Tíðindi úr Føroyum tann 13.12.16
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

Hann øtlar vindin
13.12.2016 (09:16)
Fleiri djúp lágtrýst yvir Atlantshavinum nærkast Íslandi av suðri og útsynningi. Eitt tilhoyrandi
brúgvalag við regni og vindi fer mikudagin fram við Føroyum av vestri, og hósdagin fer eitt
nýtt brúgvalag framvið. Hetta óstøðuga og lýggja veðri, tó við nógvum vindi, varðir við.

Í dag
Lot til andøvsgul av útsynningi og suðri, 3 til 8 m/s, men seinnapartin øtlar hann vindin í
andøvsgul upp í ein strúk av suðri og landsynningi, 8 til 13 m/s, í støðum upp í hvassan vind,
15 m/s. Turt og sólglottar og hitin millum 4 og 9 stig. Í kvøld sum frá líður skýggjað og í nátt
møguliga regn. Hann øtlar vindin í strúk í vindi upp í skrið, 13 til 18 m/s. Hitin millum 6 og 10
stig.
Í morgin
Fyrrapartin hvassur vindur ella skrið av suðri og landsynningi, 15 til 20 m/s, skýggjað og regn.
Seinni andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s, og tað klárar í, tó okkurt æl. Um
náttina turt og lutvíst klárt, hann lækkar í ein sunnan og øtlar í stívt andøvsgul upp í hvassan
vind, 10 til 15 m/s. Hitin millum 7 og 10 stig.
Hósdagin
Stívt andøvsgul upp í hvassan vind av suðri, 10 til 15 m/s, sum snarar í ein útsynning.
Skýggjað og eitt skifti regn, seinni turt og sólglottar, tó møguliga okkurt æl. Hitin millum 6 og
9 stig.
Fríggjadagin
Andøvsgul upp í strúkur í vindi av útsynningi, 8 til 13 m/s, í støðum upp í hvassan vind, 15
m/s. Samdrigið og møguliga regn ella ælaveður. Hitin millum 6 og 9 stig.
Leygardagin
Stívt andøvsgul upp í hvassan vind av útsynningi, 10 til 15 m/s, í løtum upp í skrið, 18 m/s.
Fyri tað mesta skýggað og samdrigið og stundum regn ella ælaveður. Hitin millum 7 og 10
stig.
Sunnudagin
Andøvsgul upp í strúkur í vindi av útsynningi og vestri, 8 til 13 m/s, í støðum upp í hvassan
vind, 15 m/s. Skýggjað ella samdrigið og stundum regn. Hitin millum 7 og 10 stig.
In.fo

Mærsk verður ikki meldað fyri ólógliga upphøgging
Tað er onki løgfrøðiligt grundarlag fyri at melda Mærsk í sambandi við upphøggingina av
skipum hjá fyritøkuni á Alang Beach í India. Tað metir danska Umhvørvisstýrið, ið hevur
kannað málið eftir áheitan frá danska umhvørvis- og matvørumálaráðnum.
Funnist hevur verið at Mærsk fyri at hava sent tey bæði skipini Wyoming og Georgia til
upphøggingar á Alang Beach umframt at fyrrverandi Mærsk-skipið North Sea Producer varð
sent til upphøggingar í India, eftir at Mærsk hevði selt tað til annan eigara.
Sambært ES-reglum er tað ólógligt at senda vandamikið burturkast, sum flestu skipini
innihalda, úr Danmark ella øðrum ES-londum til ikki-OECD-lond sum India.

Men tá Wyoming og Georgia ikki vóru í ES-sjógvi, tá Mærsk tók avgerðina um upphøgging, er
tað hvørki í stríð við reglurnar ella aðra lóggávu á økinum, staðfestir Umhvørvisstýrið.
Hinvegin kunnu brot hava verið framd á reglurnar viðvíkjandi North Sea Producer, men um
so er, so liggur ábyrgdin hjá nýggja eigaranum. Nýggi eigarin kann hava handlað í stríð við
reglurnar, tí skipið lá í bretskari havn.
Danska umhvørvis- og matvørumálaráðið hevur boðað bretsku myndugleikunum frá hesum.
Kelda: Miljøstyrelsen/martimedanmark.dk
Antares.fo
27 boripallar á norska landgrunninum ongan sáttmála í 2017
Tríggir av fýra boripallum á norska landgrunninum hava ongan sáttmála næsta summar.
Tað vísa tøl frá Norges Rederiforbund sambært Stavanger Aftenblad.
Hetta setur 11.400 arbeiðspláss í vanda.
1. januar 2017 standa 27 av 44 boripallum á norska landgrunninum uttan sáttmála, og 1.
august standa fimm pallar aftrat uttan sáttmála.
Kelda: maritime.no
Antares.fo

Nýggi brunnbáturin á veg
13.12.2016 (13:00)
Nýggi brunnbáturin hjá Bakkafrost, Martin, er nú farin í dokk til seinastu umvælingarnar.
Bakkafrost keypti herfyri ein nýggjan brunnbát, sum skal røkja nøkunlunda somu uppgávur
sum Hans á Bakka. Talan er um skipið Havila Princess, sum felagið keypti í oktobur. Keldur
hjá Miðlahúsinum vilja vera við, at prísurin var 25 milliónir krónur.
Nú er skipið farið í dokk hjá skipasmiðjuni Havyard í Noregi. Skipið hevur verið í
offshorevinnuni og tí mugu ymiskar tillagingar gerast, áðrenn skipið kann nýtast til millum
annað avlúsing av laksi. Væntandi taka umvælingarnar 40 dagar.
Regin Jacobsen sigur við Miðlahúsið, at ætlanin var at fáa umvælingarnar gjørdar í Føroyum,
men tað lat seg ikki gera nóg skjótt.
Skipið er uppkallað eftir Martini Jacobsen, ein av teimum trimum brøðrunum á Bakka, sum
stovnaðu Bakkafrost. Hans og Róland Jacobsen stovnaðu felagið í 1968, og triðji bróður,
Martin Jacobsen, gjørdist partur av virkseminum í 1971.
In.fo

Tømdi pulvursløkkjara í Vágatunlinum
13.12.2016 (15:00)
Sunnunáttina 4. desembur framdi ein maður herverk í Vágatunlinum.
Mitt á nátt kemur ein bilur koyrandi gjøgnum tunnilin og steðgar á einum av víkiplássunum.
Menn fara úr bilinum at lata vatnið av sær, men av onkrari orsøk missir ein teirra tamarhald
á sær sjálvum.
Í ovfarakæti ella onkrum líknandi, tekur ein teirra ein pulvursløkkjara, sprænir alt til og tømir
pulvursløkkjaran. Síðani seta teir seg aftur í bilin og koyra víðari.
Tað er tó einaferð soleiðis, at í Vágatunlinum eru vakmyndatól sett upp á víkiplássunum.
Vakthavandi á løgreglustøðini sigur, at myndagóðskan á tólunum er so góð, at lættliga sást,
hvør tað var, ið tømdi pulvursløkkjaran. Harumframt sást nummarplátan á bilinum týðiliga.
Hetta gjørdi tað lætt hjá løgregluni at finna viðkomandi, og maðurin verður nú skuldsettur
fyri harðskap.
Vakthavandi á løgreglustøðini minnir á, at pulvursløkkjarar ikki hanga í tunlunum hvørki til
pynt ella sum leikur.
- Hetta kundi fingið deyðiligar fylgjur. Ímynda tær, um ein bilur fór at brenna í tunlinum, og
so var pulvursløkkjarin tómur, tá fólk høvdu brúk fyri honum. Tí rokna vit hesa gerðina sum
sera álvarsama, sigur vakthavandi.
In.fo

Maður á sjúkrahús eftir arbeiðshóhapp í Klaksvík
13.12.2016 (15:02)
Hendi eitt arbeiðsóhapp á Norðhavnini í Klaksvík.
Óhappið hendi beint eftir døgverða í dag tá ið ein trukkur koyrdi á beinið á einum
manni. Maðurin er fluttur á sjúkrahús til kanningar, men Arbeiðseftirlitið hevur fingið boð
um óhappið, sum so viðger tað víðari.
In.fo
Stór arbeiðspláss lata skjótt aftur í Vági
13.12.2016 (18:08)
– Tað er alt sum bendir á, at í næstu framtíð fer arbeiðsloysið í Vági at hækka munandi.
Tað staðfestir Dennis Holm, borgarstjóri í Vági í einum almennum upprópi til løgtingslimir og
landsstýrisfólk í dag.
Og tað ger hann í sambandi við at Løgtingið fyrsta dagin fer at samtykkja fíggjarlógina fyri
næsta ár.

Í hesum sambandi vil Fíggjarnevndin hjá Løgtinginum ikki ganga einum ynski frá vágbingum á
møti um at játta eina millión krónur, soleiðis at ein ítróttareftirskúli til 48 næmingar kann
setast á stovn í Vági.
Í hesum sambandi rópar borgarstjórin í Vági, varskó.
Fyrr í dag hevur hann víst á, hvussu vanlukkulig gongdin í fólkatalinum í Suðuroy, er.
Men hann staðfestir somuleiðis, at Vágur er eisini í eini ringari støðu, hvat arbeiðsplássum
viðvíkur, tí vandi er fyri at arbeiðsloysið fer at hækka nógv í næstum.
– Meðan vit hoyra um, tað er so nógv ferð á búskapinum at ferðin má tálmast, hava vit ikki
sama luksus-trupulleika í Suðuroy, sigur hann.
Hann vísir á, at samanborið við restina av landinum, er arbeiðsloysið í Suðuroynni lutfalsliga
høgt.
Í august var arbeiðsloysið í Suðuroy 4,9 prosent, sum er trý prosent hægri enn nakra
aðrastaðni í landinum, uttan í Suðurstreymoy, har arbeiðsloysi var 3,1 prosent. Hinvegin er
arbeiðsloysið minkað allastaðni hetta seinasta árið - uttan í Suðuroy, sigur borgarstjórin.
– Í Vági bendir alt á, at arbeiðsloysið fer at vaksa uppaftur meiri tíðliga komandi vár, tá virkið
hjá Bakkafrost steðgar í februar ella í mars, tá ið ongin laksur er eftir at arbeiða. Samstundis
er tað alt, sum bendir á, at turkivirkið, Faroese Apama, letur ikki upp aftur.
– So frá at vera eini 80 - 90 arbeiðsfólk á havnarlagnum í Vági fyri einum ári síðani, verða tað
bara eini 10 -15 fólk til arbeiðis í mars ella í apríl næsta ár, sigur Dennis Holm.
– Arbeiðsloysið í Vági fer væntandi upp um 12 prosent í mars ella í apríl næsta ár, leggur
hann afturat.
Hann sigur, at verður hugt eftir inntøkunum hjá kommununum í Suðuroynni, eru tær
yvirhøvur væl lægri enn aðrastaðni.
– Verður Vágs kommuna tikin sum dømi, vóru skattainntøkurnar hjá hvørjum fólki umleið
41900 krónur í fjør, men í Eysturkommunu var hon 52150 krónur, ella eini 25 prosent hægri.
– Somu viðurskifti eru galdandi fyri partafelagsskattin, sum var 10,6 milliónir í
Eysturkommunu í fjør, ella 5250 krónur fyri hvønn borgara. Í Vági var partafelagsskatturin 0,9
milliónir krónur í fjør, ella 674 krónur fyri hvønn vágbing. Og verður samanborið við Tvøroyri
og Hvalba, er søgan tann sama.
– Leggjast kann afturat, at í fjør var skattainntøkan hjá hvørjum føroyingi, 43.225 krónur í
miðal og í Suðuroy var tað bara Tvøroyrar kommuna, sum var yvir miðal, tí har var
skattainntøkan 44.263 krónir fyri hvørt fólk í miðal.
– Avbjóðingin í Suðuroynni er bæði, at virksemið her er minni enn í landinum sum heild,
samstundis sum tað eru lutfalsliga fá størv til útbúgvin fólk, sigur Dennis Holm.
– Sostatt manglar bæði virksemi til fólk, sum búgva í Suðuroynni, samstundis sum tað mangla
størv til fólk, sum kundu hugsa sær at flutt aftur, leggur hann afturat.

– Nú Fíggjarlógin fyri næsta ár er til viðgerðar, er alneyðugt, at leggja dent á at skapa fleiri
størv í Suðuroynni, sigur borgarstjórin í Vági.
in.fo

KÍF blandar seg í finalustríðið
13.12.2016 (22:12)
Bert ein dystur er spældur í FTZ-deildini hjá monnum í kvøld. Liðini, sum hittust í høllini í
Kollafirði vóru KÍF og StÍF.
Undan dystinum var nummar fýra við 16 stigum, meðan StÍF var nummar seks og næstaftast
við 10 stigum.
Ferð var á málskjótingini beinanvegin, tí tá ið 16 minuttir vóru farnir var javnleikur 8-8.
Restina av fyrra hálvleiki var tað tó heimaliðið, sum var við yvirlutan, og tessvegna fóru
kollfirðingar til hálvleiks við einari fýramálsleiðslu, ið segði 17-13.
Í seinna hálvleiki helt KÍF fram í sama stevi og legði seg skjótt á odda 19-13. Eftir hetta tyktist
dysturin avgjørdur, men eitt sindur av spenningi kom í dystin fimm minuttir undan dystarlok,
tá ið StÍF fekk minkað munin niður í trý mál, so støðan var 27-24. At enda var tó ongin slingur
í valsinum hjá KÍF, sum vann tryggan sigur áljóðandi 30-25.
Meginpartin av hesum kappingarárinum hevur KÍF verið aftanfyri hini liðini í tali av spældum
dystum, men eftir kvøldsins dyst hava kollfirðingar spælt líka nógvar dystir sum
meginparturin av hinum liðunum í deildini, 14 dystir. Heimasigurin hjá KÍF merkir, at nú er
liðið bert eitt stig aftanfyri VÍF, sum í løtuni er nummar tvey og á tí seinna finaluplássinum.
Stigatalvan í FTZ-deildini stendur niðanfyri. Klombran tilskilar, hvussu nógvar dystir liðini
hava spælt.
1. H71 21 stig (13)
2. VÍF 19 stig (14)
3. KÍF 18 stig (14)
4. Kyndil 17 stig (14)
5. Neistin 12 stig (14)
6. StÍF 10 stig (15)
7. Team Klaksvík 1 stig (14)
Málskjúttarnir úr kvøldsins dysti og myndatema sæst niðanfyri:
KÍF-StÍF 30-25 (17-13)
KÍF: Rúni Joensen 9, Fríði Weyhe 7, Andrias Nielsen 5, Tony Weyhe 3, Jákup Trygvason 3, Ási
Dam 1, Frederik Sørensen 1 og Hans Eli Sigurbjørnsson 1.

StÍF: Sveinur Justinussen 9, Pætur Johansen 8, Pætur Joensen 2, Teitur Nilssen 2, Borgar
Persson 2, Jógvan Gregersen 1 og Allan Norðberg 1.
In.fo
Arctic Viking landar í Tromsø
13-12-2016 - 00:11
Vit hava roynt 2 vikur seinast á túrinum í Russiskum sjógvi norður ímótir 80 gradum, ikki tað
stóra fiskaríi har heldur.
Fóru at sigla haðani hósmorgunin, noyddust at sigla inn á ein fjørð við russiska
eygleiðaranum, tí líkindir vóru ikki at seta hann av við SEVER 1 checkpunktið.
Tað fer rættuliga nógv tíð og orka til at fáa eygleiðara umborð og av, hava gjørt vart við hesi
viðurskiftir oftani, men tað rínur ikki við russisku mynduleikarnar.
Haðani eygleiðarin varð settur av og til Tromsø tekur um 30 tímar at sigla. Vit hava bunkra í
seinastu nátt, og fluttu síðani til Tromsø Fryseterminal á Solstrand at lossa, byrjaðu her
mánamorgunin.
Her í Tromsø má man flyta nógv, bunkra við eina kaj lossa við eina aðra, og taka umborð við
eina triðju, so tað er nógv manerer í so máta.
Hettar hevur verðið ein sermerktur túrur, tí lítið hevur verið at fingi yvirhøvur, hava um 250
tons inni av góðum rækjum fyri góðar 7 mió.-- ein túrur undir miðal. Tað sær onki út við
rækjufiskiskapinum eystanfyri í løtuni, men tað kann sjálvandi broytast, soleiðis er fiskarí
bara.
Fóru úr Føroyum 11.oktober, byrjaðu í Svalbardøkjunum, og fluttu so í russiskan sjógv
seinastu tvær vikurnar.
Gera nú út til nýggjan túr og skifta fólk. Hvar farið verður komandi túr, er ikki tikin avgerð um
enn.
Vit royna at skifta soleiðis, at menn eru onnur hvør jól heima.
Tað skrivar Niklái Petersen, skipari á Arctic Viking til okkum í kvøld.
Jn.fo

Eysturbúgvin og Vesturbúgvin landa í Havn
13-12-2016 - 08:31
Partrolararnir Eysturbúgvin og Vesturbúgvin landa í morgun í Havn, teir hava tilsamans
240.000 pund.
Teir hava roynt eystanfyri og byrjaðu túrin 1.desember.
Ein partur av veiðuni varð boðin út á Fiskamarknaðinum í gjár:

VESTURTÚGVA

Avreiðingar havn................ TÓRSHAVNAR HAVN
(BARÐIÐ)

VA 181 - (859)
Landing.............................. 12-12-2016 kl.06.00

Viðmerking til avreiðing:

Veiðubyrjan........................ 1. desember 2016
Veiðuháttur......................... Partrol eystanfyri
Føroyar

Fiskaslag

Viðmerking

Aldur

Goymt í %

Nøgd

MP

Kr

Toskur - Stikkað

Allir
Fiskidagar

2.500

14,87 37.175,00

Hýsa

Allir
Fiskidagar

339

7,00 2.373,00

Brosma

Allir
Fiskidagar

509

4,00 2.036,00

Longa - Stikkað

Allir
Fiskidagar

3.000

10,00 30.000,00

Kongafiskur

Allir
Fiskidagar

356

6,00 2.136,00

Havtaska - Stikka

Allir
Fiskidagar

562

28,60 16.073,20

Hemari

Allir
Fiskidagar

35

7.301

0,00

0,00

12,30 89.793,20

Jn.fo

Fagraberg landar í Skagen
13-12-2016 - 14:51
Fagraberg er í Skagen, har teir hava bíðað eftir landingartørni, men eru nú slopnir framat at
landa.

Fagraberg hevur 2.700 tons av svartkjafti, sum teir hava fiskað í landnyðring úr Fugloynni.
Teir eiga uml. 1.500 tons eftir av svartkjaftakvotuni.
Jn.fo

Akraberg landar í Båtsfjørðinum
13-12-2016 - 16:54
Frystitrolarin Akraberg er í dag inni í Båtsfjørðinum í Norra, har teir landa 730 tons av
heilfrystum fiski, sum teir hava fiskað í Barentshavinum.
Akraberg fer beint aftur til fiskiskap, tá ið liðugt er at landa.
Tað eru 24 mans við Akraberg, skipari er Erland Olsen úr Rituvík.
Jn.fo

Ógvusligar nøgdir av uppisjóvarfiski skulu nú seljast hægstbjóðandi
13.12.2016 - 09:56
Minnilutin í Vinnunevndini, sum eru samgonguumboðini, mæla til at landsstýrismaðurin fær
víðar heimildir at selja hækkingarnar í uppsjóvarkvotunum til hægst bjóðandi. Sambært
tilmælinum hjá samgonguumboðunum skulu sera fá krøv setast teimum sum bjóða.
Viðkomandi skal bert kunna vísa á eitt skip, sum skal fiska kvotuna.
Meirilutin í Vinnunevndini, sum er andstøðu umboðini, metir at hettar er at geva
landsstýrismanninum heimild at selja makrel fer úr 9.000 tonsum í 15.000 tons, norðhavssild
úr 4.000 tonsum í knøpp 60.000 tons, svartkjaft úr 20.000 tonsum í 140.000 tons. Metingin
byggir á tað vitan sum higartil er komin fram um samráðingarnar við strandalondini og
millumlandasamráðingar.
Meginparturin av meirinntøkunum hjá landskassanum fella niður í høvuðsstaðin.
Barentshavið
Sambært tilmælinum frá samgongu umboðunum skal alt tað sum kvotan av uppsjóvarfiskið
hækkar í mun til 2016 seljast á uppboðssølu, men hetta verður ikki galdandi fyri
Barentshavið. Har skal seljast burtur av hóast kvotan møguliga ikki hækkar. Tó skal einki
seljast um hon lækkar niður um 27.000 tons.
Sum Norðlýsið skilir er ikki semja í samgonguni.
Nordlysid.fo

Norskt felag latið lægsta prísin uppá nýggja havrannsóknarskipið

13.12.2016 - 13:29
Tað er nú greitt, at norska skipasmiðjan Simek frá Flekkefjord hevur latið lægsta prísin uppá
at gera nýggja havrannsóknarskipið.
Hetta kom fram á tíðindafundi, sum varð hildin í Fiskimálaráðnum í dag.
Tað var Eilif Gaard, stjóri á Havstovuni, sum legði fram í Fiskimálaráðnum í dag, og sum kundi
boða frá, at trý feløg høvdu bjóðað uppá arbeiðið at gera nýggja havrannsóknarskipið
Tilboðið hjá Simek ljóðaði, sambært Eilifi Gaard, uppá 211.911.240 krónur, t.v.s. uppá
nærum 212 milliónir krónur, meðan hini bæði tilboðini, sum komu inn, vóru nakað væl
hægri. Tilboðið hjá føroysku skipasmiðjuni Mest ljóðaði uppá góðar 264 milliónir krónur
(264.125.000), meðan tilboðið hjá norsku skipasmiðjuni Vard frá Aalesund ljóðaði uppá 267
milliónir krónur.
Landsstýrið hevur stungið út í kortið, at nýggja havrannsóknarskipið eftir ætlan skal kosta
215 milliónir krónur. Havrannsóknarskipið skal ætlandi vera liðugt tíðliga í 2019.
Á tíðindafundinum í Fiskimálaráðnum í dag kom í aðrar mátar fram, at tað nú verður farið
undir at kanna tilboðini nærri, áðrenn endalig avgerð verður tikin, hvat av tilboðunum verður
valt til at fara undir byggingina av nýggja havrannsóknarskipinum.
Eilif Gaard vildi ikki koma nærri inná, hvat av teim omanfyrinevndu tilboðunum verður valt.
Tað verður, sambært honum, gjørt av, eftir at tilboðini eru kannað nærri, og eftir at komið er
fram til, hvørt tilboðini lúka tey ásettu krøvini, og um prísirnir eru samanlíkniligir, sum hann
tók til á tíðindafundinum.
Tá ið vit á Portalinum spurdu nærri, nær ein kann vænta, at tilboðini eru liðugt kannað og
gjøgnumgingin í minstu smálutir, svaraði Eilif Gaard, at miðað verður eftir at fáa hetta gjørt
áðrenn jól.
Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, ið, sum vera man, eisini var til staðar á
tíðindafundinum, helt fyri, at landsstýrið hevði bjóðað fimm fyritøkum í Noregi og Føroyum,
sum høvdu førleikar at byggja eitt nýtt havrannsóknarskipið, at bjóða uppá
havrannsóknarskipið, og at trý av teimum høvdu tikið av tilboðnum.
Høgni Hoydal fegnaðist annars um, at hesi tilboðini nú vóru komin inn. Hann segði hesum
viðvíkjandi, at tað er ein stórur dagur at hava fingið tey inn, so at tað nú kann verða farið
undir arbeiðið at gera hetta nógv eftirbíðaða (long-awaited á enskum, red)
havrannsóknarskipið, sum hann málbar seg.
Portal.fo
Andlát:
Hildibjørg Hansen, Miðvági, andaðist mánakvøldið, 72 ára gomul.
Kvf.fo

