Tíðindi úr Føroyum tann 28.12.16

Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Aftur eitt nos í morgin
28.12.2016 - 16:16
Tað ræður um at lata tingini verða surrað í eina tíð afturat. Tíðin við vetrarstormum er ikki av
enn.
Í morgin kunnu vit aftur vænta eitt nos.
Tað er sama brúgvalagið, sum í nátt herjaði oyggjarnar við nógvum vindi av útsynningi. Í dag
breiðir brúgvarlagið seg yvir Bretsku oyggjarnar, men í sambandi við at eitt nýtt lágtrýst er
undir menning yvir Grønlandsfjørðinum millum Ísland og Grønland, trekkir brúgvin seg
norðuraftur, og verður yvir Føroyum um middagsleitið í morgin.
Hóast illveðrið sær umfatandi út á veðurkortunum, so væntar DMI-veðurstøðin tó ikki meira
enn millum 15 og 20 metrar um sekundið av útsynningi seinnapartin í morgin og langt út á
fríggjadagin.
Á nýggjárinum sær tað framvegis út til at verða fínasta veður. Nýggjársnátt kemur hann høgt
við kulda.
Portal.fo

Reiðarar eina fjórðings miljard afturút við lønum
Manningar á skipum, ið sigla undir hentleikaflaggi, hava vaksandi trupulleikar við at fáa
lønina útgoldnað, sum tær hava krav upp á. Nýggj tøl frá ITF vísa, at ein fjóðrings miljard
lønarkrónur ikki komu til útgjaldingar, fyrrenn eftirlitsfólk hjá fakfelagnum høvdu gingið á
reiðararnar.
ITF hevur í 2016 skipað fyri eini miðvísari herferð ímóti skipum undir hentleikaflaggi, og
samanlagt hava tey 122 eftirlitsfólkini hjá fakfelagnum verið umborð á hesum skipunum

8.555 ferðir. Á mongum skipum stóð ikki serliga væl til.

Fyrstu tíggju mánaðirnar í ár hava eftirlitsfólkini í heimshøpi fingið 225 miljónir krónur inn til
sjófólk, ið sigla við skipum undir hentleikaflaggi. Hetta er ein øking upp á meira enn 6 prosent
samanborið við í fjør.

Heldur henda myndin fram síðstu tveir mánaðirnar av árinum, fara ógoldnu lønirnar upp um
meira enn eina fjórðings miljard krónur í ár.

”Tølini frá ITF vátta tíverri, at vaksandi tørvur er á eftirliti av skipum undir hentleikaflaggi”,
sigur Ole Philipsen, formaður í CO-Søfart og maritimu deildini hjá Dansk Metal.

”Sum heild skal ITF hava rós fyri ótroyttiliga arbeiðið. Og við ígildissetanini av MLC hava
eftirlitsfólkini eisini fingið eitt frálíkt amboð, so brot á sáttmálan kann bera í sær afturhald av
skipum”, sigur Ole Philipsen.

Í Danmark røkja tveir ITF-eftirlitsmenn uppgávurnar. Annars kannar cruise- og
ferðamannaskip og hin farmaskip undir hentleikaflaggi.

Kelda: CO-Søfart
Antares.fo

Ísraelar høvuðseigarar í Faroe Petroleum
Ísraelska Delek Group eigur nú 13,18 prosent í Faroe Petroleum PLC, sum felagið hevur keypt
frá Dana Petroleum.
Delek Group er sostatt størsti eigari í Faroe Petroleum nú.
– Hetta er ein týdningarmikil partur av ætlanunum hjá Delek – at gerast eitt altjóða orkufelag
við munandi virksemi í leiting og framleiðslu av olju og gassi. Fíggjarliga styrki okkara ger
okkum føran fyri at gera íløgur í møguleikar við strategiskum vøkstri, sigur stjórin í felagnum,
Asaf Bartfelt, í eini børsfráboðan.
Kelda: offshore.no
Antares.fo

Skifta Høgaberg út við nýtt norskt skip
P/f Framherji í Fuglafirði hevur keypt skipið Torbas frá A/S Torbas í Norra.
Torbas kemur í føroyska flotan fyri skipið Høgaberg, Framherji eigur umframt Høgaberg eisini
uppsjóvarskipið Fagraberg, frystitrolaran Akraberg og línuskipini Skørina, Stapan, Mascot og
Sigmund.
Frá reiðaríðnum verður sagt, at teir fara yvir til Norra 2. januar eftir skipinum og rokna við at
vera í Føroyum í somu viku.
Torbas er 2 ára gamalt skip, sum kostaði uml. 200 milliónir at byggja. Skipið lastar 2.050 tons.
Kelda: jn.fo
Antares.fo

Jólaódnin er okkara veðurlagsbroyting
28.12.2016 - 10:20
Jólaódnin, sum ikki enn er liðug á hesum sinni, er ræðandi í sínum veldi og tað er ræðandi at
hon er úrslit av veðurlagsbroytingum íkomnum av co2 útláti og ovurnýtslu heimsins av
fossilum brennievni ! Tað er ræðandi at slíkar ódnir kunnu farast at gerast alt vanligari í
Føroyum framyvir.
Veðurfrøðingar uttanlanda sýna okkara jólaódn stóran ans og halda at hon eigur at granskast
fyri at royna at staðfesta hvussu hon er íkomin – kortini eru teir sannførdir um at bræðingin
við Arktis er høvuðsorsøkin – hitin í dag á Norðpólinum er 20 stig ! hægri enn vanligt hesa
árstíðina.
Vit Føroyingar hava kanska havt hug at halda at veðurlagsbroytingar fara fram alla aðra
staðni enn hjá okkum ! Jólaódnin er tíðanverri eitt veruliga úrslit av veðurlagsbroytingum á
okkara leiðum.
Á ráðstevnuni hjá SEV í heyst varð veðurfrøðingurin Jesper Teilgaard spurdur hvussu hann
helt vit fóru at merkja veðurlagsbroytingarnar sum idag er ein vísindaliga staðfestur globalur
veruleiki ! Hann metti at vit framyvir fara at fáa nógv fleiri ódnir og nógv avfall – tíðanverri
sær tað út til at hann hevur rætt.
Tað skal ikki nógv hugflog til at ímynda sær ógvusligu negativu ávirkanina á Føroyar og
okkara lív og búðskap um hesir døpru spádómar fara at halda.

Siri Steenberg sigur at Føroyar taka undir við Paris sáttmálanum um at minka okkara nýtslu
her á landi av fossilum brennievnum og at gera okkara skyldu í heimssamfelagnum – stundin
er komin at seta hetta í verk beinanvegin ! støðan er veruliga álvarslig.
Johan Mortensen
Nordlysid.fo

Norðurlond: Alsamt fleiri børn og ung vilja skifta kyn
28.12.2016 - 09:19
Alsamt fleiri børn og ung í Norðurlondum vilja skifta kyn.
Jyllands-Posten skrivar, at fakfólk í Danmark, Svøríki, Finlandi, Stórabretlandi, Hollandi, USA
og Australia vísa á, at seinastu árini er talið á børnum og ungum, ið venda sær til
kynsklinikkir, voksið nógv.
í 2012 vendu fýra børn og ung sær til Astrid Lindgren barnasjúkrahúsið í Stokkhólmi, tí tey
vildu skifta kyn. Í 2015 var talið voksið til 116, og í ár væntast tað at vera 200.
Á Sexologisk Klinik í Keypmannahavn, ið hevur havt tilboð til børn og ung síðani januar í ár,
hava tey fingið nógv fleiri fyrispurningar, enn tey høvdu væntað. Væntað varð, at um 50 børn
og ung fóru at venda sær til klinikkina um árið, men í juni í ár hevði klinikkin longu fingið 55
fyrispurningar um kynsskifti. Væntað verður nú, at talið fer at liggja millum 120 og 130 við
árslok.
Louise Frisén, yvirlækni við barna- og ungdómspsykiatri á Astrid Lindgren sjúkrahúsinum,
sigur seg undrast yvir høgu tølini av børnum, ið vilja skifta kyn.
- So skjótt okkurt veksur 100 prosent, so skal ein sum lækni vera varin og stúrin, sigur hon við
Jyllands-Posten, men leggur aftrat, at tølini skulu síggjast sum nakað sera gott, um talan er
um transkynt, ið nú fáa hjálp fyrr.
- So merkir tað, at vit kunnu bjóða stophormonur til fleiri ektað transkynt, sum ikki vilja, at
teirra óynskta kyn mennir seg, sigur hon.
Portal.fo

Netanyahu til Nýsæland: Hetta verður tulkað sum ein krígsavbjóðing
28.12.2016 - 12:15
Benjamin Netanyahu, forsætisráðharri í Ísrael, gjørdist so óður um ST samtyktina at forða fyri
ísraelskum búsetingum á Vestara Áarbakka, at hann greiddi uttanríkisráðharranum í
Nýsælandi frá, at helt Nýsæland áfram at stuðla samtyktini - sum tá framvegis var eitt
uppskot - so fór Ísrael at tulka tað sum eina krígsavbjóðing.
Ísraelskir miðlar skriva sambært The Guardian, at Netanyahu ringdi til nýsælendska
uttanríkisráðharran, Murray McCully, stutt fyri at uppskotið varð samtykt og bað hann sleppa
uppskotinum. Nýsæland var eitt av londunum, ið hevði evnað uppskotið til.
- Um tit halda áfram at stuðla uppskotinum, so er tað - frá okkara sjónarhorni - ein
krígsavbjóðing. Tað fer at oyðileggja viðurskiftini, og har fara at vera avleiðingar. Vit taka
sendiharra okkara aftur til Jerusalem, segði Netanyahu við McCully.
Nýsæland broytti tó ikki meining, og uppskotið varð samtykt.
Ein ónevndur vesturlendskur diplomatur hevur váttað tíðindini fyri The Guardian, og greiddi
hann frá, at samrøðan var hørð.
Netanyahu hevði samstundis givið boð eftir sendiharrunum hjá teimum londunum, ið
stuðlaðu uppskotinum, og gjørdi hann teimum greitt, at Ísrael fór undir ongum umstøðum at
góðtaka samtyktina, og hótt varð við tiltøkum móti teimum londunum, ið atkvøddu fyri.
Portal.fo

Undirtøka fyri at økja um HM luttøku
28.12.2016 - 13:15
Gianni Infantino, forseti fyri altjóða fótbóltssamgonguna, Fifa, sigur nú, at breiður meiriluti er
millum limasambondini í Fifa fyri at økja um luttakaratalið til HM til 48 lið.
Í løtuni eru 32 lið í kappingini, men Infantino hevur leingi havt í hyggju at økja um
luttakratalið. Tí hevur leingi verðið hugt eftir skipanum, ið loyva fleiri liðum í stuttu
kappingini, og sum skilst er ein av møguleikunum tann, at kappingin verður skipað í 16
bólkum við trimum liðum í hvørjum bólki.

Um nýggjur HM leistur verður funnin, so kemur hann allarhelst ikki í gildi fyrr enn í 2026,
men leisturin sjálvur kan longu góðkennast 9. januar, tá Fifa ráðið hevur fund í Zürich.
- Eg eri enn sannførdur um, at vit skulu hava fleiri enn 32 lið til HM. Vit hugsa enn um at økja
um luttakaratalið til 40 ella 48 lið. Ein kapping við 48 liðum hevði verið eins lang og
kappingarnar nú, og fótvóltssambondini eru heilt greitt fyri einum HM við fleiri liðum, segði
Infantino við Gazzetta dello Sport.
Portal.fo

Føroya Skipara- og Navigatørfelag hevur skipað seg
28.12.2016 - 21:18

28. desember 2016 hevði Føroya Skipara- og Navigatørfelag aðalfund í sæti felagsins í Havn.
Til nevndarvalið stóðu hesir 6 fyri vali: Annfinnur Garðalíð, Leivur Christiansen, Niels J.
Nielsen, Annfinn Fagraklett, Jan Haldansen og Andrew Svenning Borg. Teir vóru allir
afturvaldir.

Nevndarlimirnir, sum ikki stóðu fyri vali í 2016 vóru:
Ellintur M. Abrahamsen, Kristin Friis, Elias S. Zachariassen, Ólavur Biskopstø og Jákup Gøthe.

Eftir aðalfundin skipaði nevndin seg við Annfinni Garðalíð sum formanni og Elias S.
Zachriassen sum næstformanni.

Á myndini niðanfyri eru nevndarlimir frá vinstru: Annfinnur Garðalíð, Niels J. Nielsen, Kristin
Friis, Annfinn Fagraklett, Ellintur M. Abrahamsen, Jákup Gøthe og Elias S. Zachriassen.
Portal.fo

Føroyingar hava størstu forðingarnar í Danmark
28.12.2016 (09:59)
Føroyingar hava størri rættindi í øðrum norðanlondum, enn vit hava í Danmark
Tað er greitt, nú Poul Michelsen, landsstýrismaður, hevur svarað einum spurningi frá Helga
Abrahamsen, sum hevur havt sæti á Løgtingið fyri Sambandsflokkin.
Hann hevur spurt landsstýrismannin um, hvørjar markaforðingar, føroyingar standa fyri, tá ið
fara í onnur norðurlond.

Poul Michelsen sigur, at tað er greitt, at nógv flestu forðingar, sum vit møta í okkara
gerandisdegi, eru forðingar ímillum Danmark og Føroyar.
Hann sigur, at hetta er uttan iva tí at vit hava so tætt samband við Danmark, kanska serliga á
økjum, har slíkar forðingar oftani eru. Her hugsar hann um almannaøkið, útbúgvingarøkið og
heilsuøkið, og har ongin avtala er millum Danmark og Føroyar.
Landsstýrismaðurin sigur, at ein føroyskur bólkur er settur at staðfesta, hvørjar forðingar
skulu takast upp, eisini í norðurlendskum høpi.
Hann sigur eisini, at yvirlit er gjørt yvir tær markaforðingar vit vita um í ríkisfelagsskapinum
og ímillum Føroyar og Norðurlond, men at tað er eitt yvirlit, tað alla tíðina er neyðugt at
dagføra.
Kortini sigur Poul Michelsen, at seinastu tvey árini eru ymisk stig tikin á hesum øki. Eitt nú
varð forðað fyri, at avtalan ímillum Noreg, Svøríki, Finland, Danmark og Ísland og sum
tryggjar heilsustarvsfólkum, og starvsfólkum á heilsufrøðiliga økinum skjóta og lætta atgongd
til arbeiðsmarknaðin í øllum Norðurlondum, varð sett úr gildi.
Annars varð ætlanin at seta hana úr gildi, tí at nú er alt fevnt av ES reglum. Men varð hon
sett úr gildi, hevði hetta verið eitt stórt afturstig fyri føroysk heilsustarvsfólk, tí vit ikki eru
fevnd av ES-reglum, sigur Poul Michelsen.
Hann sigur, at Tað verður eisini arbeitt við ítøkiligum forðingum og í tí sambandi er avtala
gjørd við danskar myndugleikar, soleiðis at tað nú er lættari hjá føroyskum bilførarum at
koyra vinnuliga í ES.
Eftir ES reglum skulu bilførarar, sum koyra vinnuliga í ES londum, hava ein ferðskrivara í
bilinum og harumframt skulu teir hava eitt serligt førarakort í sambandi við ferðskrivaran.
Nú er avtalað gjørd um, at eisini føroyskir bilførarar, sum fáast við vinnuligan flutning í ESlondum, kunnu fáa serliga førarakortið.
Hann sigur eisini, at tey, sum hava fyritíðarpensjón, høvdu trupulleikar, tá ið tey fluttu úr
einum landi í ríkisfelagsskapinum, í eitt annað, tí treytirnar undir pensjónini er ikki tær somu í
teimum trimum londunum í ríkisfelagsskapinum.
Men nú hevur Løgtingið samtykt, at føroyskar fyritíðarpensjónistar, sum flyta til Danmarkar
ella til Grønlands, varðveita føroysku fyritíðarpensjóna, til endalig avgerð um er tikin um teir
fáa pensjón har teir nú búgva, tó í mesta lagi í trý ár.

– Eftir ætlan vera samráðingar næsta ár við danir um eina varandi avtalu, sum tryggjar
viðurskiftini báðar vegir.
In.fo

Gravgangur eftir at fáa loyvi at skjóta við byrsu
28.12.2016 (11:53)
Frá 1. januar skulu øll, sum eiga byrsu, hava vápnaloyvi fyri at kunna brúka byrsuna.
Men fyri at fáa vápnaloyvi, er tað eitt krav, at umsøkjarin eisini hevur eina váttan frá
løgregluni um, at hann ikki hevur gjørt nakað revsivert.
Og løgreglan sigur, at seinastu vikurnar hava tey havt úr at gera við at skriva revsiváttanir.
Tá ið vit tosaðu við løgregluna um hetta ein tann seinasta dagin uppundir jól, høvdu tey
skrivað 1903 revsiváttanir í ár. Ein stórur partur av teimum eru skrivaðar hesar seinastu tvær
vikurnar.
Á løgreglustøðini siga tey, at nógv tær flestu av teimum eru skrivaðar til fólk, sum skulu
brúka tær at søkja um vápnaloyvi við.
Annars krevjast revsiváttanir eisini viðhvørt í samband við starvssetanir, eitt nú hjá
vaktarfeløgum, og øðrum. Eisini summi donsk reiðarí krevja, at starvsfólk hava eina reina
revsiváttan.
Á Umhvørvisstovuni siga tey annars, at har hava tey fingið 873 umsóknir um at fáa
vápnaloyvi, men tey vænta nógvar umsóknir afturat sum frálíður.
Tey leggja afturat, at hóast kravið um vápnaloyvi kemur í gildi á nýggjárinum, er tað ikki eitt
krav, at tey, sum eiga byrsu, skulu hava vápnaloyvi í hendi tá. Einasta krav er, at tey, sum
eiga byrsu skulu hava vápnaloyvi, næstu ferð tey brúka byrsuna eftir 1. januar.
Tey, sum eru fødd 1. janur í 1986, ella eftir tað, skulu eisini á vápnatrygdarskeið, áðrenn tey
fáa vápnaloyvi, men tey, sum eru eldri, fáa vápnaloyvi, uttan at noyðast á skeið.
In.fo

SAS hevur enn ikki fingið loyvi at flúgva
28.12.2016 (15:32)
Hóast SAS hevur sagt upp bonusskipanina við Atlantsflog, so hevur stóra flogfelagið enn ikki
fingið endaligt loyvi at flúgva til Føroya.
Tað sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum.
– Vit fingu boð frá ferðslumálaráðnum hósdagin 22. desember um, at málið nú varð sent
víðari í forsætismálaráðið, sum eisini er partur av viðgerðini. Síðani skuldi málið sendast aftur
til okkum, áðrenn endaliga loyvið verður givið, sigur Poul Michelsen.
Men av tí at feriutíð er í donsku stjórnarráðunum, hevur tað ikki eyndast vinnumálaráðnum í
Føroyum at fáa fatur á røttu fólkunum í danska ferðslumálaráðnum.
– Men eg eri vísur, at endaliga loyvið ikki er givið, sigur Poul Michelsen.
Men tað er ikki í tráð við tær treytir, sum Vinnumálaráðið hevur sett, at SAS sigur upp
bonusavtaluna við Atlantsflog, sigur Poul Michelsen.
– SAS hevur verið í so nógv frammanfyri í hesum máli. Fyrst við at selja ferðaseðlar, áðrenn
loyvið er givið, og nú við at siga upp hesa bonusavtaluna, hóast tað er eitt krav frá okkara
síðu, at hon ikki verður uppsøgd. Eitt sindur provokerandi av teimum, haldi eg, sigur Poul
Michelsen.
In.fo

Sjúrður er ársins frískliga lot í donskum politikki
28.12.2016 (16:27)
Tað sigur fremsti politiski viðmerkjarin í Danmark, Hans Engell.
– Mær dámar væl Sjúrð Skaale. Hann hevur humor, hann er skarpur, og so kláraði hann at
fáa forsætismálaráðharran at tosa føroyskt, segði Hans Engell í Go' morgen Danmark hjá TV2
í mogun, tá tað skuldu kjósa »Ársins frískliga lot« í donskum politikki.
Hans Engell segði eisini, at honum dámdi væl Sjúrð Skaale, tí at hann megnar at skapa seriøst
kjak um føroysku viðurskiftini til ríkisfelagsskapin – uttan allatíðina at forlanga pengar.
– Sjúrður Skaale er ein stóru undirhaldari, sjúkliga góður talari – og tað eru føroyskir
politikarar. Nógv betur enn teir donsku, segði Hans Engell.

In.fo

Vit gera okkara egnu skipan – og hon verður góð
28.12.2016 (17:29)
Tað er ein tíð síðani, at SAS segði upp Eurobonus-avtaluna við Atlantsflog. Tá tað kom út í
gjár, valdi Atlantsflog at boða frá uppsøgnini – og at felagið er í ferð við at gera sína egnu
skipan
– Tað er nakað síðani, at vit fingu uppsøgnina frá SAS. Men tá vit í gjár sóu, at tíðindi vóru úti
á netinum, so valdu vit at senda tíðindaskrivið út.
Tað sigur Jóhanna á Bergi, stjóri í Atlantsflog.
– Vit tóku til eftirtektar, at vit høvdu móttikið uppsøgnina, men settu tað líkasum á "hold", tá
vit frættu um krøvini úr Vinnumálaráðnu, sigur Jóhanna á Bergi.
Men tá tað kom út í gjár, og tá tað nú eisini stendur á heimasíðuni hjá Eurobonus, sum sendu
vit tíðindaskrivið út um, at vit fara at gera okkara egnu og nógv betri skipan, sigur hon.
Tá fólkini frá SAS vóru í Føroyum fyrr í vetur søgdu tey, at tey ikki vildu kappast upp á prís,
men at tey høvdu aðrar skipanir, so sum Eurobonusskanina at egna við.
Jóhanna á Bergi sigur, at hon tá merkti sær, at onkur av føroysku tíðindafólkunum gjørdi SASfólkini varug við, at Atlantsflog var upp í Eurobonusskipanini hjá SAS.
– Tað vistu tey eftir øllum at døma ikki. Men nú er støðan tann, at SAS hevur sagt upp
samstarvið, og tí eru vit nú í ferð við at gera okkara egnu skipan, sum verður ordiliga góð,
vissar stjórin í Atlantsflog.
– Vit blanda okkum annars ikki upp í tað politiska í hesum máli, tað mugu onnur taka sær av.
In.fo

Miðflokkurin vil verða partur av samgonguni
28.12.2016 (20:22)
Brot úr samrøðu í Sosialinum í dag. Les meira í blaðnum, sum er í postkassum kring landið í
morgin.

Miðflokkurin hevur boðað samgonguni frá, at flokkurin ikki meira vil samráðast um nýggja
fiskivinnuskipan, uttan so at flokkurin gerst partur av samgonguni
Onki røkist fyri, at tað finst ein breið semja um eina nýggja fiskivinnuskipan.
Miðflokkurin hevur boðað Høgna Hoydal, landsstýrismanni við fiskivinnumálum frá, at
flokkurin ikki longur ynskir at vera ein partur av samráðingunum um nýggja fiskivinnuskipan.
Hetta hevur flokkurin gjørt, tí hann ikki trýr upp, at tað ber til at gera eina breiða semju.
-Vit hava sagt, at skulu vit verða partur av einari semju um fiskivinnunýskipanina, so skulu vit
fyrst gerast ein partur av samgonguni, sigur Bill Justinussen, Miðflokkurin.
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Vil avmarka nýtsluna av píkadekkum
28.12.2016 (22:32)
Stig eiga at verða tikin til at avmarka nýtsluna av píkadekkum.
Tað heldur Heðin Mortensen, borgarstjóri í Havn, og løgtingsmaður fyri Javnaðarflokkin. Tí
spyr hann nú partamannin, Hendrik Old, landsstýrismann í samferðslumálum, hvørji stig
hann ætlar at taka fyri at avmarka nýtsluna av píkadekkum.
Heðin Mortensen sigur, at tað reingist ikki, at píkadekk slíta vegirnar munandi verri enn
onnur dekk. Eisini verða strikur, hávatenn og onnur frámerki í vegnum brýnd burtur eftir
ongari tíð, leggur hann afturat.
– Hetta ovurhonds slit elvir til stóra dálking, til skaða fyri bæði fólkaheilsuna og náttúruna,
sigur Heðin Mortensen.
Hann vísir á, at í Føroyum eru vegastrekkini stutt, og kuldadagarnir fáir, samstundis sum at
saltingin eru framúr væl skipað. Sostatt eru ikki nógvir tímar um árið, har ísur er á nógvum
vegastrekkjum, soleiðis at píkadekk geva ta eyka trygd, tey í síni tíð blivu gjørd til at geva.
– Allar hinar dagarnar geva píkarnir minni samband millum hjól og veg, og harvið verri trygd
– men størri slit og dálking.
Hann vísir eisini á, at vetrardekkini verða alsamt betri ár undan ári, og í allarflestu royndum
standa tey seg væl betri enn píkadekk.

Hann sigur, at í Danmark mælir FDM øllum til at nýta vetrardekk um veturin, meðan tey bert
í stuttum nevna, at píkadekk eru loyvd í Danmark.
Samstundis vísir hann á, at í Týsklandi eru píkar bannaðir hóast vegastrekkini eru væl longri
at rudda. Og í Hamburg er meðalhitin 0,4 stig tann kaldasta mánaðin, men longur inni í
landinum, og uppi í fjøllunum, er tað nógv kaldari. Í Havnini er meðalhitin hinvegin 3,4 stig
kaldasta mánaðan.
– Í Noregi er enn loyvt at koyra við píkum um veturin, men skalt tú koyra við píkum inni í
Oslo, Bergen ella Trondheimi, kostar tað 35 krónur um dagin, 450 krónur um mánaðin ella
1400 krónur í ein heilan vetur.
Og tað heldur Heðin Mortensen, hevði verið ein gongd leið at gjørt í Føroyum, tí tað hevði
fingið fólk at hugsa seg væl um, áðrenn tey fingu sær píkadekk undir bilin
– Tað hevði verið lætt at gjørt serskipanir, eitt nú fyri teir fáu bilar í Norðadali, og øðrum
bygdum, har vegastrekkini eru so krevjandi, at tað kanska enn kann vera neyðugt at nýta
píkadekk, sigur Heðin Mortensen.
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Hyggjuskotin majonesa seld í Føroyum
28.12.2016 (23:16)
Heilsufrøðiliga Starvsstovna ávarar nú ímóti einum ávísum slagi av majonesu, sum eisini
hevur verið at fáa í føroyskum handlum.
Talan er um "Gestus Mayonnaise" og orsøkin til, at ávarað verður ímóti eini ávísari sending
av hesi majonesuni, er, at í summum fløskum er majonesan hýggjuskotin.
Talan er um plastfløskur við 400 grammum av majonesu, í, og framleiðsludagurin er 19.
oktober í ár og tað stendur á fløskuni, at majonesan er best fyro 16. februar næsta ár. EAN
strikukotan 5701410367824.
Heilsufrøðiliga Starvsstovan sigur, at matur, sum er hýggjuskotin, er ikki mannaføði og tí
verður heitt á fólk, sum hava keypt av hesi ávísu sendingini av majonesu, um at tveita hana
burtur, ella at bera hana aftur í handilin, haðani hon er keypt.
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