin heldur
fram til 1. februar 2017.
”Vit kanna í løtuni møguleikarnar fyri at halda fram við verkætlanini. Mátingarnar vátta
framvegis, at talið á brotum er lágt, umleið fimm prosent, tvs. sama støði sum undan
oljuroyndunum, og at vit bert síggja heilt fá grov brot”, sigur umhvørvisstýrið.
Eitt reiðarí varð meldað í 2015, og hini 12 reiðaríini eru meldað í ár. Talan er um 13 útlendsk
reiðarí. Nýggju fráboðanirnar umfata brot úr 20 prosentum omanfyri marknavirðið til næstan
níggju ferðir ov stórt innihald av svávuli.
Løgreglan er í gongd við at kanna málini. Síðani áseta dómstólarnir revsingina. Sambært
svávuldirektivinum hjá ES skal revsingin vera effektiv, standa í rímiligt mát við brotið, taka ein
fíggjarligan vinning frá reiðarínum, hava ræðandi ávirkan og hækka, um brotið endurtekur
seg.
Kelda: Søfartens Ledere
Antares.fo

Atlantic Petroleum sleppur sær av við fyristøðufelag
Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum ætlar sjálvt at reka oljuøkini, sum felagið er
meðeigari í. Tað hendir, eftir at myndugleikarnir hava sett núverandi fyristøðufelagið, Iona
Energy, undir umsiting.
Atlantic Petroleum hevur sloppið sær av við fyristøðufelagið á fleiri oljuloyvum, sum felagið
er meðeigari í, og ætlar nú sjálvt at reka økini.
Tað hendi á einum fundi fríggjakvøldið, upplýsir felagið í eini fráboðan. Her hevði Atlantic
Petroleum kallað inn til sokallað Joint Operating Committee viðvíkjandi Orlando- og Kellsøkjunum.
Hetta hendi, eftir at myndugleikarnir høvdu sett núverandi fyristøðufelagið, Iona Energy,
undir umsiting.
"Orlando-økið og Kells er sera týdningarmiklar ognir hjá Atlantic Petroleum, og vit ætla í
framtíðini at arbeiða neyvt saman við myndugleikunum, loyvispartnarunum og íognarum,"
sigur stjórin í Atlantic Petroleum, Ben Arabo, í fráboðanini.
Tað krevur góðkenning frá myndugleikunum, áðrenn Atlantic Petroleum kann yvirtaka
raksturin av økjunum.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo
Oljuprísurin nú uppi á 57 dollarum
Enn ein avtala um at minka um framleiðsluna av olju hevur fingið prísin at hækka. Hesa ferð
eru tað tey 11 oljuframleiðandi londini, sum ikki eru limir í Opec, ið eru vorðin samd um at
skerja framleiðsluna við útivið 600.000 tunnum av olju. Av hesum stendur Russland einsamalt
fyri helminginum.
Avtalan kemur tvær vikur eftir, at Opec-londini innanhýsis samdust um at skerja
framleiðsluna við 1,2 miljónir tunnum.
Norðsjóvaroljan er longu komin upp á 57 dollarar fyri tunnuna og er sostatt hækkað sløk 27
prosent síðani 14. november, tá hon var niðri á 44,7 dollarum. Hetta er fyrstu ferð í
hálvtannað ár, at prísurin er so høgur sum nú.
"Hetta er ein greiður og týðiligur boðskapur um, at framleiðararnir vilja javnviga marknaðin
við hægri prísum," sigur Chris Weston, sjefstrategur hjá IG i Australia, við Bloomberg News.
"Avtalan vísir styrki og samanhald millum alheims framleiðararnar. Hetta kann merkja nýtt
samstarv við tí endamáli at fáa støðug viðurskifti aftur á alheims oljumarknaðinum," skrivar S
& P Global Platts í eini fráboðan sambært Dagens Næringsliv.
Kelda: shippingwatch. dk
Antares.fo
SAS og Loganair sleppa at flúgva upp á Føroyar
12-12-2016 18:13
Poul Michelsen, landsstýrismaður, hevur í dag kunnað landsstýrið um sítt tilmæli í sambandi
við umsóknirnar hjá SAS og Loganair, sum vilja sleppa at flúgva upp á Føroyar - ávikavist

millum Vágar og Keypmannahavn og millum Vágar og Aberdeen. Og stendur tað til
landsstýrismannin, verða umsóknirnar gingnar á møti í báðum førum. Sostatt verða, eftir
øllum at døma, trý flogfeløg, sum komandi ár fara at flúgva regluliga millum Føroyar og
útheimin.
Útvarpið hjá Kringvarpinum tosaði við Poul Michelsen seinnapartin, og hann upplýsti, at fara
feløgini at halda ávísar treytir, so fáa tey loyvi at flúgva frá komandi ári. Treytirnar snúgva seg
millum annað um at halda fráboðaðar prísir og avsláttarskipanir.
Lagt verður upp til, at loyvini skulu endurmetast, tá ein tíð er fráliðin.
Dimma.fo
Fyrsta nýbygda tvíkilja til Sands
12-12-2016 12:46
Í farnu viku bleiv á fyrsta sinni ein tvíkilja latin í Sandoynna. Talan er um nýbygning nummar
44 frá KJ Hydraulik á Kambsdali. Tvíkiljan varð latin Marine Harvest, ið er farið undir
laksaaling á Sandsvág. Tvíkiljan er 15,5 metrar long og sjey metrar breið.
Dimma.fo
Stuðul til privatar miðlar skal tryggja kappingina
12-12-2016 08:48
Privatu miðlarnir vikna alsamt, men teir skulu varðveitast, so fjølbroytnið í miðlalandslagnum
kann verða tryggjað. Hetta er endamálið við lógaruppskotinum um miðlastuðul, sum
landsstýriskvinnan við mentamálum, Rigmor Dam, hevur lagt fyri tingið. Stuðul skal kunna
veitast prentaðum tíðindamiðlum, loftbornum tíðindamiðlum og skrivaðum netmiðlum við
redaktiónum
Um allan heim hava bløðini stórar avbjóðingar, tí tíðindatænasturnar, sum fyrr vóru á prenti,
eru fluttar yvir á internetið. Nógv upplýsing, sum hendur fæst á í dag, er ókeypis á netinum,
men ójavnt er við dygdini. Sumt er væl frágingið, annað er hjálparleyst og beinleiðis ósatt, og
ørkymlanin hjá móttakarunum kann mangan vera stór.
Eisini í Føroyum hava bløðini avbjóðingar. Dimmalætting, sum fyrr kom út fimm ferðir um
vikuna, kemur nú út fríggjadag sum vikuskiftisblað. Sosialurin, sum eisini kom út fimm ferðir
um vikuna, kemur nú út tríggjar ferðir um vikuna – mikudag ókeypis í hvørt hús. Onnur bløð
hava annaðhvørt givið upp ond ella eru ókeypis lýsingarbløð ella tíðarrit.
At styðja upp undir pappírsmiðlar í hesi netmiklu tíð er sum at styðja upp undir hestavognin,
tá bilurin varð uppfunnin, hava summi sagt. Men tað leggur landsstýriskvinnan við
mentamálum líka í, tí fjølbroytnið í tí frammanundan veika fjølmiðlalandslagnum skal
tryggjast, og tað skal gerast við einum árligum miðlastuðli á 2 mió. kr., sum ein óheft nevnd
býtir út.
Redaktionellar treytir
Í lógaruppskotinum verður staðfest, at ongin almennur ognarskapur skal vera í miðlunum,
sum kunnu fáa burtur av stuðlinum. Tann miðilin, sum søkir og skal vænta sær stuðul, skal
vera sjálvstøðugur við einum ábyrgdarhavandi redaktøri. Íroknað redaktørin skal miðilin hava
í minsta lagi trý heil redaktionell ársverk.
Ein onnur treyt er, at miðilin skal í sínum redaktionella tilfari venda sær til ein breiðan skara
av brúkarum og ikki bert til ávísar vinnubólkar ella yrkisbólkar, limir í yrkisfeløgum og

politiskum flokkum. Við hesum vil landsstýriskvinnan siga, at t.d. fakbløð hava onga atgongd
til miðlastuðulin, og tað hava politisk propagandabløð heldur ikki.
Um redaktionella innihaldið hjá miðlunum, ið ætla sær stuðul, verður sagt, at tað skal fevna
breitt, og “talan skal í høvuðsheitum vera um viðgerð av aktuellum tíðindatilfari av
politiskum, samfelagsligum og/ella mentanarligum slagi, sum er lagað til fólkið í Føroyum, og
sum lýsir føroysk samfelagsviðurskifti ella útlendsk viðurskifti úr einum føroyskum
sjónarhorni.”
Fjølbroytni og kapping
Í viðmerkingunum til uppskotið verður sligið fast, at Mentamálaráðið hevur sum fremsta mál
á fjølmiðlaøkinum at vera við til at tryggja borgarunum og samfelagnum dygdargott og
álítandi miðlainnihald. Eyðsýnt er, at tess størri útboðið av miðlum er, tess størri verður
margfeldið, verður staðfest. Í viðmerkingunum stendur eisini:
“Eitt fjøltáttað miðlalandslag er við til at birta upp undir eitt opið og fólkaræðisligt samfelag,
men tað er ikki ein sjálvfylgja, at vit hava eitt fjølbroytt úrval av tíðindamiðlum. Seinastu
mongu árini hava føroysku tíðindamiðlarnir havt trupul kor at virka undir. Politiskt ynski er
um at venda gongdini, so tað ber til hjá verandi og møguliga fleiri tíðindamiðlum at virka á
marknaðinum.”
Kringvarp Føroya, sum serliga verður fíggjað við kringvarpsgjaldi, skal ikki kunna fáa
miðlastuðul, sigur uppskotið. Tað skal tvørturímóti hava mótspæl.
“Privatu tíðindamiðlarnir eru við til at geva almenna public service-stovninum Kringvarpi
Føroya eina neyðuga og ynskiliga kapping. Tíðindamiðlarnir skulu vera gróðrarbotnur undir
einum upplýstum og virknum almennum kjaki. Nú ræður um at tryggja eitt sterkt samlað
føroyskt miðlaútboð við eini føroyskari rødd,” verður sagt.
Dimma.fo

Heðin ongan skund - Annika og tey sleppa ikki at skipa seg fyrr enn í evstu løtu
12.12.2016 - 17:59
KVF veit í dag at siga, at sitandi býráð í Tórshavnar kommunu er innkallað til býráðsfund
hósdagin 15. desember. Hetta merkir, sambært KVF, at Tórshavnar kommuna ikki skipar seg
av nýggjum á tí fundinum heldur. Tey nývaldu mugu innkallast, um býráðið skal skipa seg av
nýggjum.
KVF skrivar, at nógvu kommunurnar kring landið hava longu skipað seg av nýggjum, so at tey,
sum vunnu valið 8. november, nú manna bý- og bygdaráðini og tær mongu nevndirnar, sum
kommunur hava undir sær. Men sambært Bjørgfríð Ludvíg, kommunustjóra í Tórshavnar
kommunu, skipar býráðið seg ikki av nýggjum á komandi fundinum, sum verður hósdagin.
Hetta merkir, sambært KVF, at býráðið í Tórshavnar kommunu væntandi ikki verður skipað
av nýggjum fyrr enn ímillum jól og nýggjár.
Nývalda býráðssamgongan var longu byrjað at ótolnast um mánaðarskiftið, og sendu tey tí
Heðini Mortensen, borgarstjóra í Tórshavnar kommunu, skriv, har tey heittu á hann um at
kalla inn býráðið skjótast gjørligt til tess at fáa skipað nýggja býráðið.
Men eftir øllum at døma hevur Heðin Mortensen ongan skund. Tað nýtist honum heldur ikki
at hava, tí at sambært lógini um kommunustýri, skal nývalda kommunustýrið ikki skipa seg
fyrr enn í seinasta lagi innan árslok.
Portal.fo

Vígslugudstænasta í Hósvíkar Kirkju
11.12.2016 - 16:34
Tað eru skjótt trý ár síðani arbeiðið, at umvæla Hósvíkar Kirkju byrjaði, og í dag varð hon
vígd. Mestsum øll kirkjan er umvæld, sjálvt ljósakrúnurnar.
Arbeiðið skuldi ikki taka so langa tíð, men arbeiðstakarin fór á húsagang, og hetta seinkaði
verkætlanini nógv.
Portal.fo
Sonni fær møguleikan at sannføra
12.12.2016 (13:53)
Svein-Erik Jenset, formaður í fjepparafelagnum hjá Molde FK, sigur, at keypið av Sonna
Ragnar Nattestad kom óvart á hann.
- Vit hava ikki hoyrt nakrar søgur um hesa spælaraflytingina. Samstundis er hetta ein spælari,
sum vit ikki kenna so væl, hóast onkur okkara minnast navnið frá tíð hansara í FC Midtjylland.
- Vit eru heilt víst spent upp á hetta og gleða okkum at síggja, hvat hann hevur at bjóða og
hvussu hann passar inn í felagið, sigur Svein-Erik Jenset.
Líkt er til, at Molde FK missir annan av føstu miðverjunum, við tað at Vegard Forren og
felagið ikki megna at semjast um ein nýggjan sáttmála.
- Vit vóna ikki, at vit missa hann, men tað er okkurt, sum bendir á, at hann er á veg avstað.
Harumframt verður annar vinstribakkurin allarhelst seldur eisini, sigur hann.
Hann sigur, at í verandi støðu er ringt at siga, um Sonni Ragnar Nattestad kann vænta sær
spælitíð.
- Tað velst um, hvat hendir við spælarum okkara. Um vit varðveita Vegard Forren, Ruben
Gabrielsen og Joona Toivio, so hava vit tríggjar klassaspælarar, sum vit kenna væl og sum
kenna skipanina. So verður verri hjá honum at spæla seg inn á liðið. Men vit missa jú ein
vinstrabakk og í fjør høvdu vit stórar trupulleikar við skaðum, so hann fær allarhelst
møguleikan kortini, sigur Svein-Erik Jenset.
- Ole Gunnar Solskjær er tað slagið av venjara, sum dámar at lata ungar spælarar royna seg.
Hann fer tí at fáa møguleikan at sannføra liðfelagar, venjarar og fjepparar um síni evni. Um
hann møtir til venjing og vísir, at hann meinar hetta í álvara, at hann satsar upp á hetta og at
hann er ein góður spælari, sum gevur alt, so er eingin orsøk til, at hann ikki skal megna at
bróta ígjøgnum, sigur hann.
Í ár endaði Molde FK á fimta plássi og í fjør á sætta plássi. Annars hevur felagið vunnið
norska meistaraheitið tríggjar ferðir síðani 2011, í 2011, 2012 og 2014. Í fjør stóð felagið seg
sera væl í bólkaspælinum í Europa League. Felagið vann bólkin, framman fyri Fenerbahce,
Ajax og Celtic. Sevilla, sum hevur vunnið Europa League trý ár á rað, gjørdist ein ov stórur
gloypibiti.

- Leiðslan hevur gjørt heilt greitt, at úrslitið í ár og í fjørt ikki hevur verið nóg gott, Europa
League ævintýrið undantikið. Teir siga, at teir vilja lyfta felagið í oddastríðið aftur, so tí vóna
vit, at teir fara at seta handling aftan fyri orðini, sigur Svein-Erik Jenset.
In.fo
Alsamt fleiri føroyingar fáa arbeiði
12.12.2016 (18:14)
Í september vóru 25.429 løntakarar í Føroyum
Tað staðfestir Hagstovan í eini nýggjaru uppgerð.
Hagtstovan sigur, at seinastu tríggjar mánaðirnar hevur tað verið lítil vøkstur hvønn mánað,
so í september vóru 100 fleiri løntakarar enn í summar.
Í fiski- og alivinnuni hevur tað verið eitt sindur upp og niður í ár. Frá januar til mars var
framgongd, men so vóru færri løntakarar í fiski- og alivinnuni í alt summar, samanborðið við
sama tíðarskeið í fjør. Í august vóru aftur fleiri, men nú í september vóru tað 50 færri í fiskiog alivinnu í mun til í september í fjør.
Byggivinnan hevur framvegis stóra framgongd. Bæði í tali á løntakarum og í prosentum er
byggivinnan tann høvuðsvinnubólkur sum hevur størstu framgongd. Í september vóru 3.642
løntakarar í byggivinnuni og tað eru 251 løntakarar fleiri enn árið fyri. Framgongdin er 7,4
prosent.
Privatu tænastuvinnurnar eru vaksnar 2,5 prosent seinasta árið, meðan almenn fyrisiting og
tænastur er vaksin 1,5 prosent, sigur Hagstovan.
In.fo
Eingin dálking á Hagaleiti í Leirvík
12.12.2016 (20:19)
Í samband við umhvørvisgóðkenningina fyri brennistøðina hjá IRF á Hagaleiti í Leirvík, hava
sonevndar immisiónskanningar - ella árinskanningar - verið partur av krøvunum fyri
góðkenningini.
Hesi krøv hava eisini verið galdandi fyri KOB, Kommunalu Orku-og Brennistøðina á
Sandvíkarhjalla.
Tá Umhvørvisstovan hevur fingið áheitan frá KOB um at endurskoða sýnstøkurnar av mold,
grasi og seyði, hevur stovnurin eisini endurskoðað sýnstøkurnar hjá IRF í Leirvík.
Kravið um sýnstøkur varð sett, tí Umhvørvsstovan ynskti at fylgja við, um dálking frá
brennistøðunum sæst aftur í nærumhvørvinum - í jørðini og í seyðinum, sum gongur í
økinum.
Í brævi til IRF í Leirvík hin 1. november í ár um hesar sýnstøkur og kanningar, vísir
Umhvørvisstovan á, at kanningar nú eru gjørdar yvir fleiri ár.

- Vit meta, at vit nú hava eina tíðarseriu, har til ber at hyggja eftir úrslitunum frá hesum
kanningum og kunnu gera eina meting av, um dálking sæst aftur í nærumhvørvinum.
Umhvørvisstovan vísir í brævinum á, at út frá fyriliggjandi kanningum er stovnurin komin til
ta niðurstøðu, at tað ikki er neyðugt at gera hesar kanningar í framtíðini.
- Henda niðurstøða er tikin út frá, at brennistøðin klárar at halda tey markvirði, sum eru sett
til emmisión í umhvørvisgóðkenningini.
Lagt verður aftrat, at úrslitini frá sýnstøkunum av mold, grasi og seyði fleiri ár aftur vísa, at
innihaldið av dálkandi evnum er lágt, og Umhvørvisstovan staðfestir, at eingin týðandi
dálking frá brennistøðini er at síggja í umhvørvinum.
Í brævinum til IRF ger Umhvørvisstovan tó vart við, at um tað verður mett neyðugt, kann
stovnurin krevja, at sýnstøkurnar verða tiknar uppaftur.
In.fo
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Samandráttur: Línuskip: Tey flestu línuskipini koma at landa síðst í vikuni. Tað verður ein
blandingur av toski, hýsu, longa og brosma. Eisini verður nakað av svartkalva og blálongu.
Vantandi koma tey flestu línuskipini at leggja til jóla.
Útróður: Streymurin harðnar út á vikuna og veðri verður eisini heldur ikki av tí besta, so tí
vantað vit ikki nógvan útróður.
Djúpvatnstrolarar: Allir liggja við bryggu.
Partrolarar: Øll, uttan tvey pør, eru til fiskarí. Koma at landa, sum vikan líður. Fiskiskapurin er
fyri tað mesta smáligur.
Trolbátar: Trýggjir eru úti. Tveir fiska havtasku og ein fiskar tosk og hýsu og so nakað av
flatfiski. Vit vantað at allir landa mánadagin. Helst fara´nakrir trolbátarnir út í næstum.
Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, eitt landar mánadagin og hitt síðst í vikuni. Fiskaríið er
brúkiligt. Eitt fiskar havtasku, men fiskaríið er smáligt.
Fmf.fo
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Valutanavn

Australske dollar

WMR

524,52

Bulgarske leva

380,21

Brasilianske real

206,96

Canadiske dollar

534,25

Schweizerfranc

690,30

Kinesiske renminbi.yuan

101,50

Tjekkiske koruna

27,510

Euro

743,71

Britiske pund

886,36

Hong Kong dollar

90,46

Kuna

98,72

Ungarske forint

2,3670

Israelske new shekel

183,55

Indiske rupees

10,400

Japanske yen

6,0600

Mexicanske peso

34,630

Norske kroner

83,08

Newzealandske dollar

502,63

Polske zloty

166,91

Russiske rubel

11,460

Svenske kroner

76,32

Singapore dollar

491,03

Thailandske baht

19,690

Tyrkiske lira

199,51

US dollar

701,90

Sydafrikanske rand

51,100

Danskebank.dk
Andlát:
Villy Hansen, Tórshavn, andaðist 10. desember, 65 ára gamal.
Anna Joensen, fødd Johansen, Tórshavn, andaðist á Boðanesheiminum leygardagin 10.
desember, 89 ára gomul.

Áki Petersen úr Sørvág andaðist fríggjadagin 9. desember, 21 ára gamal. Áki var sonur Randi
og Paula Bo Petersen.
Kvf.fo

