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  Orð og hugtøk

Tjóðarroksnskapur
Tjóðarroksnkapurin er roknskapurin fyri eitt 
land. Lyklatøl sum BTÙ, BTI, handilsjavni og 
gjaldsjavni verða gjørd upp og mett verður um 
framtíðarútlit og samanborið við onnur lond.

BTÚ
Stytting fyri Bruttotjóðarútøka. Er ein meting av 
samlaðu framleiðsluni í einum landi. At saman-
bera lond, verður BTÚ býtt á hvønn íbúgva, ofta 
nýtt.

Gagnnýtsla
Hvussu er føroyski búskapurin. Hvønn leiklut hevur 
náttúrutilfeingi í samlaða tjóðarroknskapinum. Hvat 
verður útflutt, so vit kunnu keypa úr útlandinum og 
hvørji náttúrutilfeingi gagnnýta vit til egna nýtslu og 
hvørji gagnnýta vit til útflutnings. Um vit hyggja at 
Bruttotjóðarúrtøkuni BTÚ í 2011, so er hon 13,254 
milliardir, ið svarar til 273.666 kr fyri hvønn íbúgva 
í Føroyum í 2013. Av hesum eru tilfeingisvinnurnar 
fiskivinna, alivinna og landbúnaður 15 %.  Um vit hyggja 
at gongdini  so hava vit havt búskaparvøkstur síðstu 50 
árini, og BTÚ er vaksið munandi. Fyri hvønn íbúgva er 
tað vaksið enn meira. At BTÚ fyri hvønn íbúgva er vaksið, 
kemst serliga av, at  tilfeingisvinnurnar eru blivnar minni 
arbeiðskrevjandi. Tað krevur ikki so nógva arbeiðsmegi 
at veiða somu fiskanøgd longur, og teldustýrdar maskinur 
fóðra laksin í aliringunum og siga frá nær neytini skulu 
mjølkast. Tað merkir, at meðan samlaði búskapurin 
veksur, so minkar virksemi í tilfeingisvinnunum í lutfalli 
við annað virksemi í landinum.
  
Livandi og deytt
Tað er avgerandi fyri okkara gagnnýtslu og framleiðslu 
av tilfeingi, at gera sær púra greitt, hvat tilfeingi talan 
er um. Eru vit í kolaminunum í Hvalba og taka kol, ella 
taka vit vatn til leskidrykk úr einari keldu í Sumba, so er 
tilfeingi deytt. Kolið er runnið av lívi gamaní, men tað er 
ógvuliga langt síðani, at tað var livandi, so langt síðani, at 
vit ikki kunnu siga at hetta er tilfeingi, sum endurnýggjar 
seg sjálvt. Vatn er í hvussu so er steindeytt. Hinvegin, 
so endurnýggjar tað seg sjálvt, tí tað er partur av einari 
ringrás. Tað guvar upp av sjónum. Í heitari luft er meira 
væta enn í kaldari, og tá ið heit og køld luft møtast, kølnar 
heita luftin og vatnið verður til avfall. Um tað so rennur 
í einari á og á sjógv ella endar sum grunnvatn er ymiskt 
ymsastaðni. Í Føroyum hugsa vit kanska ikki so nógv um 
vatn sum virðismikið tilfeingi og tað trýtur vanliga heldur 
ikki við vatni. Men nógvastaðni á jørðini er júst hetta 
tilfeingi, sum er eitt sera týdningarmikið tilfeingi, í troti. 
Náttúrutilfeingi kann sostatt býtast upp í goymslutilfeingi 
og varandi tilfeingi, men tað kan eisini býtast upp á annan 
hátt, sum til dømis eftir, um tað er livandi ella ikki. 
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Veiða og aling
Tá ið talan er um livandi tilfeingi er eitt íborið evni í 
øllum livandi skipanum, at endurnýggja seg sjálvar. 
Livandi verur nørast, vaksa og eru altíð ein partur 
av einari vistskipan við ávísum livnum og ólivnum 
umstøðum. Orkan ferðast frá einum føðiliði til næsta 
føðilið í einum føðineti. At veiða burturúr náttúrugivnu 
skipanini fyri at lívbjarga sær hava menniskju altíð gjørt.  
Á landi eru fleiri túsund ár síðani, at menniskju lærdu seg 
at velta jørðina, planta ávís 
plantusløg, sum egnaðu seg 
væl til landbúnað, og harvið 
stýra øllum orkustreyminum 
í vistskipanini ígjøgnum ávís 
plantusløg. Eisini húsdýrini 
hava verið ald ígjøgnum 
áratúsund til at framleiða 
ávísar vørur sum mjølk, egg, 
fjaðrar, feld, ull ella kjøt. Úr 
sjónum hevur í nógv stórstan 
mun verið veitt. Fiskiveiða 
hevur altíð verið týðandi 
fyri fólkasløg, sum livdu nær 
við sjógvin. Seinnu árini er 
fiskiveiðan tó nógv broytt, 
tí veiðitólini eru vorðin so 
effektiv, at hóast meir og meir 
framvegis verður fiskað, so 
eru ikki so nógv fólk knýtt 
at veiðuni longur. Hóast 
søgugranskarar meina at 
upprunafólki í Avstralia aldu áll fyri 8000 árum síðani, og 
at tari allarhelst hevur verið aldur í Asia í langa tíð, so er 
havbúnaður sum vit kenna hann í dag eitt nógv nýggjari 
fyribrigdi. At stýra allari framleiðsluni ígjøgnum einstøk 
fiskasløg í nótum á firðum er lutfallsliga nýtt. Seinnu 
árini hevur alingin rættiliga tikið dik á seg, og hevur 
samlaða framleiðslan av fiski í alivinnuni nú næstan somu 
stødd, sum samlaða veiðan úr heimshøvunum hevur.  
Samanumtikið kunnu vit siga, at tá ið menniskju byrjaðu 
at ala fram ávís plantusløg í miðeystri í steinøldini í 
staðin fyri at veiða og liva sum nomadur, so broyttust 
fyritreytirnar hjá menniskjum nógv. Ístaðin fyri at taka 
úr náttúruni byrjaðu menniskju at stýra náttúruni og tað 
er tann grundleggjandi munurin á aling og veiðu.   

Orð og hugtøk

Steinøld

Langt forsøguligt tíðarskeið, tá ið amboð og vápn 
vórðu gjørd úr steini. Í Norðurlondum endaði 
steinøldin o.u. 1500 f.Kr. Í Miðeystri endaði hon 
o.u. 6000 f. kr. 
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Fiskiveiða
Søga
Fyri 60.000 árum síðan byrjar nútíðarmenniskja, at 
breiða seg úr Afrika og runt um alla jørðina. Í Evropa 
nevna vit elsta fólkaslagið Cro Magnon fólkið og tey 
livdu í Evropa longu fyri 40.000 árum síðan. Allarhelst  
hevur fiskur verið ein týðandi partur av kostinum hjá 
hesum fyrstu fólkasløgunum á jørðini. Í Eysturasia har 
sum Beijing er nú, varð í 2007 funnin ein beinagrind sum 
kundi aldursgreinast, at vera ímillum 39.000 og 42.000 
ára gomul. Isotopgreiningar av somu beinagrindini vístu 
eisini, at týðandi partur av kostinum hjá persóninum 
hevði verið fiskur. Hvussu  hesi upprunafólkini hava 
fingið fatur á fiski er ringt at siga. 16.000 túsund 
áragamlar holumyndir geva okkum ábendingar um, at 
spjót ella harpun hevur verið vanligur veiðiháttur tá.  
Hóast onkur húkur er funnin í útgrevstrum frá somu tíð, 
so er tað ikki fyrr enn fyri 6000 árum síðani at húkur 
gerst vanligur. Veiða við ymiskum sløgum av netum 
gerst eisini vanligari og vanligari. Serliga á grunnum 
vatni sum t.d. í ósum, tá ið laksur er á veg niðan í áir at 
gýta. Í nýggjari tíð er tað serliga siglingarmøguleikar 
sum víðka um veiðiøkini og við ídnaðarkollveltingini fáa 
veiðimenninir eina veiðiorku sum ger nýggjar effektivari 
veiðihættir møguligar. Í fyrstu atløgu gerast skipini 
størri og sigla nógv longri leiðir enn frammanundan 
og í aðru atløgu verður fyrst dampmaskinan og síðani 
forbrenningsmotorurin uppfunnin og mentur. Nú 
ber til at troyta heilt nýggjar leiðir samstundis sum 
maskinorkan ger, at nýggir veiðihættir sum troling 
mennast. Fyrstu dampmaskinutrolarirnir vórðu sjósettir 
í Grimsby og Hull í 1880. Síðani er ein tøknilig menning 
farin fram á øllum økjum. 
Í hagtølunum hjá FAO sum er felagsskapur fyri 
matvørum og landbúnaði undir ST sæst, at tað í 2012 
vórðu fiskaði 91,3 milliónir tons tilsamans. Av hesum 
vóru 11 milliónir úr vøtnum og restin úr sjónum.  
Í Føroyum var heildarveiðan sambært hagstovuni 
487.218 tons í 2013. 

Mikið kjak var í fjølmiðlunum, tá ið húkurin sum 
varð smíðaður á tyøknibreytini í Klaksvík, varð 
settur í rundkoyringin við tunnilsmunnan

Húkur úr steinøldini evnaður úr beini
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Veiðihættir
Tann fyrstveiddi fiskurin var allarhelst veiddur við 
berum hondum. Kanska rikin ínn í eina vík, ella 
strandaður á fjarandi sjógvi. Spjót og harpun hevur so 
spakuliga ment seg at veiða fisk við, og við tíðini eru 
veiðihættirnir vorðnir alsamt meira framkomnir. Av 
teimum veiðihættunum sum eru vanligir í nútíðini eru 
ymisk sløg av húkaveiðu, gørn, nót og trol nógv teir 
vanligastu veiðihættirnir.       
Einfaldasta húkaveiðan er snøri. Tá eru tveir teymar við 
hvør sínum húki á einum teini við einum blýggjloddi 
í miðjuni. Teinurin er í endanum á snørinum og fiskar 
á botni meðan fiskimaðurin fílar, so snøri fer upp og 
niður, at lokka fiskin. Í slupptíðini veiddu føroyingar 
nógv á hendan hátt. Nú er hesin veiðiháttur mest nýttur 
av frítíðarfiskarum inni á firðunum. 
Um nógvir húkar verða settir á eina nylonlínu, sum 
rennur í sjónum meðan hon fiskar, so nevna vit reiðskapin 
dorg. Nógv ymisk sløg av dergrum eru og orðið dorg 
verður eisini nýtt um fiskireiðskeipin undir einari snellu, 
tá ið fleiri húkar eru á og ein tungur pilkur í endanum. 
Í Føroyum hevur hesin veiðiháttur mest verið nýttur at 
dyrgja eftir seiði við inni við land til húsarhaldsbrúk.  
Um nú teymar við húkum og agni verða settir á eina 
langa línu sum verður sett niður í sjógvin, helst á botn, at 
fiska eitt ávíst tíðarskeið áðrenn hon verður drigin aftur 
er talan um at seta línu, og hendan veiðiháttin nevna vit 
eisini línu. 

Orð og hugtøk

  FAO
 
  Felagsskapur undir Sameindu Tjóðum fyri 
  matvørum, fiskiveiðu, havbúnaði og landbúnaði.
  Felagsskapurin er settur á stovn fyri at verja lond
  ímóti hungursneyð

  Isotopur
 
  Evni við sama atomnummari, men ólíkari nøgd. 
  Kent dømi er kolevni (Carbon) við atom 
  nummarinum 12 men 8 protonum og 6 neutronum 
  í  kjarnanum og tí  nøgdini 14. Isotopar hava ávísa
  helvtartíð, sum ger teir vælegnaðar at aldurs  
 greina við.

Húkar Pilkur

Lítt
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Lína hevur verið nógv nýttur reiðskapur í Føroyum og 
verður framvegis nýtt serliga á innaru leiðunum. 
Um ikki reiðskapurin er grundaður á húk, so er eitt net 
av einhvørjum slag oftast tað sum fangar fiskin so ella 
so. Einfaldasti reiðskapurin við neti eru gørn. Gørn eru 
fýrkantaði net við einari flotlínu í erva og steinum ella 
blýggjlínu í neðra alt eftir hvussu nógvir streymur er 
har sum gørnini skulu standa. Oftast verða nógv gørn 
sett saman í einum trossa, við einum standara, varpi 
og flaggboyu í hvørjum enda. Garnafiskiskapurin eftir 
botnfiski hevur serliga tann fyrimunin frammum trol, 
at gørnini kunnu standa á botni í skræðir trol illa og so 
verður ikki so nógv olja nýtt at seta og draga gørnini. 
Hinvegin so er garnafiskiskapur bannaður nógvastaðni 
orsaka av tí, sum aðrastaðni verður nevnt ”ghost fishing”. 
Um boyur verða stolnar ella reiðskapur mistur í sjónum 
av øðrum orsøkum, so standa gørnini í ringasta føri og 
fiska á botninum í allar ævir.  Ein annar handilsligur 
vansi við gørnum er, at tað er arbeiðskrevjandi at skilja 
fiskin ur gørnunum. 

Burðardygg 
menning 
 

Flaggboya

Nósi FD200

Standari

Lína

Teymur

Húkur

Varp

Flot

Søkk

Flaggboya

Varp

Mikil rumbul var um garnaskipið Anitu á vári 
2014. Skipið silgdi inn í samband við rættarmál 
um sjólatnan mann, men lat øll 4000 gørnini 
standa eftir og fiska í fleiri vikur. 
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Burðardygg 
menning 
 

Flaggboya

Nósi FD200

Standari

Lína

Teymur

Húkur

Varp

Grunnurin

Flotlínan

Barmur

Kálvi

Orð og hugtøk

Botndýralív

Dýralívið á botninum (Benthos) verður 
skilgreinað fyri seg júst sum dýralívið í 
sjónum (Pelagos) verður. 

Um nú netið verður nýtt at byrgja fiskin inni við, heldur 
enn at fiskurin gerst fastur í netinum sjálvum, so nevna 
vit reiðskapin nót. Ógvuliga nógvir ymiskir mátar eru at 
kasta eina nót og reiðskapir, ið vit nevna nót eru eisini 
ógvuliga fjølbroyttir. Vanligast er ringnótin, sum er ein 
snurpinót. Tá verður nótin kasta úr skipi, helst rundanum 
ein stima av fiski, sum stendur ovalaga í sjónum. Í 
neðra er grunnurin, sum verður drigin saman fyrst 
og so er fiskurin byrgdur inni. Síðani verður øll nótin 
hála ímóti síðuni av skipinum við einum kraftblokki, 
og fiskurin sogin úr nótini. Ein stórur fyrimunur við 
nótafiskiskapi er, at hann ikki er so orkukrevjandi, og 
at hann er burðardyggur á tann hátt, at  vandin  fyri 
skuggafiskiskapi (ghost fishing) ikki er stórur og so 
kunnu vit leggja afturat at nótaveiða ikki oyðileggur 
botndýralívið heldur.
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Um netið hevur skap av einum posa, og verður drigið 
ígjøgnum sjógvin aftaná einum ella fleiri skipum nevna 
vit reiðskapin trol. Hóast tað hevur verið trola við 
seglskipum í miðøldini, so er hetta ein veiðiháttur sum 
rættiliga tekur dik a seg við dampmaskinum og seinni 
forbrenningsmotorum. Í dag er hetta uttan samanbering 
tann veiðiháttur, sum tekur stórsta tonsatali av fiski úr 
heimshøvunum. Tað eru nógv sløg av trolum. Trolini 
sum vórðu ment í Skotlandi í seinnu helvt av 19 øld 
vóru øll botntrol. Botntrol verður sleipa eftir botni og 
fiskurin sum stendur á botni ella nær við botnin verður 
stygdur upp í troli. Hetta verður mett at vera ein heldur 
harðligur veiðiháttur sum er rættiliga orkukrevjandi 
eisini. Serliga er tað viðbrekna djóralívi á botni sum 
líður av hesum veiðiháttinum. Tað er vælkent at stórar 
víddir av koralleiðum eru horvnar av troling undir 
Føroyum. Botntrol verða bæði nýtt av lemmatrolarum 
og partrolarum. Um trolið verður tóva mitt í sjónum ella 
heilt uppi í ervasjónum verður trolið nevnt eitt flótitrol. 
Í Føroyum e
r tað serliga svartkjaftur, ið verður veiddur við flótitroli; 
men eisini onnur uppsjóvarfiskasløg.  

Lemmur

Veirur

Lemmatrolari

Posi

Breitil

Hanafótur

Yvirnet

Undirnet

Fornet

Bellur
Millumstykki

Gamli trolarin Sjúrðrberg bleiv til Enniberg í 1979, 
Antuut í 1989, ljósafelli í 1992 og Ran í 2005
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Fiskastovnar
Ein stovnur er í fiskifrøðini tað sama sum ein populatión 
ella ein búfjøld er í lívfrøðini. Tað er eitt ávíst slag ofta 
í einum avmarkaðum øki og altíð nøringarliga avbyrgt. 
Allur stovnurin deilir sostatt arvfeingi (gene pool). 
Botnfiskastovnarnir eru ofta landafrøðiliga avbyrgdir 
á grynnum sum t.d. á landgrunninum hjá okkum ella á 
Føroyabanka. Uppsjóvarfiskasløgini hinvegin eru ikki 
landafrøðiliga avbyrgd, men heldur er tað hitin í sjónum, 
føðigrundarlag og aðrar livnar og ólivnar umstøður sum 
gera av ferðingarmynstrið hjá uppisjóvarfiskastovnunum. 
Tann fiskurin sum gýtir á sama stað og somu tíð á árinum 
er sostatt í sama stovni, tí ílegumeingi (Genome) hjá tí 
einstaka fiskinum er partur av sama arvfeingi. Vit hava 
t.d. várgýtandi sildastovnin og heystgýtandi sildastovnin. 
Ta ið so fiskifrøðingar gera tilmæli um fiskiskap grundað 
á lívfrøðina, so er tað stovnurin, sum er megineindin. 

Orð og hugtøk

Ílegumeingi
 Samlaði arvastrongurin hjá einari lívveru.
 en. genome

Arvfeingi
 Allar ílegur og ymsu samsætur teirra   
 í einum stovni. en gene pool

Tilgongd (T)

Vøkstur (V)

Gýtingarstovnur (G)

Náttúrudeyði (N)

        Fiskiveiða (F)
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Um vit skulu gera eitt einfalt roknistykki, so kunnu 
vit býta tað sum tekur úr stovninum í tvey. Tað er 
fiskiveiðan (F) og náttúrudeyði (N). Tað sum leggur 
afturat stovninum er vøksturin (V) hjá øllum fiskunum 
í stovninum og tilgongdin av ungfiski. Vanliga verður 
roknað við gýtingarstovninum, sum er allir teir 
kynsbúnu fiskarnir.  Broytingin í gýtingarstovninum 
frá ári til ár kann so roknast eftir frymlinum.

G1 = G0 + T + V - F - N    

Men tað er ikki líkamikið hvørja stødd og hvønn aldur 
fiskurin í einum stovni hevur. Í einum ótroyttum stovni 
er sjálvandi eitt ávíst aldursbýti av fiski. Eldri fiskur 
doyr burturav, og ein tilgoingd er av yngri fiski. Tá ið 
vit so veiða burturav stovninum er ofta best at lata yngri 
fiskin fáa frið, tí um hann sleppur at vaksa seg stóran, 
fæst lutfallsliga nógv meira burturúr stovninum. Til 
ber at stýra hesum við meskavídd á netreiðskapi og við 
at stongja ávísar fiskileiðir har man veit at ungfiskurin 
heldur til.

Fiskifrøði
Fiskifrøði er ein tvørfaklig vísindagrein, sum tekur 
havfrøði, lívfrøði, vistfrøði og búskaparfrøði við í eina 
samlaða fatan av samspælinum ímillum gagnnýtslu 
og fiskatilfeingi. Fyri ein stóran part snýr fiskifrøðin 
seg um at gera metingar av gongdini í fiskastovnunum 
og útfrá hesum metingum, at gera eitt tilmæli um, 
hvussu nógv kann veiðast úr stovnunum samstundia 
sum veiðan verður mett at vera bæði lívfrøðiliga 
og búskaparfrøðiliga burðardygg. Útgangsstøði hjá 
fiskifrøðini er sostatt ikki at banna veiðu, men ein 
sannkenning av, at vit mennisku eru ein partur av 
náttúruni og taka úr náttúruni. Spurningurin er bara, 
hvussu vit skulu gera hetta so skilagott fyri fisk og fólk 
sum til ber. Ein sera týdningarmikil partur av hesum 
er sjálvandi fiskastovnurin og støða hansara, men 
harumframt eru hugtøk sum heildarveiða, veiðiorka/
veiðitryst eisini sera týdningarmikil. Tað er sjálvandi 
ynskiligt at heildarveiðan er so stór sum til ber. Og tað ber 
væl til at taka burturúr einum stovni uttan at stovnurin 
minkar niður á eitt støði sum ikki er burðardygt. Um 
vit so økja um veiðiorkuna fyri at fáa eina enn størri 
heildarveiðu, so gongur tað bara, so leingi stovnurin er 
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Aldursbýtið í einum stovni við ongum fiskiveiði-
deyða.

Aldursbýtið í einum stovni við fiskiveiðu av fiski 
eldri enn 3 ár.
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mentur at endurnýggja seg sjálvan frá ári til ár. Um vit 
halda fram at økja um veiðiorkuna, minkar stovnurin 
fyrr ella seinni og heildarveiðan byrjar at minka. Nú 
eru  nógv skip í flotanum og nógv reiðarí, sum skulu 
hava eina ávísa veiðu fyri at raksturin skal bera seg. 
Sum sagt, so kann heildarveiðan vera rættiliga stór uttan 
at stovnurin kemur niður á á eitt kritiskt lágmark har 
hann ikki fær endurnýggja seg sjálvan. Tað markið, 
har sum heildarveiðan er stórst møgulig og framvegis 
lívfrøðiliga burðardygg verður nevnt  FMSY.  At fiska 
alla heildarveiðuna við, krevst ein ávís veiðiorka. So 
hvørt sum stovnurin verður minni, økist veiðiorkan 
lutfallsliga nógv í mun til heildarveiðuna. F0,1 er tann 
veiðan har sum mest fæst fyri minst. Tað merkir at 
lutfallið ímillum veiðiorku og heldarveiðu er soleiðis at 
allir partar fáa mest burturúr samstundis sum stovnurin 
fær endurnýggja seg. Tá er talan um bæði lívfrøðiliga og 
búskaparfrøðiliga burðardygd (dømi 3 niðanfyri).

Heildarveiða

Stovnur

Veiðiorka 

(Veiðitrýst)

N = Tal av fiski í stovninum

F = Fiskideyðapartur = Veiðitrýst 

C = Veiðan

F    = Tá ið mest er at fáa í mun til veiðiorku (dømi �)�,�

F    = Tá ið samlaða veiðan er stórst (dømi �)msy 

1 2 3 4 5
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Kanningarnar fiskifrøðingar gera eru fyrst og fremst 
yvirlitstrolingar við rannsóknarskipi. Men eisini 
havfrøðiligar kanningar av ólivnum umstøðum sum 
hita, saltinnihaldi og streymi. Lívfrøðingar kannað 
harumframt á hvørjum ári gróðurin í sjónum. Djóraæti 
livir av gróðrinum, sum er plantuæti, og minni fiskasløg 
liva av djóraætinum og tí verða øll lið í føðinetinum 
kanna so gott sum til ber. Í síðsta enda er endamálið við 
øllum kanningunum at kunna gera so góðar metingar 
av tilgongd og vøkstri í fiskstovnunum. Men sum 
sagt so verða fiskastovnarnir fyrst og fremst kannaði 
á yvirlitstrolingum. Á yvirlitstrolingunum verður 
tóva á  tilvildarliga valdum puntum ymsastaðni á 
landgrunninum. Í mun til vanliga veiðu, so verður ikki 
leita eftir fiski á yvirlitstrolingunum. Hetta er fyri at 
geva eina sannari mynd av støðuni í stovninum. 
       

 
Tóv �skiskip Tóv rannsóknarskipVeiðihagtøl   Fiskifrøðiligar 

Stovnsmetingar

15

12

9

6

3

0

Nøgd av plantuæti
µg klorofyl

Mánaður
Januar Februar Mars Apríl Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2014

2000

2007
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Lóggáva og fyrisiting
Fiskimenn fáa tilfeingi í sjónum til høldar, fiskifrøðingar 
gera metingar av fiskastovnum og umhvørvinum í 
sjónum. Men hvørki fiskifrøðingar ella fiskimenn hava 
heimild til at gera av, hvussu nógv skal fiskast og hvussu 
tilfeingi í sjónum skal býtast. Fyrst og fremst so er ein 
lóggáva, samtykt á Føroya løgtingi, við ásetingum um, 
hvussu fiskivinnan skal regulerast. Landstýrismanninum 
í fiskivinnumálum er so litið upp í hendurnar, at fyrisita 
eftir hesari lóggávu. Tað er ymiskt hvussu fiskivinnutjóðir 
velja at fyrisita fiskatilfeingi hjá sær. Í flestu londum eru 
kvotaskipanir. Tá verður eitt ávíst tonsatal av einum 
fiskaslagi selt ella latið reiðaríum í eitt ávíst áramál. Hetta 
gevur bestu møguleikarnar at stýra, hvussu nógv verður 
tikið úr einum stovni við røttu veiðiorkuni. Hinvegin 
eru eyðsýndir vansar við skipanini. Til dømis hevur 
skipanin víst seg at hava nógva útblaking við sær. Um 
reiðarí hevur eina avmarkaða kvotu av einum fiskaslagi, 
so ræður sjálvandi um, at fáa so góðan prís fyri tonsini 
sum til ber. Ofta hevur ein ávís stødd besta prísin og tí 
kann skipanin gera tað freistandi hjá skipum, sum lættliga 
fiska sína kvotu, at blaka støddir við minni prísi, í havið 
aftur. Í Føroyum verður botnfiskaveiðan á landgrunninum 
regulera í lógini um vinnuligan fiskiskap frá 1994. 
Botnfiskaveiðan er ikki regulera við kvotum, men við 
fiskidøgum. Fiskidagaskipanin hevur víst seg at  hava 
minimala útblaking við sær, tí tað ræður um, at fáa so nógv 
burturúr hvørjum degi, ið er tillutaður skipunum. Hinvegin 
so er neyðugt at stilla veiðitrýstið regluliga um veiðan skal 
verða lívfrøðiliga burðardygg. Uppsjóvarfiskastovnar 
ferðast ofta ímillum fiskimørk hjá fleiri strandalondum. 
Tí verður tað ein samráðingarsprningur hvussu stóran 
lut í stovninum hvørt einstaka landið eigur. Hesi býti av 
makreli, sild og svartkjafti eru altíð í tonsum, og tí ber illa 
til í Føroyum  annað enn at selja ella lata hesi tonsini víðari 
til reiðarí í Føroyum. Tað eru eisini aðrir møguleikar at 
regulera fiskiskap enn bert við avmarking av nøgdini av 
døgum ella tonsum loyvd er at fiska. Tað ber til at stongja 
leiðir ávís tíðarskeið ella altíð. Økisfriðingar nevna vit 
hetta eisini. Tað er serliga vitanin um gýtingarøki og 
uppvakstrarøki hjá ungfiski, ið ger at tað kann vera ein 
veldigur fyrimunur fyri stovnsrøktina, at steingja ávísar 
leiðir, men eisini serliga viðbrekin búøki, sum fáa skaða 
av ávísum reiðskapi kunnu stongjast fyri hesum reiðskapi. 
Meskavídd er ein triðji háttur at regulera veiðuna eftir 
smáfiski. 
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Altjóða samstarv 
Áðrenn fiskimarkið varð flutt út á 200 fjóðringar í nógvum 
strandalondum í 1970 únum, fiskaðu øll lond allastaðni nærum 
uttan fyrilit fyri stovnum og øðrum londum. Í Føroyum vóru fleiri 
politikarar, sum hildu, at 200 fjóðringa fiskimarkið, sum vit fingu 
í 1977 meira var ein forðing fyri fiskiveiðu enn ein staðfesting av 
føroyskum rættindum. Toskakríggið ímillum Ísland og allan tann 
skotska trolaraflotan, sum trároyndi alt Norðuratlantshavið endaði 
sum kunnugt við at Íslendarar fyrst fingu eitt 50 fjóðringamark 
í 1972 og síðan eitt 200 fjóðringamark í 1975. Fyri at bretsku 
trolararnir ikki skuldu leggjast á landgrunnin, fingu vit eitt 200 
fjóðringamark í 1977. Ongin ivi er tó um at, toskakríggj ella ikki, 
so var gongdin  tá, at øll lond fingu 200 fjóðringa mark og í 1982 
bleiv hetta niðurfelt í  ST sáttmálan um altjóða lóg á sjónum. Tey 
økini, sum ikki eru innanfyri 200 fjóðringar hjá ymsu londunum 
verða so reguleraði av felagsskapum sum NEAFC (North East 
Atlantic Fisheries Comission). 

 

Fyrrverandi stjórin á fiskivinnustovuni í land-
stýrinum Kjartan Hoydal, var eitt skift leiðari á 
skrivstovuni hjá NEAFC í London.

NEAFC sjóøki eru teknaði á korti við brandgulum

Orð og hugtøk

 ST
  Stytting fyri Sameindu tjóðir en. UN

 Fjórðingur
  Longdarmát. Verður eisini nevnt sjómíl og er  
  1852 metrar en. Nautic mile
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Føroyskir fiskimenn hava eina sterka siðvenju,  at royna nýggjar 
fiskileiðir í øllum Norðuratlanshavinum. Fiskiveiða í øðrum 
havøkjum og fiskiveiða eftir ferðandi fiskastovnum hevur tí 
leingi verið ein týðandi partur av fiskivinnuni í Føroyum. Tað 
merkir at altjóða samstarv við millumlanda fiskiveiðiavtalum og 
altjóða granskingarfelagsskapir hava fingið ein stóran týdning 
fyri fiskivinnutjóðir sum okkum. Norðuratlantshavið er býtt í 
tvey hvat hesum viðvíkur. Um vit tekna eina beina linju niður 
ígjøgnum Norðuratlantshavið úr suðurspíssinum á Grønlandi, 
so hevur granskingarfelagskapurin NAFO ábyrgdina av økinum 
vestanfyri meðan granskingarfelagskapurin ICES hevur 
ábyrgdina av at gera tilmæli um fiskiskap eystanfyri.       
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Havbúnaður
Søga
Sum sagt í innganginum, so er aling av ymsum fiskasløgum 
eitt gamalt kynstur. Longu fyri 8000 árum síðan, vita vit, at 
upprunafólk í Avstralia hava alt áll. Í Kina veit man, at karpur 
vórðu fangaðar í hyljum, aftaná at áarbakkin varð yvirfløddur. 
Og eitt úrbreðgi hevur havt við sær, at onkrar av karpunum 
seinni blivu til vælkendu akvariumfiskarnar gullfiskar. Tá ið 
tað ræður um aling av tarum, so eru sera sterkar siðvenjur í 
Japan. Teir aldu tara við at seta bambuspinnar niður í sjógvin 
og pota teir við grókornum hjá teimum tarunum, ið ætlanin 
var at ala. Í Rómararíkinum varð fiskur eisini aldur í kørum. 
Ígjøgnum alla miðøldina mennist alingin allastaðni har sum 
fjarðstøðan til góðir fiskiveiðimøguleikar er stór. Men so 
hvørt sum fiskiveiðan gerst meira effektiv og møguleikarnir at 
flyta stórar nøgdir av fiski inn í øki, sum ikki høvdu atgongd 
til sjógv, so minkar alingin. Ikki fyrr enn mitt í 20 øld, tá i 
Amerikumenn byrja at ala bleikjuslagið Salvinus fontinialis, 
síggja vit nakað sum minnir um alingina av sílum og laksi, 
sum vit kenna so væl á okkara leiðum.   
Norðmenn fóru undir at ala síl á sjónum fyrst í 1960 únum og 
fyrstu ælabogasílini vórðu flutt til Føroya úr Danmark í 1966 
og 1967. Fyrsta royndin at ala hesi sílini á sjónum í Føroyum, 
var í 1968. Royndir at ala laks av føroyskum og íslendskum 
uppruna vórðu gjørdar men hilnaðust ikki. Frá 1978 til 
1984 varð laksarogn influtt úr Sunndalsøra í Noregi og nú 
gekk betur. Hesin laksurin varð síðan grundarlagið undir tí 
kynbótaarbeiði, sum varð gjørt í Føroyum næstu nógvu árini.      

Sløg
Tað er ikki bara fiskur sum verður aldur. Tari verður aldur 
í stóran mun og síðani 1980 eru alsamt størri nøgdir av 
ymiskum krabbadýrum og lindýrum ald. Tó er nógv tann 
størsti parturin av alingini framvegis fiskur. Í alheimshøpi 
eru nógv fiskasløg ald ígjøgnum tíðirnar. Um vit hyggja at 
alingini í øllum heiminum júst nú ella í 2014, so verða 567 
fiskasløg ald sambært FAO. Aling hevur vundið nógv uppá 
seg síðani 1970, síggja vit eisini í hagtølum. Í 1970 framleiddi 
alingin 3 milliónir tons av fiski. Til samanberingar framleiðir 
alheimsalingin í dag 66 milliónir tons av fiski. Hetta hevur 
eitt virði á knappar 138 milliardir dollarar í 2014. Tað er 
serliga í Asia og yvirhøvur rundanum stillahavið at alingin 
er størst. 88 % av allari alingini í heiminum er í tí økinum.. 

 Orð og hugtøk

 Karpufiskar
 Fiskahópur við 3000 sløgum. YMisk karpusløg  
 eru á øllum meginlondunum uttan Avstralia og  
 Suðuramerika. 
 
 Kynbót
 Verður sagt um royndir bøta um slagið av 
 dýrum og plantum við at velja út frægastu 
 eginleikarnar til næstu ættarliðini.
 

Høvuðstór karpa Hypophthalmichthys nobilis  livir 
í vatni. Hon er ein av mongum karpum ið verða 
aldar í Asia.
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Fiskaaling
Tað sum í heiminum verður alt í nógv stórstan mun er fiskur, 
tað verður alt í vatni á landi, í ósavatni og á sjónum. Nógv 
tann stórsta nøgdin av fiski, sum verður ald í heiminum, 
verður ald í Asia. Tað eru serliga ymisk sløg av karpum, 
sum verða ald í Kina og India. Uttan samanbering, so er 
laksur tó tað fiskaslagið, sum verður alt í stórst nøgdum 
í sjónum. Laksur er eitt fiskaslag, sum livir part av lívið 
sínum í vatni og part av lívi sínum í sjógvi. 

Laksur
Villur laksur livur í øllum Norðuratlantshavinum og fer 
niðan í størru áirnar at gýta. Alt eftir hvussu norðalaga 
laksurin gýtir, er longdin á tíðarskeiðnum laksurin livir í 
vatni. Jú norðalagari áirnar eru jú longur livir laksayngulin 
í vatni. Tað vísir seg eisini, at laksur kan liva alt sítt lív 
í vatni, og 8 áragomul laksasmolt eru funnin í áum í 
Norðurkanada. Tað sum avgerð búningina hjá laksi er ikki 
bara tíðin ella føðin; men hitin hevur eisini stóran týdning. 
Tann tíðin tað tekur laksaynguli at búnast til smolt og síðani 
til kynsbúnan vaksnan laks verður í alihøpi altíð roknað sum 
samdøgurstig. Samdøgurstig er dagar falda við hitanum.   

Vatn

Salt

Vatn og salt í føðini

Sjógvur

Salt verður skilt úr táknum

Osmotiskur vatnmissur

Salt verður skilt úr nýrum 

Í sjógvi

Vatn seyrar inn í munn

Vatn seyrar inn ígjøgnum táknir

Eitt vet av salti verður upptikið

Salt verður uptikið aktivt í táknum

Vatn verður úrskilt ígjøgnum nýru

Í vatni
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 Fyrstu royndirnar at ala laks vóru longu seint í 19 øld í Bretlandi. 
Tá var talan ikki um at ala laks, til at seta út í aliringar á vøtnum 
ella í sjónum, men talan var um at strúka laks, og ala yngul, at seta 
út í áirnar, fyri at økja um stovnin, sum kom aftur í ánna at gýta til 
stóra gleði hjá frítíðarfiskarum. 
Fyrstu royndirnar at ala laks til matna í munandi nøgdum vóru 
gjørdar í Noregi í 1960 únum. Tað gekk beinanvegin væl hjá 
Norðmonnum at ala laks og alingin breiddi seg tí skjótt til Skotland 
og Írland. Nakað seinni byrjaðu føroyingar og kanadiumenn 
eisini at ala laks og í dag verður laksur aldur í Kili, Avstraliu og 
Russlandi við. 

Rognkorn

Eygarongkorn Blommusekkjalarva

Yngul

Smolt

Laksur

Gýting

Norðuramerikanskur villlaksur. Kall-
fiskarnir fáa ein eyðkendan krók á 
unsirkjaftin í gýtingartíðini.
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Laksaaling
Aling av laksi og sílum byrjar við, at lívfiskur verður strokin. Sil og 
rogn verður blandað saman, og ein giting av øllum rognkornunum 
kann fara fram. Hjá sílum verður strokið í januar mánað, og laksur 
verður strokin á heysti. Tað ber til at stýra gýtingini við ljósi. 
Lívfiskurin, sum verður strokin doyr aftaná. Í alingini verður 
rognafiskurin blóðgaður áðrenn hann verður strokin. Í náttúruni 
doyr villlaksurin eisini aftaná hann hevur verið uppi í einari á 
og gýtt. Sil og rogn verða blandaði væl saman, so at giting kann 
fara fram. Nú verða rognkornini koyrd í íløt, sum vatn streymar 
ígjøgnum. Tað ganga ikki samdøgur, men samdøgurstig, til 
rognið verður eygarogn, klekist og blommusekkurin er uppi. Eitt 
samdøgurstig er dagatal við einum ávísum miðalhita. Laksarogn 
klekjast aftaná 500 samdøgurstig. Laksarogn tola ikki meira enn 
8 hitastig. Við 8 hitastigum í vatninum, so eru 500 samdøgurstig 
á leið 2 mánaðir. Tíðliga á árinum klekjast rognini. Tá ið yngulin 
er 850 samdøgurstig er blommusekkurin uppi. Nú skal fóðringin 
byrjað. Yngulin veksur skjótt, tá ið fóðringin byrjar. 
Næsta stig í menningini er smolt. Smolt kallast laksurin tað 

Tøka

Lívfiskur

Kynbótaarbeiði

Sjógvur

Smolt

Blommusekkjalarva

Yngul

Strúking

 
Kleking    500 samdøgurstig
Fóður       850 samdøgurstig   

Vatn
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tíðarbilið, tá ið laksurin  kann fara á sjógv. Um laksurin 
ikki verður koyrdur á sjógv í tí tíðarbilinum, so missir 
hann evnið at tillaga seg lívið í sjónum. Fram til 
smoltifiseringina hevur laksurin bert verið í vatni. Tað 
er ein stór broyting fyri fiskin, at fara á sjógv.         
Laksurin í føroyskum aliringum er styttri og styttri tíð 
á sjónum vísa kanningar hjá fiskaaling. Hetta hendir, 
samstundis, sum tøkuvektin hevur verið hækkandi 
árgangirnar 2005 til 2012. Gongdin í smoltvekt hevur 
verið rímuliga eins síðan 2005, tó so at frá árgangi 2012 og 
fram sær út til, at vit fáa eina hækking. Framleiðslutíðin 
á sjónum er stytt ein góðan mánað í miðal síðan 2005.
Orsøkin til at tað verður mett, at hava so stóran týdning 
at kunna leingja tíðina laksurin er á landi er, at minka 
um vandan fyri sjúkuspjaðing og at dálka firðirnar so 
lítið sum til ber.
Um vit hyggja at gongdina frá 1985 og fram til í dag, so 
síggja vit at alivinnan hevur havt trý umfør við vøkstri, 
og at tað í tveimum av umførunum er vaksandi útboð 
og minkandi prísir á heimsmarknaðinum saman við 
sjúkutrupulleikum, sum hava havt búskaparligt skrædl 
við sær. Í 1995 vóru 71 aliloyvi og 63 feløg, og landið 
misti tamarhald á støðuni við sjúkuspjaðing og dálking 
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av firðunum. Í øðrum umfari vaks alivinnan uppaftur 
meir, men prísurin á laksinum á alheimsmarknaðinum og 
herviliga ILA virusin høvdu enn einaferð eitt búskarligt 
skrædl við sær. Síðan 2006 er alivinnan vaksin nógv 
aftur og er í dag størri enn hon var áðrenn ILA. Ein 
týðandi munur á hesum umfarinum er sum sagt, at 
laksurin nú verður aldur meira á landi og minni í sjónum, 
og at alarir hava flutt aliringarnar longri og longri út á 
streymasjógv. Tað eru bara 4 feløg, sum ala allan laksin 
nú. Sjúkutrupulleikarnir eru tó framvegis ein støðug 
hóttan og í skrivandi stund er tað serliga laksalúsin, sum 
gevur alarunum stórar trupulleikar.

Fiskasjúkur
Ein av stórstu trupulleikunum í alivinnuni er fiskasjúkur. 
Allur fiskur kann vera fongdur við sjúkum. Talan kann 
bæði vera um virussjúkur, bakteriuígerðir og sníkar. 
Villur fiskur livur við hesum sjúkum og er vanliga 
fongdur við nógvum ymiskum sníkum. Í einum toski 
á landgrunninum kunnu sostatt teljast upp í 20 ymiskir 
sníkar, um hann verður kannaður gjølla. Men hjá villum 
fiski er hetta ikki ein stórvegis trupulleiki. Sníkarnir 
hava ongan áhuga í at taka lívið av sínum egna  verti, 
og ígjøgnum milliónir av árum er hetta samlívið ment, 
soleiðis at sníkurin ger sínum verti minst møguligan 
skaða. Tað er vanliga so, at jú longri fiskur og sníkur 
hava liva saman, jú minni skaða ger sníkurin á fiskin. 
Hóast fiskur í einum sjóøki hevur vant seg við ein sník 
ella er mótstøðuførur ímóti onkrari sjúku, so er ikki 
vist at sama slagið er mótstøðuført aðrastaðni. Tí hevur 
flutningur av fiski ímillum ymisk øki altíð ein vanda við 
sær. Lítli flatmaðkurin Gyrodactylis salaris var vanligur 
á skræðuni á laksi í Eystursjónum, og laksurin hevði 
vant seg at liva við hesum sníkinum. Í 1970 varð laksur 
fluttur úr Eystursjónum til Noregs, og villur norskur 
laksur bleiv smittaður. Norski laksurin er ikki í sama 
mun mótstøðuførur og doyr av sníkinum. Hetta hevði í 
2001 havt við sær at 41 Norskar áir høvdu mist sín stovn 
av villum laksi. 
Í tí støðuni einstøk fiskasløg eru, tá ið tey vera ald, 
broytast umstøðurnar stórliga til fyrimun fyri sníkin. 
Tað er so nógvur fiskur av sama slagi samlaður í einum 
lítlum øki, at smittuvandin gerst alstórur. Alivinnan í 

0,1 mm
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Føroyum hevur verið fyri fleiri hóttafallum orsakað av 
sjúku. 

Virus í laksi
Kendasta dømi um eina fiskaskúku, ið skyldast virus 
er ILA, ið er ein stytting av Infectious Salmon/Laks 
Anemia. Sjúkan rakti alla laksaaling í heiminum meint 
síðst í 1990 únum. ILA varð fyrstu ferð staðfest í Noregi í 
1984, men kom lutfallsliga seint til Føroya har sum fyrsti 
tilburðurin av ILA var skrásettur í 2000. ILA er ein RNA 
virus. Tað merkir at hon bert hevur einkultstreingjaðan 
arvastrong, sum hon má framleiða dubultstreingja DNA 
úr áðrenn eggjahvítaevni verða gjørd í vertskyknuni. 
Arvastrongurin kodar fyri í minsta lagið 10 ymiskum 
eggjahvítaevnum. Sjúkan smittar við kontakt og ígjøgnum 
skarn. Fiskurin fær bleikar táknir og innvortis bløðingar 
av tí at ILA virus oyðileggur reyðu blóðkyknurnar hjá 
fiskinum. 

Bakteriur 
Nógvar av sjúkunum, sum smitta laks eru bakteriusjúkur. 
Herviligastu bakteriusjúkur í Føroyum hava uttan iva 
verið Furunkulosa og BKD (Bacterial Kidney Disease).   
Furunkulosa skyldast gram negativu bakteriuna 
Aeromonas salmonicida. Bakterian tolir væl kulda og 
kan gera fisk sjúkan allar árstíðirnar. Tó er vandin fyri 
skúku og smitting stórst um summarið tá ið sjógvurin er 
heitast. Umfram at smitta ígjøgnum skarnið og landið hjá 
fiskinum fær fiskurin av og á stór hovin reyð sár, sum 
kunnu bresta og lata livandi bakteriur í sjógvin at smitta 
annan fisk.

Sníkar
Tá ið talan er um dýr, sum liva inni í ella á eini aðrari 
lívveru, so nevna vit tað sníkar ella parasittar. Dýr úr 
nógvum dýrabólkum liva sum sníkar. Nógvir sníkar 
eru frumverur Protista. Á ymsum greinum á ógvuliga 
torskilda frumverutrænum finna vit einkyknudýrabólkar 
og í fleiri av hesum bólkunum eru dýr sum liva eitt 
sníkalív. Av fleirkyknaðu dýrabólkunum eru tað serliga 
flatmaðkar Platyhelminthes, rundmaðkar Nematoda og 
krabbadýr Crustacea, sum hava umboð sum liva eitt 
sníkalív í fiski. Laksalúsin er eitt krabbadýr úr flokkinum 
vatnloppur Copepoda. Ørgrynna av vatnloppum liva 
sum fiskasníkar á villum fiski, og ofta er ringt at síggja 

Hvalormur er ein rundormur, sum he-
vur fleiri millumskeið har larvan skiftir 
ham. Eitt millumskeið er sandmaðkur 
í toski Gadus morhua. 
Hans Hillewaert hevur tikið myndina
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Nauplius 1

Nauplius 2

Kopepodittur

Kalimus 1

Kalimus 4

Vaksin kalllús

Vaksin kvennlús

Kvennlús við rognum

at talan er um vatnloppur, tí sníkatilveran hevur havt við 
sær at vatnloppurnar hava broytt skap. Vit kunnu nevna at 
táknutrøll Lernaeocera branchialis í toski, og karvaakker 
Sphyrion lumpi í kongafiski eru vatnloppur. Tó líkjast 
nógvu millumskeiðini í lívstringrásini hjá sníkunum 
vatnloppum. Laksalúsin Lepeophtheirus salmonis er 
eisini ein vatnloppa, og eins og aðrar vatnloppur, so er 
fyrsta stigið í menningini av laksalúsini ein nauplius 
larva. Krabbadýr eru øll í yvirfylkinum av dýrum við 
hamskifti, og í lívsringrásini hjá laksalúsini sæst hetta 
so týðiliga. Nauplius larvurnar skifta ham og verða til 
kopepoditt larvur, sum síðan verða til kalimus larvur sum 
skifta ham nakrar ferð áðrenn tær eru vaksnar og seta seg 
aftur á ein laks. Nógvu millumskeiðini í laksalúsalívinum 
liva frítt í sjónum, men hjá øðrum vatnloppusníkum sum 
t.d. táknutrølli eru millumvertir eisini. Í Føroyum liva 
kopepoditt larvurnar hjá táknutrølli í táknunum á tungu.    

Vaksna menningarstigið hjá táknu-
trølli Lernaeocera branchialis er á at 
líkna einari pylsu heldur enn einari 
vatnloppu.

Kopepoditt larvur av laksalús
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Alivinna og dálking
Tá ið flest alilaksar vóru á føroysku firðunum í august 
2016 var talið 22 milliónir. Teir vigaðu samanlagt 
52.000 tons. Til samanberingar kann nevnast at samlaða 
áseyðatalið í Føroyum verður mett at vera á leið 75.000.  
Vit síggja ikki annað enn ringarnar á sjónum, og geva 
okkum kanska ikki far um hvussu nógvur laksur verður 
aldur á firðunum. Tað sigur seg sjálvt, at so stórar nøgdir 
av laksi ávirka vistskipaninar á føroysku firðunum. Tað 
dálkar at ala. 
Dálkingin er í trimum pørtum. Lívrunnið tilfar, tøð og 
eiturevni. 

Lívrunnið tilfar
Lívrunnið tilfar kemur av fóðurrestum, sum søkka 
niður á botn. Dýr og bakteriur hava gagn av lívrunna 
tilfarinum, tí tað er føði hjá teimum. Tað er natúrliga 
føðiketan hjá niðurbrótarum, sum skeiklast, tí alt ov 
mikið verður at eta hjá teimum. Í ringasta føri minkar 
nøgdin av oxygeni av hesum. 

 Orð og hugtøk

 Dálking
 Sambært Sameindu Tjóða (ST - Unesco, 
 1982) er dálking av havinum.
 ” Introduction by man, directly or indirectly, of
 substances or energy into the marine
 environment (including estuaries) resulting
 in such deleterious effects as harm to living
 resources, hazards to human health,
 hindrance to marine activities including fishing,
 impairing of quality for use of sea-water and
 reduction of amenities” 
 

Anaerob
At viðurskiftini gerast anaerob merkir, at onki 
oxygen er til staðar. Heitið verður brúkt bæði 
um evnaskifti í okkara vøddum og um viðurskif-
tini á dálkaðum botni. smb. aerob 
 

Plantuæti - einkykinualgur

Taðevni - føðslusølt

Lívrunnið burturkast
Gróður

Niðurbróting

Bitlar av lívrunnum evni - POM

Bitlar av lívrunnum evni - POM

Niðurbróting

Niðurbróting

Avlæst botnlag
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Ávísar lívverur trívast væl í hesum  oxygenfátæka 
umhvørvinum meðan aðrar rýma, um tær kunnu. 
Botndjóralívið broytist so við og við. Tað natúrliga  
lívfrøðiliga margfeldi av botndýrum minkar og eftir 
verða bert fáar lívverur sum framvegis klára broytta 
umhvørvið undir einum aliringi. 

Tøð
Tøðini eru í skarninum á laksinum. Tað skulu nógv tons 
av fóðri til at fáa laksin at vaksa nøktandi og ikki øll 
tonsini verða til meira laks. Tøðevnini í skarninum á 
laksi koma út í sjógvin og á sumri verða tey tøðevni hjá
plantuæti, ið aftur er føði hjá djóraæti og so framvegis. 
Um brádliga gróðurin vaksur nógv, er ikki nógmikið 
av djóraæti at eta alt plantuæti og ein partur fer á botn 
og verður føði hjá niðurbrótarum á botni. Tað eru bæði 
dýr og smáverur, sum eru niðurbrótarar á botni. Um lítil 
útskifting er á botni, vilja niðurbróraraverurnar nýta so 
mikið nógv oxygen til sína anding, tá ið tey skulu bróta 
niður alt tað lívrunna tilfarið, at nøgdin av oxygen byrjar 
at minka. Dýrini annaðhvørt rýma erlla doyggja og 
anaerobar verur yvirtaka niðurbrótingina. 

Økt nøgd av lívrunnum evni

Anaeroba lagið

Myndir vísir hvussu botndýralívið bro-
ytist tá ið nøgdin av lívrunnum evnum 
á botni veksur.
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Í alingini á firðunum í Føroyum er tað lógarkrav, at 
reglulig sýni skulu takast av botndýralívinum undir 
aliringunum. Tað sæst týðiliga á botndýralívinum, 
hvussu støðan er. Um illa er dálkað, er djóralívið einstátta 
við nógvum rundormum og sum heild lítlum margfeldi. 
Er lítið dálkað, so veksur lívfrøðiliga margfeldi. 

Margfeldi og lyklatøl 
Tað eru nógvir ymiskir hættir, at máta hvussu til stendur 
við lívfrøðiliga margfeldinum, og lítið lívfrøðiligt 
margfeldi er samstundis ofta eitt tekin um eina vistskipan 
úr javnvág. Undir aliringum minkar lívfrøðiliuga 
margfeldi av dýrum so hvørt sum dálkingin veksur. 
Hetta verður kannað regluliga fyri at vita nær aliringar 
skulu flytast oig aliøki fáa frið. 

Slagríkidømi (species richness)
At kanna lívfrøðiliga margfeldið við at telja, hvussu nógv 
ymisk sløg eru á einum ávísum øki, er tann einfaldasti 
hátturin at máta lívfrøðiliga margfeldi. 
Í einum øki kunnu vera nógv sera sjáldsom sløg, og so 
nøkur fá sløg, sum annars eru ráðandi. Onkra aðrastaðni 
kundi tað hent seg, at talið av sløgum var tað sama, men 
at tað í hesum økinum vóru nógv sløg í somu nøgd. Um 
vit nú einans taldu sløgini á hesum báðum støðunum, so 
høvdu vit komið fram til sama tal. 

Shannon-Wiener lyklatalið
Mest nýtti háttur at skilja ímillum lendi við einum 
javnum býti av sløgum, og lendi við líka nógvum 
sløgum, men har sløgini eru ójavnt býtt, er Shannon-
Wiener roknihátturin. Eftir hesum háttinum verður 
lívfrøðiliga margfeldið mett hægri, um eitt javnt býti er 
ímillum sløgini. 

H = 1,44  X  Pi  X  lnPi

H = Shannon Wiener lyklatal
S  = Tal av sløgum
Pi  = Títtleiki av ávísum slag

 BIOFAR kannar botnin undir  
 aliringum
 
 Sambært ásetingum, sum umhvørvis
 stovan umsitir, er álagt alarum at taka sýni
 undir aliringunum. Biofar í Kaldbak, sum
 upprunaliga var ein verkætlan at kanna
 botndýralívið í Føroyum, er í dag ein
 fyritøka, sum tekur sýni og ger kanningar
 fyri alivinnuna. Sýni verða m.a. tikin fyri
 at kanna botndýralívið. Jú meira dálkaður
 botnurin undir einum aliringi er, tess minni
 verður fjølbroytni í djóralívinum.
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Taravinna og aling
Tað verður mett, at til at ala eitt kg av laksi, skulu veiðast 
5 kg av fiski til fóður, um fóðrið skal framleiðast úr fiski 
eina. Í Føroyum er ein av orsøkunum til, at góðskan er 
høg og nógvar omega 3 fitisýrur eru í laksinum, at fóðri 
inniheldur lutfalsliga nógvan fisk. Aðrastaðni verður í 
størri og størri mun framleitt fóður úr soyabønum. Men 
tað sigur seg sjálvt, at hóast laksaalingin ikki tekur 
villan laks úr stovninum av villlaksi, so verður okkurt 
tikið úr vistskipanini í sjónum kortini. Sami trupulleiki 
er eisini við kjøtframleiðslu. Fyri at framleiða eitt 
kg av oksakjøti, krevjast nógv størri víddir, enn tað 
krevjast at framleiða somu kaloriur av t.d. eplum. Epli 
er ein planta, og plantur eru fyrsti liður í føðiketuni. Jú 
longur upp í føðiketuna vit koma, tess minni orka er 
eftir  at eta.
Av hesi og øðrum orsøkum er seinnu árini gjørt nógv 
fyri at kanna møguleikarnir at ala tara. Tari kann 
nýtast sum ískoyti í fóðri, men eisini til eina ørgrynnu 
av øðrum endamálum. 

Kallkynsliður Kvennkynsliður

Grókorn

Gróðurliður

Gróhúsar

Gróðrarbløð

10 µm

Myndir vísir tang Alaria esculenta í sí-
num natúrliga búøki, sum er brimbard 
hella.
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Hann kann m.a. eisini nýtast sum fólkaføði og sum 
kostískoyti. Tari inniheldur eisini nógv evni, sum kunnu 
dragast úr honum og brúkast í kosmetikframleiðslu, 
heilivági og mongum øðrum. Eins og tað eru stórar 
avmarkingar á, at veiða burturúr villum fiskastovnum, 
so er tað eisini avmarkað, hvussu nógvur tari kann 
heystast burðardygt í einum øki. Tíðliga í 1980 únum 
varð taravirki bygt á Hulki á Strondum. Tonglatari 
var heystaður fyri sítt høga innihald av alginat, sum 
ætlanin var at vinna úr taranum og selja. Alginat er ein 
biopolymerur, sum kann nýtast til nógv ymisk endamál 
í framleiðslu av matvørum og øðrum. Men júst tí tarin 
skuldi heystast, varð grundaður fakligur ótti fyri, at 
hetta virksemi fór at ávirka vistskipanir og serliga 
uppvakstrarøki hjá botnfiskastovnum á landgrunninum.  

 Orð og hugtøk

 Alginat - alginsýra
 Alginsýra - oftast nevnt alginat - er eitt lív
 runni evni, sum finst í brúntarum. Evnið er 
ein biopolymerur t.e. stórt mýl bygt upp av 
somu  eindum, sum endurtaka seg. Alginat 
er bygt upp av undireindunum guluron- og 
mannuronsýru og hevur eindarfrymilin 
(C6H8C6) n. Tá tað verður blandað við vatni og 
onkrari katjón, verður vatnið sum gelé og tað er 
júst hesin eginleikin við alginatsýru, sum verður 
nýttur í ymiskari framleiðslu.

Evnafrymil, sum vísir rúmligu skipa-
nina av alginat. G er guluronsýra og 
M er Mannuronsýra.

Havið er stórt, og møguleikin at ala tara er tí ógvuliga 
áhugaverdur. Ein fyrtreyt fyri at kunna ala tara er, 
at lívsringrásin hjá taranum er kend so til ber at stýra 
gongdini. Um bert lívsringrásin er kend, er tilgongdin 
at ala tara rættiliga lágtøknilig. Um til ber at fáa fatur á 
gróðkornum ávísa árstíð, verður tað gjørt. Síðan ræður 
um at fáa grókornini at festa seg á onkur reip, sum seinni 
kunnu setast út á sjógv, har tarin fær vaksið seg stóran. 
Fyrstu royndirnar at ala tang vóru gjørdar í Sundalagnum 
í 2009.     
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Royndirnar vístu, at tari veksur ógvuliga væl í 
Føroyum. Mátast kundi ein vøkstur upp í fleiri 
centimetrar av einstøkum tarum um vikuna, tá tarin 
vaks skjótast. Upprunaligu royndirnar at ala tara vóru 
ikki vinnuligar, men høvdu einans endamálið at kanna 
møguleikarnar fyri taraaling. Seinnu árini hevur ein 
vinnulig taraaling tikið seg upp. Bæði tang og onnur 
brúntarasløg sum sukurtari og tarablað verða ald, 
umframt at royndir verða gjørdar at ala reyðtaran søl, 
ið hevur eina munandi meira torskilda lívsringrás. 
Tarin verður annaðhvørt seldur turkaður og pakkaður 
ella útfluttur heilt ráur.  
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Gróðrarbløð av tang á sáddari línu. 
Hesar línurnar eru sáddar á heysti og 
settar á sjógv á vári. Tær hava staðið 
ein mána
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Skeljadjór kunnu eisini alast
Í ein stóran mun er havbúnaður fiskaaling. Men vit hava 
nú lisið, at eisini tari er møguligur at ala og virðismikil 
vøra kann framleiðast úr honum. Nógv ryggleys djór 
eru góður matur. Krabbadjór sum rækjur verða nógv 
veiddar og úr lindjórabólkum sum høgguslokkar, sniglar 
og tvískelir verða etin nógv ymisk sløg nógvastaðni 
í heiminum. Kræklingur Mytilus edulis er vælkent 
tvískeljaslag á okkara leiðum. Kræklingur hevur 
verið etin í øldir og væl ber eisini til at ala krækling. 
Livihátturin hjá kræklingi er tann, at hann sílar sjógvin 
ígjøgnum kápuna og framvið táknunum, har hann tekur   
lívrunnar bitlar og algur úr sjónum. Kræklingalarvur 
eru eins og allar aðrar lindýralarvur ein trokoforlarva, 
ið sveimar í sjónum fyrstu tíðina av lívi sínum. 
Trokoforlarvan veksur og umskapast til onnur larvustig. 
Tá larvan byrjar at fáa harða skel, setur hon seg á onkran 
greinaðan tara í fjørini. Í øðrum umfari tá ið larvan er 
umskapað til skapið á vaksna kræklinginum setur hon 
seg einaferð enn í fjøruni. Gitnaðurin er í sjónum, og 
ein stórur kvennkræklingur kann gýta uppí 40 milliónir 
egg. 
Um umstøðurnar eru tær røttu í sjónum. Hitin skal vera 
ímillum 5 og 20 oC, og saliniteturin kann vera heilt 
niður í 0,4 %, sum er væl undir salinitetin í sjónum sum 
er á á leið 3,5 %. 
Nógvur kræklingur verður tikin til matnað í Evropa 
og Norðuramerika. Tey árini tá mest er tikið, er tikið 
300.000 T av kræklingi sambært hagtølum hjá FAO. 
Av tí at kræklingur sílar algur úr sjónum er vandi 
fyri at eisini eitrandi algur eru ímillum algurnar sum 
kræklingurin sílar úr sjónum. Royndir hava verið 
gjørdar at ala krækling í Føroyum. Men ringt hevur 
verið at fáa virksemi at løna seg, og trupult hevur 
verið at lúka heilsufrøðiligu krøvini, ið verða sett um 
kræklingurin skal seljast. 
Fyri umhvørvi á firðunum er tað gott at ala skeljadjór, 
sum síla lívrunnar bitlar úr sjónum áðrenn hesir sokka 
á botn. Um vit hugsa okkum, at tari, skeljadjór og 
laksur blivu ald saman, so hevði hetta kunna verið ein 
rættiliga burðardygg skipan. trupulleikin við dálking 
av laksaaling er fyrst og fremst taðevni og lívrunnin 
evni. Tarin tekur taðevni úr sjónum til sín vøkstur og 
kræklingur sílar lívrunnu bitlarnar úr sjónum. Alt í 

Innan Uttan

Kræklingur er góður matur. Um tú 
letur teir í kókandi vatn, skulu teir lata 
seg upp eftir eini løtu. Um ikki, eru teir 
ikki mannaføði.
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alt kundi framleiðslan verðið fjølbroyttari og dálkingin 
minni. Royndir eru gjørdar at ala fleiri sløg saman fyri at 
minka um dálkingina av laksaalingini.  

Vaksin kræklingur

Trokofor larva

Peliger larva

Á botni

Í trossum

Á stólpum

Tøka við bili

Tøka við báti

Viðgerð og vøruframleiðsla

Gýting

 Framtíðar vøkstur - the blue 
 revolution

  Í heiminum er havbúnaður av fiski tara og
  skeljadjórum skjótast vaksandi føðifram
  leiðsla. Vøksturin í hesum vinnum er 8-9% 
  árliga. Í Føroyum eru flestu royndir at ala fisk 
  og serliga laksur er aldur í stórum mongdum.    
  Framleiðsla av fóðri til laksaalingina er eisini 
  ein munandi tilfeingisvinna í Føroyum. 
  Eftirspurningurin eftir føði úr sjónum fer
  neyvan at minka næstu árini. Tað er vorðið  
  alsamt vanligari at nýta tara sum heilsugóða
  mannaføði og skeljadjór eru eisini ein  
  føðikelda úr havinum, ið kundi verið munandi
  meira gagnnýtt.
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  Landbúnaður
Søga
Upprunamenniskjuni livdu av nøtum, frukt, fiski og 
kjøti. Tey vóru samlarir og veiðifólk. Við amboðum og 
vápnum er veiða allarhelst blivin meginkeldan til føði við 
tíðini, men fyri 12.000 árum síðani broyttust treytirnar 
fyri menniskjuni almikið í miðeystri. Landbúnaðurin 
byrjar. Fyri tað fyrsta byrjaðu fólk at hava húsdjór, og 
kendastu landbúnaðardýrini sum seyður, neyt og grísar 
eru øll úrslit at kynbótaarbeiði í fleiri túsund ár. Fyri 
tað næsta byrjaðu fólk at velta jørðina og hava somu 
kynbøttu nýtsluplantur innanfyri eitt ávíst øki. Fyrst og 
fremst korn av ymsum slagi. Í Kina veltu tey rís, meðan 
hveiti var mest velta kornið í miðeystri. 
Í einum veiðisamfelagi eru øll líka. Ongin eigur tað, ið 
kann veiðast úr náttúruni meira enn nakar annar. Tað 
merkir, at so leingi, sum veiðan hjá einum veiðimanni 
ikki skerjir møguleikarnar hjá einum øðrum at 
veiða, so hava øll somu møguleikar. Á ovastu rók í 
tílíkum samfeløgum eru bestu veiðifólkini. Við øktu 
føðiframleiðsluni landbúnaðurin setur í gongd, broytast 
treytirnar grundleggjandi. Serliga er tað ognarrætturin 
til jørðina sum broytir treytirnar, og setur gongd á tørvin 
á støðugt at leggja nýtt lendi undir seg. Upprunaliga 
arvaðu eftirkomarir jørðina, men teir vóru ofta fleiri 
og jørðin bleiv smábýtt. Tørvurin á at finna nýtt lendi 
fyri at vaksa um framleiðsluna gjørdist alsamt størri, og 
hevur verið tað líka síðani, kunnu vit siga. 

   
 Avbjóðingin
 Longu tá Darwin skrivaði víðagitnu bókina um, hvussu 
sløgini vóru íkomin - Origin of species, visti Thomas 
Malthus, at fólkatalið vaks skjótt, og um tað bleiv við at 
vaksa skjótt, so fór at vera føðitrot í heiminum. Hansara 
búskaparástøði bygdi á júst hesa fyritreyt, at fólkatalið 
altíð vaks skjótari enn matvøruframleiðslan. Hetta var 
eitt ástøði sum ávirkaði Charles Darwin, tá ið hann menti 
ástøði um natúrligt úrval. Í 1800 var á leið 1 milliard 
fólk í heiminum. Í dag eri knappliga 7 milliardir fólk í 
heiminum. Um Malthus hevði rætt í sínum spádómum 
skal vera ósagt her, men tað sum ongin rættiliga dugir at 
spáa um, er tann tøkniliga menningin, sum eisini hevur 
verið øll hesi árini fólkatalið er vaksið.

Dømi um nomadufólk í lutfallsliga 
nýggjari tíð, ið livdu av veiðu og at 
samla, eru uprrunafólkini í Amerika.

 Lendi - mátieindir
  
  Vídd
  Ein hektarur (ha) er eitt lendi við víddini 
  10.000 m² ella 0,01 km². Tað er tað sama sum
  ein fýrkantur ella eitt kvadrat sum er 100
  metur hvønn veg. Sostatt verður ein kvadrat
  kilometur (km2) tað sama sum 100 hektarar. 
  
  Úrtøka
  Merkur, gyllin og skinn.  Ein mørk er ikki eitt
  víddarmál, men eitt úrtøkumál. Tað sigur
  nakað um úrtøkuna av lendinum. Ein mørk 
  er 16 gyllin, sum aftur er 360 skinn. 

  Merkur og km2  
  Samlaða markatalið í Føroyum er 2367-06-16, 
  ið er tað sama sum 2367 merkur, 6 gyllin og
  16 skinn. Í koltri er víddin minst uppá mørkina 
  014 km2 meðan víddin uppá mørkina er stórst
  í Norðtoftum 1,98 km2 
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Mark fyri vøkstri 
Ein og hvør kann siga sær sjálvum, at tað sjálvandi er eitt 
mark fyri, hvussu nógv fólkatalið kann vaksa. Tøkniliga 
gerast vit framvegis betur og betur at framleiða mat. 
Nýggja ílegutøknin gevur okkum stórar møguleikar, 
at framleiða meira samstundis sum betur verður farið 
við umhvørvinum, men í skeivum hondum er tøknin 
eisini vandamikil fyri valdsjavnvágir og fólkaræði í 
londum, um lóggáva  ikki tænir øllum borgarum, men 
bert stórum multinationalum fyritøkum. Samstundis 
sum nýggj tøkni verður ment, mennast eisini rørslur, 
sum heldur enn at menna tøkni síggja framtíðarloysnir 
í at framleiða øðrvísi - uttan eiturevni og handilstøð. 
Vistfrøðiligur landbúnaður er ikki ein stórur partur av 
samlaðu matvøruframleiðsluni í heiminum enn, men um 
brúkarakrøvini herðast og fólk gerast meira tilvitaði um 
umhvørvistrupulleikarnir vanligur landbúnaður hevur 
við sær, kan vistfrøðiligur landbúnaður skjótt vaksa. Ber 
til at føða heimin á henda hátt, er nóg mikið av lendi, 
um vit ikki framleiða mest møguligt á hvørjum fermetri 
- tað er spurningurin. Aðrar mathugsjónir  vinna eisini 
fram, sum ikki handla um landbúnaðin sum so, men 
meira okkara egnu atferð. Er tað veruliga neyðugt at eta 
kjøt. Tað er ógvuliga lendiskrevjandi, og munandi meira 
matur kann framleiðast úr plantum á somu fermetrum.  

0,42 0,150,230,38

1961 1970 2000 2050

Menningin í Landbúnaðarlendi fyri 
hvønn heimsborgara í gott væl hálva 
øld. Hektar/persón
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Náttúruvísindaligu fyritreytirnar
Um talan er um sukur, kjøt, egg ella mjøl, so byrjar øll 
landbúnaðarframleiðsla við plantugróðri. Hvussu nógv 
planturnar á einum ávísum lanbúnaðarlendi eru mentar 
at vaksa og framleiða er tengt at ymiskum náttúrugivnum 
fyritreytum. Fyri at kunna vaksa, skulu plantur hava 
vatn, sól, ein ávísan hita, rættan súrleika í moldini, CO2 
og ikki minst tøðevni. Við miðkringin er dagur og nátt 
líka nógvar tímar alt árið. Á norðari jarðarhálvu eru 
dagarnir longri tá norðpólurin hellir ímóti sólini meðan 
næturnar eru longri tá suðurpólurin hellir móti sólini. 
Á syðru jarðarehálvu er júst øvugt. Umframt, at tað er 
kaldari longri norður og suður vit koma á jørðini, so 
eru dagarnir eisini ymiskir til longdar ymsu árstíðirnar. 
Luftin ferðast upp í lofthavið summastaðni og søkkur 
niðuraftur aðrastaðni. Tað gevur okkum belti við lágum 
lufttrýsti summastaðni og belti við høgum lufttrýsti 
aðrastaðni. Har sum heit og køld luft av hesum umskarast, 
verður luftvætan til avfall. Tað hevur ómetaligt at siga 
fyri gróðrarvánirnar á staðnum. Sólina fáa vit lítið gjørt 
við, og CO2 í lofthavinum er nóg mikið til planturnar. 
Hinvegin er nøgdin av føðsluevnum í moldini aloftast 
tann avmarkandi faktorurin. Eisini hevur tað týdning 
hvørja plantu vit velja at nýta í framleiðsluni. Summar 
plantur framleiða nógv í kalorium fyri hvønn fermetur 
velt verður, meðan aðrar framleiða minni.

Oksakjøt

Svínakjøt

Egg

Mjólk

Frukt

Grønmeti

Epli

Lendi í fermetrum 
pr. kg av matvøru

20,9

8,9

3,5

1,2

0,5

0,3

0,2

Orka (kal)
pr. kg matvøru

2.800

3.760

1.600

640

400

250

800

Vídd neyðug (m )
pr. persón pr. ár

2

8.173

2.592

2.395

2.053

1.369

1.314

274

Í talvuni sæst hvussu nógv kg og orka 
(kal) av matvøru kann framleiðast á 
sama lendi. Vit vita hvussu nógvar 
kaloriur ein persónur skal hava. Tí ber 
eisini til at rokna seg fram til hvussu 
nógv lendi skal brúkast pr persón um 
árið, um hann bert livdi av tí ávísu 
matvøruni. 
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Føðsluevni    
Hóast plantum ikki tørva mat eins og vit, tí tær gera 
drúvusukur í ljóssamevningini, tørva plantum ymisk 
grundevni umframt C, H og O, sum er í vatni og CO2. 
Hesi føðsluevnini kunnu plantur bert fáa loyst í vatni 
ígjøgnum røturnar. Nøkur føðsluevni tørva plantur í 
lutfallsliga stórum nøgdum (makroføðsluevni), meðan 
onnur evni bert eru neyðug í heilt smáum mongdum 
(mikroføðsluevni). Um plantan hevur øll føðsluevnini og 
nógmikið av sól og vatni, so framleiðir hon mest møguligt. 
Um okkurt føðsluevni manglar, so minkar vøksturin. Í 
landbúnaðinum verða tøðevni latin á jørðina annaðhvørt 
natúrtøð sum mykja ella handilstøð. Í fyrstu atløgu er tað 
aloftast køvievni (N), sum avmarkar gróðurin. Men tá ið 
plantan so hevur fingið nógmikið av køvievni, so verður 
tað okkurt annað føðsluevni, sum avmarkar gróðurin.  

  

Avfall - vatn

Tøð - føðsluevni

CO2

O2

Av grundevnunum í periodisku skipanini, tørva 
plantum 17 fyri at vaksa. Tey bláu fær plantan úr 
vatni og CO2. Tey gulu eru mikroføðsluevni og tey 
grønu eru makroføðsluevni
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Liebigs lóg
Sum sagt, er tað altíð okkurt føðsluevni sum avmarkar 
gróðurin. Fosfor er neyðugt, at gera DNA, RNA, ATP og 
fleiri onnur týdningarmikil evni sum m.a. fosfolipidirnar 
í kyknuhinnuni. Køvievni er í øllum aminosýrum og 
tí ein lutfallsliga stórur partur av eggjahvítaevnunum í 
plantuni. Tað er eisini ein týðandi partur av litkorninum 
klorofyl. Tí er fyrsta sjónliga teknið, tá ein planta manglar 
køvievni, gul bløð. Og eg kundi hildi fram við at skriva 
um, hvat plantur nýta ymsu føðsluevnini til, men tað fari 
eg ikki at gera. Hinvegin so var tann lógfesta sannroyndin, 
at plantum altíð tørva okkurt av føðsluevnunum fyrst fest 
á blað av týskaranum Carl Philipp Sprengel í 1828. Ikki 
fyrr enn í 1855 bleiv hetta skrivað populervísindaligt so 
búnaðarfólk eisini skiltu tað av Justus von Liebig. Liebig 
tosaði um eitt vatnkar, og at stytsta bretti í karinum altíð 
avgjørdi hvussu nógv vatn kundi vera í karinum. Um 
stytsta bretti bleiv longt, so var tað bara eitt annað bretti 
sum brádliga gjørdist staðið har vatnið rann úr karinumn. 
Soleiðis er Liebigs lóg framvegis lýst í flestu lívfrøði 
bókum. 

Fosfor (P)

Køvievni (N)

Jarn (Fe)
Kalium (K)

 Kilisalpetur
  
 Natriumnitrat er ólívrunnið evni NaNO3. Tað er
 salt, og verður eisini nevnt kilisalpetur. Vanligt
 salpetur er kaliumnitrat. Natriumnitrat er hvítt
 pulvur og upploysist lætt í vatni. Natriumnitrat
 er góð tøð tí plantum tørva køvievni, og bert
 kunnu upptaka nitrat og ammonium ígjøgnum
 sínar røtur. 

 Ídnaðarframleiðslan ella Haber-Bosch
 prosessin, ið er ein orkukrevjandi festing av N2

  í ammoniak NH3, broytti heimsmarknaðin fyri
 kilisalpetur. Kilisalpetur var ein so góð handils- 
 vøra fyri Kili, at Kili fór í kríggj við grannalond
 síni Peru og Bolivia. Í 1879 yvirtók Kili stórstu
 goymslur ella legustøð av kilisalpetur í Peru
 og Bolivia - kríggið verður nevnt salpetur
 kríggið. Heimsins størstu goymslur av salpetur 
 blanda við gipsi eru framvegis í Norðurkili í
 Atacama oyðimørkini. Tvær salpeturminur, 
 Humberstone og Santa Laura, eru á listanum 
 hjá UNESCO world heritage sites.

70 % av heimsmarknaðinum fyri nitrat tøð var 
í 1850-1910 kilisalpetur. Í dag er tað minni enn 
1 %.  
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Grøna kolveltingin
Aftaná seinna heimsbardaga og restina av 20 øld, var 
trúgvin uppá vísindini og tøkniligan framburð ómetalig. 
Hildið var, at tað í minni frammkomnu pørtunum av 
heiminum, átti at bera til, at økja munandi um landbú-
naðarframleiðsluna. Loysnin var vísindalig vitan um 
plantuvøkstur og útbreiðsla av nýggjari tøkni. Á odda 
fyri hesari menningini stóð amerikumaðurin Norman 
Borlaug (1914-2009). Hann fekkvirðisløn Nobels fyri síni 
avrik í 1970. Hann arbeiddi sjálvur serliga við at kynbøta 
maisplantuna í Meksiko, fyri at hon skuldi vaksa betur 
og harvið økja um framleiðsluna. Grønakolveltingin, 
sum menningin Borlaug var ein týðandi partur av, fekk  
stóran týdning í eystri og serliga í India. Við betraðum 
vatnskipanum og handilstøðum vaks landbúnaðarfram-
leiðslan í India minni enn 500 kg pr hektar í 1950 til 
2500 hektarar í 2000. 
Meðan grøna kolveltingin sjálvandi hevur havt stóran 
týdning í India og aðrastaðni í Asia við, so lukkaðist tað 
ongantíð at seta gongd á eina líknandi menning í Afrika. 
Nógvar av plantunum, sum økja um framleiðaluna, eru 
ógvuliga krevjandi, tá ið um vatn og tøðevni ræður, so 
tað er ikki uttan trupulleikar í nýggja áratúsindinum, at 
hava somu menning framhaldandi. 

 

Í einum tíðarskeiði, tá ið nógv fólk í menningarlon-
dum vóru hótt av hungursneyð, nýtti Norman Bor-
laug vísindaligu menningina í 20 øld, at betra um 
úrtøkuna í landbúnaðinum í menningarlondum.

Ávirkanin av grønu kollveltingini á hveitiúrtøkuna 
í India.
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Tøknilig menning ella vistfrøði
Ikki øll búnaðarfólk og matvøruframleiðararar eru á 
einum máli um, hvussu avbjóðingin at framleiða nóg-
mikið av mati í framtíðini skal loysast. Summi halda 
at listinlærd tøknilig verkfrøði er loysnin. Nýggj snild 
tøkni. Onnur halda, at vit fyrst og fremst skulu hugsa um 
burðardygd, so ístaðin fyri vanligu dyrkingarhættirnar, 
skulu vit hugsað um vistfrøðina og náttúruna vit lata 
komandi ættarliðum.

Evnafrøðin  
At framleiða evnafrøðilig sambond í stórum nøgdum    
hevur ikki altíð verið møguligt. Ídnaðarkolveltingin      
broytir hetta. Fysta evnið, ið verður framleitt í stórari 
nøgd er svávulsýra í 1736. Síðan hevur evnafrøðilig
gransking gjørt tað møguligt at framleiða eina ørgrynnu 
av evnum til ymisk endamál í húsarhaldi, vinnu og 
ídnaði.  
Í landbúnaðinum hevur evnafrøðiliga menningin eisini 
havt ovurstóran týdning, tí tað er eydnast granskarum 
at framleiða evni í stórum nøgdum, sum týna ókrút, 
skordýr, soppar og annað, sum ger skaða í landbúnaði-
num. Evnið DDT, varð fyrstu ferð framleitt í 1874, men 
ikki fyrr enn í 1939 varð funnið útav, at evnið kundi 
nýtast til at týna skordýr. Tá ið skordýr eru til stóran 
ampa í landbúnaðinum í øllum heiminum, gekk ikki 
long tíð fyrr enn evnið varð nýtt í stórum nøgdum um 
allan heimin. Paul Hermann Müller, ið var tann fyrsti í 
sá skordýratýnandi eginleikarnar hjá DDT, fekk í 1948 
heiðursløn Nobels fyri hetta. Ovurstóra nýtslan av DDT 
í landbúnaðinum vísti seg, nøkur áratíggju seinni, ikki at 
vera so heppin. Evnið  niðurbrýtist ikki lætt í náttúruni 
og upphópast í føðiketum. Tá ið evnið samstundis er 
eitrandi, tí tað líkist kvinnuligu kynshormonunum, er 
nýtslan stak óheppin. Havlívfrøðingurin Rachel Carson 
gav í 1962 út bókina The Silent Spring, sum á mangan 
hátt var ein uppgerð við væntandi varsemi í nýtsluni 
av hesum ymsu týnandi evnunum. Tað var byrjanin til 
umhvørvisrørslur kring allan heimin. Nøkunlunda sama 
søga, sum søgan um DDT, kundi verið søgd um onnur 
evni, sum í fyrstu atløgu vístu seg at gera stóran framburð 
fyri mannaættina møguligan, men í øðrum umfari ikki 
vóru so heppin kortini. Øll evni, sum í landbúnaðinum 
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verða nýtt, at tína óynsktar lívverur, nevna vit pestisid. 
Pestisid kunnu síðan býtast í insektisid sum DDT, 
herbisid (plantutýnandi), fungisid (soppatýnandi) og 
nematodisid (rundormatýnandi). DDT varð bannað í 
1969 í DK, men verður framvegis nýtt í londum, sum 
stríðast við Malaria mýggjabitan. Eitt av evnunum, 
sum verður nýtt í stórum mongdum í øllum vanligum 
landbúnaði í dag er herbisidið glyfosat. Tey flestu kenna 
teir grønu dunkarnir Roundup, sum kunnu keypast at 
týna hagasóljur, og annað ókrút í urtagørðum. Teir 
innihalda herbisidið glyfosat. 

GMO og glyfosat  
Fyrtstu íleguskoyttu planturnar til matvøruframleiðslu 
vórðu sáddar í 1996 í USA. 10 ár seinni - í 2006 - vóru 
102 milliónir hektarar veltir til íleguskoyttar plantur. 
Íleguskoyttu planturnar verða nevndar GMO-plantur. 
Tey londini sum í nógv størstan mun nýta GMO plantur 
í dag eru USA, londini í Suðuramerika og India.
Londini í Evropa nýta ikki GMO plantur í sama mun. 
Ein íleguskoytt planta er ein planta, sum hevur fingið 
eina ílegu úr onkrari aðrari lívveru skoytta inní sín 
arvastrong. At gera hetta hevur verið møguligt við ein-
kyknusoppum sum ger og bakterium líka síðan 1963. 
Men at skoyta ílegur í plantur bleiv ikki møguligt fyrr 
enn granskarar funnu útav, at bakterian Agrobacterium 
tumefaciens gjørdi júst hetta í villu náttúruni. Hon 
koyrir ílegur úr sær sjálvari og inn í plantukyknur. 

Agrobacterium tumefaciens

Plasmid

Nýggj ílega

 

 Kyknubýting

Petriskál við plantustykkum

Nýggj íleguskoytt planta



42

Gagnnýtsla

Allar plantukyknur í somu plantu kunnu vaksa fram til 
nýggja plantu. Tað merkir, at um tað bert lukkast at fáa 
eina ílegu í onkra plantukyknu, so ber til at gera eina 
nýggja plantu við íleguni.  

GMO og Round up ready corn
Nógv tann stórsti parturin av øllum íleguskoyttum 
plantum í landbúnaðinum eru íleguskoyttar at tola
glyfosat. Tær eru gjørdar mótstøðuførar, so væl ber til at 
sproyta glyfosat á akrarnar fyri at týna ókrút uttan at tað 
ávirkar grøðina. Fyrimunirnir við hesum eru eyðsýndir. 
Og marknaðurin at selja tílíkt GMO fræ saman við 
glyfosfatinum er stórur. Tí hevur hendan tøknin í stóran 
mun verið ment av stórum multinationalum matvøru 
fyritøkum. Men vansar eru eisini. Man kan spyrja seg 
sjálvan um tað yvirhøvur er ein gongd leið, at sproyta 
so nógv eiturevni í náttúruna tá ið vit ikki eru vís í hvør 
langtíðarvirknaðurin av evnunum er og um ikki tøknin í 
ein størri mun átti at verði ment av óheftum granskarum 
til almentgagnlig endamál í størri mun - ikki bara við 
vinningi fyri eyga.

Fagri nýggi heimur
Við eitt sindur av hugflogið er ikki ringt at ímyndað sær 
møguleikarnar tílík tøkni hevur við sær. Grønmeti sum 
ikki spillist, fruktir sum eru søtari, litfagrar nøtir og hvat 
veit eg. Onki mark er fyri hvat man kan ímynda sær. 
Men hvat er gagnligt og burðardygt er nok tann rætti 
spurningurin at seta sær. Kunnu vit kanska loysa onkrar 
av stóru trupulleikunum við matvørutrygdini í triðja 
heiminum ella kunnu vit fáa plantur at taka køvievni úr 
atmosferuni at gera síni eggjahvítaevni við, ella skulu 
vit royna at sniðgeva plantur at taka eyka nógv CO2 úr 
lofthavinum fyri at steðga upphitingini av jørðini. Eitt 
dømi um eina roynd at bøta um matvørutrygdina í triðja 
heiminum eru gyltu rísini. A vitamin hevur altíð verið 
ein trupulleiki í triðja heiminum. Vanligu keldurnar til 
A vitamin eru gularøtur, søtepli, egg og livur. Eitt eyð- 
kenni fyri triðjaheimslond er, at kosturin er einstáttaður 
við nógvari kolvætu úr rísi ella hveiti. Sjúkueyðkennini, 
um A vitamin ikki er í kostinum eru versnandi sjón 
og trupulleikar í nervalagnum og heilanum. A-vitamin 
verður í evnaskiftinum gjørt úr beta-karoten sum vit 
kenna úr gularótum.  Peter Bramley fann í 1990 eina 
ílegu, ið kundi skoytast inní arvastrongin á rísplantuni 
Oryza sativa og fáa hana at gera beta-karoten.
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Hesi rísini eru brandgul júst sum gularøtur og verða tí  
nevnd gylt rís.

Tað sum fyrst og fremst avmarkar nøgdina av mati vit 
kunnu framleiða í heiminum er køvievni (N). Samstun-
dis er lofthavið fult av køvievni í forminum (N2). Tað 
eru tríggjar sterkar kovalentar bindingar ímillum bæði  
køvievnini í evnasambandinum og plantur kunnu ikki  
brúka N2 sum taðevni. Plantur taka nitrat  (NO3

2-) ella 
ammonium (NH4

+) loyst í vatni ígjøgnum røtur sínar 
fyri at fáa køvievni. Í 19 øld kom salpetur, sum er eitt 
annað heiti fyri nitrat, úr minum í serliga Chile. Seinni  
funnu granskarar útav at framleiða ammonium í einari 
prosess, sum varð nevnd eftir tveimum av teimum. 
Haber Bosch prosessin. 
Men ímyndið tykkum nú, at tað lukkaðist at íleguskoyta 
eina plantu, so hon sjálv var ment, at taka køvievni úr 
lofthavinum og gera síni egnu tøðevni.  

 Haber Bosch prosessin
 Tá ið oljuprísir hækka, hækkar prísurin á 
 handilstøðum eisini. Tað er tí at tað er sera
 orkukrevjandi at festa køvievni úr lofthavinum
 í ammoniak. Tá ið salpeturminur heimsins
 byrjaðu at tømast, gjørdist vísindafólki greitt,
 at um vit skuldu halda fram við intensivum
 landbúnaði mátti køvievni fáast til planturnar
 uppá ein níggjan máta. 
        

         N2 + 3 H2 → 2 NH3   (ΔH = −92.4 kJ·mol−1)

  Við einum trýsti frá 150-250 Bar og hita  frá
 300-550 °C ber til at fáa prosessina í lag. 
 Tað verður mett, at ein triðingur av fólkinum í 
heiminum eru bundin av handilstøðum, sum eru 
framleidd á hendan hátt. Helvtin av eggjahvíta-
evnunum í øllum menniskjum á jørðini hava 
fingið sítt køvievni fest úr lofthavninum uppá 
hendan mátan 
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Vistfrøði og burðardygd
Við Brundtland frágreiðingini, sum kom út í 1987, kom 
burðardygdarhugtakið inn í politiskar avgerðir um allan 
heim. Eftirvirknaðirnir av einari tøkniligari optimismu, 
sum næstan ongi mørk kendi, vóru so týðiligir, at fram-
tíðarvisjónir og politiskar ætlanir máttu taka hetta við. 
Burðardygd merkir, at okkara virksemi og gagnýtsla 
av náttúruni má vera soleiðis, at komandi ættarlið hava 
somu møgulæeikar, at gagnnýta náttúruna, sum vit. 
Vistrfrøðiligur landbúnaður er júst ein roynd, at gera 
hetta. Við reglum um tøðnýtslu og eiturevnisnýtslu, 
verður miðja ímóti afturlatnum ringræsum. Tað merkir, 
at eiturevni als ikki skulu nýtast, og at tøðevnini helst 
skulu vera úrslit av egnari framleiðslu. Tað kunnu vera 
sankutøð, tøð frá dýrum á beiti ella tøð úr brunnum. 
Men ikki handilstøð. Umframt at krøv eru um, at farast 
skal væl við náttúruni og at evnaringræsirnar eru aftur-
latnar, so eru eisini krøv um djóravælferð um talan er 
um djórahald.

Handilstøð

NPK

NH3

N2

Lívrunnið N

NH4
+NO-

2NO-
3 Ammonifikatión

Nitrifikatión

Denitrifikatión

Áir, Vøtn, 
firðir og sund

Eingin lóg ella kunngerð er í Føroyum 
um vistfrøðiliga góðkenning. Tó ber 
til at søkja um góðkenning til dømis 
úr Íslandi. Íslendingar hava lóg og 
góðkendan standard um vistfrøði eins 
og at teir hava ein góðkenningarstovn, 
sum er góðkendur og undir eftirliti 
av IFOAM, ið er altjóða vistfrøðiligi 
standardurin. Búnaðarstovan hevur 
gjørt vistfrøðiligar vegleiðingar um 
Seyðahald og flogfenað.  
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Atfinningarnar ímóti vistfrøðiligum landbúnaði og 
matvørum hava altíð verið, at vistfrøðiligur land-
búnaður er sum at venda aftur til steinøldina. Um vit 
bert hugsa um úrtøkuna, so er tað satt, at trupult er at 
fáa somu nøgd av grøði á einum hektari, sum tað er 
um handilstøð og eiturevni verða nýtt. Tó so er nógv 
sum talar fyri, at bæði tøknilig menning globalt og 
vistfrøðiligur landbúnaður lokalt í felag kunnu vera 
loysnin uppá matvørutryggleikan í framtíðini.
   

Vit síggja í vælbjargaðum tøkniliga framkomnum 
londum, at úrtøkan av vistfrøðiligum landbúnaði er 
minni enn í vanligum landbúnaði. Hetta hevur við sær 
at vørurnar eru dýrari og at vistfrøðiligu matvørurnar 
á mangan hátt eru smáframleiddar til tey fáu. Hvønn 
leiklut vistfrøðilig hugsan um matvøruframleiðslu 
og tøknilig menning fara at hava í framtíðini er ringt 
at spáa um, men allarhelst verður tað ein samanren-
ning av báðum, sum kemur at mynda landbúnaðin og 
matvørurnar í framtíðini.
Ongar føroyskar leiðreglur eru fyri vistfrøðiligari 
framleiðslu í Føroyum enn. Í teimum førum tá bóndir 
hava søkt um at sleppa at framleiða og merka sína vøru 
vistfrøðiliga, hevur myndugleikin hildið seg til Íslends-
kar leiðreglur. Tað er stak óheppi, ikki at hava lokalar 
leiðreglur fyri vistfrøðiligari framleiðslu, tí gagnnýtsla 
og hóttanir kunnu vera so ymiskar frá landi til land.

 

3,1                           2,2                           6,0                           2,8     

6,9                           3,1                           8,2                           5,7     

Vistfrøðiligt

Vanligt

Landbúnaðar
skipan

Hveiti               Rossabøn                Epli             Vetrarbygg

Úrtøka, eitt miðallár í Danmark í 
T/hektar. 
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Landbúnaður í Føroyum
Sambært frágreiðingni um lívfrøðiligt margfeldi, ið  
kom út í 2006, er 7,8 % av lendinum í Føroyum in-
nan garðs ella bøur. Tað eru 108,6 km2. At velta lendi 
er elligamalt. Elsti veltingarháttur er allarhelst bara at 
rudda fyri grót, sum so er lagt uppí ryggir, sum eisini 
hava verið nýttir sum mark. So við ov við hevur verið 
neyðugt at velta meira og eisini í vátari lendi við minni 
halli á. Eyðkendu teigarnir í Koltri og Gásadali eru 
dømi um tílíkan veltingarhátt, sum hevur verið vanli-
gur aðrastaðni eisini. Tá var byggkorn meginkeldan til 
kolvætu hjá føroyingum. Kanningar av sáðkornum hava 
víst, at longu í ár 600-650 er havri Avena velt í Føroyum.  
Bygg sæst ikki í kanningum av sáðkorni fyrrenn í 850-
900. Møguliga sigur hetta okkurt um tvey landnám. 
Norðbúgvar veltu bygg um hesa tíðina. Ikki fyrr enn 
síðst í 18 øld kemur epli til Føroya, og ikki fyrr enn seint 
í 19 øld byrja føroyingar rættiliga at taka epli til sín. Í 
seinna heimsbardaga vóru føroyingar sjálvbjargnir við 
eplum og okkurt árið vóru epli eisini útflutt til Ísland.
Størsti parturin av velta lendinum verður nú nýttur sum 
stráfóður til neyt og seyð. Annaðhvørt dýr ganga á beiti 
ella tað verður sligið og goymt. Ein nógv minni partur 
er epla- og aðrar grønmetisveltur.

Lendi og ognarviðurskifti
Ognarviðurskiftini í landbúnaðinum í Føroyum eru, 
at alt lendi er annaðhvørt óðalsjørð ella kongsjørð. 
Kongsjørð ella kongs er jørð, ið er almenn ogn. Tað 
er fyri tað mesta jørð, ið kirkjan hevði í katólskari tíð.  
Við trúbótini verður hendan jørðin løgd undir kong. 
Kongsjørð er um alt landið. Hvussu stórur partur er 
ogn og hvussu stórur partur er kongs er ymiskt. Eitt nú 
er mest sum øll jørð kongs í Suðurstreymoy og Suðu-
reysturoy, meðan lítið er av kongsjørð norðast i Eysturo-
ynni. Ein kongsbóndi leigar kongsjørðina frá almennu 
myndugleikunum, vanliga ein hagapart uttangarðs við 
tilhoyrandi bøi innangarðs, og leigumálið verður nevnt 
eitt festi. Vanliga hevur festið gingið í arv frá faðir til 
elsta son, men seinnu árini er eisini vanligt, at døtur ella 
yngri synir festa, og um onki av børnunum hevur áhuga 
at festa, kann festarin siga festið frá sær. 



47

Gagnnýtsla

Kongsið, sum kongsjørðin eisini verður nevnd, verður í 
dag umsitin av Búnaðarstovuni. Í 2007 bleiv festibræ-
við, sum bert er ein brúksrættur, umsetilig søluvøra. 
Óðalsjørð er privat ogn. Allarhelst er óðalsrætturin he-
ilt frá landnámstíð. Av tí at óðalsjørðin ikki arvast sum 
festini, til ein av eftirkomarunum, er óðalsjørðin við 
tíðini vorðin rættiliga smábýtt ímillum fleiri arvingar 
ígjøgnum nógv ættarlið. Seyðarøktin av smábýttari 
óðalsjørð er antin, at eigarir hava kenningarseyð, sum 
er teirra, ella fele, sum er, at røktingarmaður røktar 
hagan sum eina felagsogn og býtt verður so í rættini í 
lutfalli við ognarlutin.  

Búnaðarstovan frammi í dal í Kol-
lafirði. Búnaðarstovan umsitir festi-
skipanina, leigu av traðarstykkum og 
sølu av landsjørð. Búnaðarstovan ger 
eisini royndir innan landbúnað og vei-
tir ráð um landbúnað, við tí endamáli 
at vera við til at menna føroyska 
landbúnaðarframleiðslu. 
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Plantur til matna
Korn verður ikki velt meir, og eplaframleiðslan í 
Føroyum er bert lítil brotpartur av samlaðu eplanýts-
luni í Føroyum. Vit kunnu siga, at eins og við øðrum 
matvørum, so eru vit í Føroyum heilt bundin av innflut-
ningi. 
Kortini verður nakað av eplum framleitt, og tað verður 
arbeitt við at økja um framleiðsluna av øðrum grønmeti 
eisini. Røtur, gularøtur, grønkál og ymisk onnur sløg 
av grønmeti vaksa væl og heimamarknaürin tekur væl 
ímóti vørunum. Serliga á Sandi er royndir gjørdar at 
skipa fyri tiltøkum og marknaðarføring av vørunum. 
Felagskapurin verður nevndur veltan á Sandi. 

Royndir við epli      
Altjóða gransking er komin eftir, at ein góður fjórðin-
gur av fólkavøkstrinum í heiminum uttan fyri Amerika 
í árunum 1750-1850 stavar frá, at fólk tóku eplini til sín 
og av álvara fóru at velta tey. Onki er tí at ivast í, at epli 
Solanum tuberosum hava havt stóran týdning aftaná tey 
spjaddu seg úr Amerika um allan heimin. Sama hevur 
óivað verið galdandi í Føroyum eisini. Hóast korn var 
keldan til kolvætu frammanundan, so hava føroyingar 
ongantíð framleitt nógmikið av korni, at gera landi 
sjálvforsýnandi. Tað hevur altíð verið influtt korn til 
Føroya.
Í 1686 eru epli fyrst ferð nevnd í Føroyum, tá presta-
konan í Norðurstreymoy hevði verið umborð á frem-
mandum skipi, har hon millum annað hevði keypt epli. 
Einahandilin fekká fyrsta sinni fýra tunnur av seteplum 
í 1775. 

Fiskur

Mjølk

Lambstálg

Lambskjøt

Korn in�utt

Korn føroyskt

Fuglur

7,6

23,8

10,5

9,0

41,6

7,3

0,3

Út frá sonevndu Løbners tabellum frá 1814 og 
Kongstíggjundalistum hevur Guttesen gjørt eitt 
yvirlit yvir, hvat føroyingar livdu av, ella rættari: 
hvørjar kaloriukeldurnar vóru, og hvussu býtið var 
teirra millum. Vit síggja, at áðrenn eplini rættiliga 
tóku dik á seg sum matur hjá føroyingum, var álitið 
serliga mjólkin. Kolvætukeldan var korn, sum í 
ein stóran mun varð influtt hóast føroyingar veltu 
nakað av korni sjálvir. Á myndini síggja vit % býtið 
í matvørum hjá einum føroyingi í 1814 í kalorium 
pr dag.
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Sum vit síggja í talvuni á síðu 36, er eplaplantan óg-
vuliga fruktagóð. Tað skulu bert 0,2 fermetur av lendi 
at framleiða eitt kilo av eplum. Tað eru 800 kaloriur í 
einum kilo av eplum. Um vit leggja hetta saman við 
okkara vanligu nýtslu av eplum, so skulu bert 274 
fermetrar til, at framleiða nóg mikið av eplum til ein 
persón um árið.  
Í 1935 veltu føroyingar 120 kg av epli pr. føroying. 
Hetta var nógv meira enn vit velta í dag, tó var hetta 
ikki nokk til at verða sjálvbjargin. Um vit samanbera 
við nútíðina, so eta føroyingar munandi minni av epli 
og meira av rísi, hveiti og øðrum kolvætukeldum í dag. 
Tað verður mett, at vit brúka á leið 3000 T av epli um 
árið í Føroyum. Av hesum velta vit bert 600 T sjálvi. 
Tað er 62,5 kg fyri hvønn føroying um árið. Um vit 
hyggja at royndum við eplavelting sum búnaðarstovan 
gjørdi í 2013 gav eplaslagið Destiny 17 fold, hetta er 
6,11 kg pr. fermetur. Um Føroyingar sjálvir skulu velta 
øll eplini, ið etin verða í Føroyum, so skulu veltast uml. 
3.000 tons av epli um árið. Í Føroyum eru uml. 48.000 
íbúgvarar, hvør íbúgvari etur uml. 62,5 kg av epli hvørt 
ár. Lendisnýtslan av hesum kann við støði í framleið-
slutølunum fyri Destiny í 2013 leysliga metast 0,5 km2.  
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Grønmeti í Føroyum
Innflutningurin til Føroya av grønmeti er vaksandi. 
Heilsølurnar kunnu innflyta alskyns grønmeti úr øl-
lum heiminum, og tað er tøkt í handlunum sama dag 
í Føroyum, sum í okkara grannalondum. Tó eru fleiri 
og fleiri røddir, sum halda lítla meining vera í, at flyta 
eina avokado úr Kili til Føroya á vetrartíð. Flutningurin 
av matvørum um alla jørðina við flogførum er ikki 
burðardyggur tí flogfør lata nógv vakstrarhúsloftevni 
út í lofthavið. Tað er eisini neyðugt at avmarka lend-
isnýtsluna til landbúnað nógvastaðni á jørðini. Tað er 
tí, at lívfrøðiliga margfeldi minkar skjótt og lendi við 
stórsta lívfrøðiliga margfeldinum verður umskapað 
til landbúnaðarlendi sum frálíður. Seinnu árini hava 
nógvar royndir verið, at velta okkara egna grønmeti í 
Føroyum. M.a. hevur felagsskapurin Veltan á Sanda 
staðið fyri royndum at velta mong grønmetissløg. Eplir, 
grønkál, hvítamai, gularøtur og onnur kálsløg hava víst 
seg at vaksa væl. Royndirnar higartil vísa at eisini at tað 
er lætt at selja vørurnar tí føroyingar sum heild heldur 
vilja eta føroyskt grønmeti. Sambært innslagið í Degi 
og viku er málið hjá veltuni, at vit skulu framleiða líka 
nógv sum vit innflyta.  

 Krossblómuættin Brassicaceae
 
 Í krossblómuættini eru mangar nýtsluplantur. 
 Broccoli, rót, kál og sinoppur eru í hesi ættini.
 Serliga slektin brassica, sum verður nevnd
 línbinda er áhugaverd í føroyum. Hildið verður
 at føroyska rótin varð ein krossingur ímillum
 villu plantuna ekrulínbinda og eina útlendka 
 kálrabi rót. 
 Um vit ikki taka epli við, sum er í somu ætt sum  
 tomatplantan og tubbaksplantan, so eru nógv 
 tær flestu nýtsluplanturnar, sum vaksa væl í
 Føroyum í hesi ættini.
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Seyðahald
Seyður hevur verið í Føroyum síðan landnám. Um seyður eisini 
var her áðrenn landnám er ilt at siga. Føroyski seyðurin er av 
tí norðurlendska stutthalaða slagnum. Áðrenn fiskivinnan bleiv 
tann stóra tilfeingisvinnan í Føroyum, var seyðurin tað sum lív-
bjargaði føroyingum. Lendi í Føroyum hevur upprunaliga bara 
verið nýtt til seyð, neyt og korn. Men av hesum er seyðurin farin 
við nógv tí stórsta partinum av lendinum. Seyðurin í Føroyum 
hevur altíð gingið úti alt árið. Upprunaliga vóru flestu hagar 
býttir sundur í ein vetrarhaga og ein summarhaga, sum ofta lá 
hægri enn vetrarhagin. Av tí at ullin var tað sum hevði vinnuligan 
týdning tá, hevði tað stóran týdning at ærnar livdu veturin væl. 
Tí vóru teir hagarnir við stórum undirhaga virðismettir, meðan 
hagarnir við stórum yvirhaga vóru truplari at fáast við, tí tað var 
ringt at lívbjarga ónum um veturin. Hetta er nógv broytt. Fóður 
og hoyggj verður innflutt í stórum mongdum, og ullin verður 
lítið og onki gagnnýtt vinnuligt meira. Um yvirhagin er stórur 
og undirhagin minni ber til at lívbjarga seyðinum nógv betur um 
veturin í dag. Og um summarhagin er stórur, so hilnast hesin 
hagin væl til kjøt. 
Ongin fyrisiting ella skrásetingarskylda er við seyðahaldinum 
í Føroyum. Ofta verður sett fram at áseyðatalið í Føroyum er 
75.000 seyðir, men hetta er ivingarsamt. Allarhelst er áseyðatalið 
munandi hægri. Hóast tað ikki er vælkannað í Føroyum, so kann 
roknast við, at eitt høgt áseyðatal hevur lendistrupulleikar við 
sær. Jarðriv er ofta ein avleiðing av ov nógvum biti, og í summum 
førum taka plantur við lítlum fóðurvirði og mótstøðuføri móti 
biti yvir. 

Lendi uttan bit

Lendi við 
ávísum biti

Lendi við 
nógvum biti

Lendisspell

Mótstøðuførar 
plantur
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Seyðahaldið í Føroyum er ikki vinnuligt. Í onkrum føri 
er bóndin vinnurekandi við mjólkneytum og seyða-
haldi saman. Í øðrum førum er seyðahaldið saman við 
ferðavinnu ein vinnuvegur. Men einsamalt er umsetnin-
gurin av seyðahaldinum í Føroyum alt ov lítil til at hetta 
kan vera ein vinnuvegur. Hinvegin, so er óðalsjørðin 
ofta meira smábýtt, og nógvir eigarar uttan vinnuligan 
áhuga í avkasti eru. Tá er seyðahaldið frítíðarvirksemi 
og eitt ískoyti í húsarhaldið heldur enn ein vinnuvegur. 

Mjólkneyt
Einasti parturin av landbúnaðinum í Føroyum, sum 
virkar á einum vinnuligum grundarlagið er mjólka
framleiðslan. Mjólkneyt hava verið í Føroyum frá land-
námstíð. Sum tað sæst í talvuni á síðu 48, so var mjólkin 
álitið hjá føroyingum í 1814. Við traðarinnstykkingum í 
fleiri umførum í 20 øld, gjørdist týdningurin ikki minni. 
Tá verður kúgv hvørsmansogn og traðarstykkini vóru 
eisini á leið eitt kúfóður, tá tey vóru velt. Við øktum 
innflutningi og lækkandi prísum á alskyns matvørum, 
gerst tørvurin á at hava eina kúgv í kjallarinum minni. 
Ístaðin verður Mjólkavirki Búnaðarmanna - MBM sett 
á stovn fyri knappliga 40 árum síðani. 
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Neytabóndur fáa útluta mjólkakvotir og lata MBM,  
mjólkina. Í 2004 blivu mjólkakvoturnar umsetiligar.  
Tað hevði við sær at fleiri av bóndrunum seldu sínar 
kvotir, meðan aðrir løgdu mjølkakvotir saman. Fyri 
at fáa vinnuligan rakstur við nøkunlunda normalum 
arbeiðsumstøðum og tíðum, hevur hetta víst seg at vera 
neyðugt. 

Føroyskt neytakjøt    
Tað verða á leið 500 tarvkálvar avlívaðir um árið. 
Vórðu kálvarnir settir við, og flettir á leið 18 mánaðir 
gamlir, hevði hetta givið 125 tons av kjøti til føroyska 
marknaðin - og uml. 8 milliónir kr í umsetningi til 
mjólkbóndirnar.  Sambært hagstovuini vórðu framleidd 
52 tons av neytakjøti í 2017. Í mun til innflutning av 
kjøti sum er kjøt og kjøtvørur fyri 150 milliónir
kr í 2017, er hetta lítið av miklum. Tað ber neyvan til 
at framleiða alt okkara kjøt og kjøtvørur sjálvi. Um vit 
hugsa burðardygd og matvørutryggleika er sjálvandi 
best um vit kunnu framleiða ein størri part av kjøtinum 
vit eta í Føroyum sjálvi. 
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  Orka
Vit liva í orkuøldini. Orka sum hugtak er elligamalt; 
men ikki við tí týdningi tað hevur í dag. Við náttúruví-
sindum er orka vorðin ein alisfrøðilig eind - ella rættari 
sagt fleiri. Hvør kennir ikki ikoniska frymilin hjá Albert 
Einstein E=mc2, og hvør kennir ikki sviðan, tá kWt eru 
vorðnir ov nógvir á orkurokningini frá SEV. Orka er 
eisini ein handilsvøra og orka er eisini eitt heitt politiskt 
evni. At menna grøna orku hevur altjóða týdning og 
politiskir flokkar umframt ráð og altjóða felagsskapir 
eru stovnaðir í fleiri londum, einans við orkupolitikki 
í huga. Umframt at viðgera orkuhugtaki sjálvt, er tað 
serliga orku sum náttúrutilfeingi, vit fara at viðgera í 
hesum partinum. 

Kaloriur, kJ ella kWt
Nógvar eru málieindirnar, tá um orku ræður. Vit kenna 
kanska best málieindina kaloria, tí vit í dagligari talu 
seta hetta í samband við matin vit eta. 1 kaloria er tann 
varmaorkan sum skal til fyri at hita ein litur av vatni 1 
hitastig, og hendan eindin er  eldri enn orkuhugtakið. Tá 
varð hildið, at varmaorka var ein veska nevnd kaloric. 
Seinni í 19 øld komu James Prescott Joule og Julius 
Robert Mayer til somu niðurstøðu um orku. Eitt sindur 
flott sagt, at orkan í alheiminum er konstant. Hon hevur 
ymiskar formar sum ljós, rørsla, evnafrøðilig o. a. Tað 
løgna er, at samstundis sum orka er umsetilig, so verður 
hon altíð varðveidd. Um ein skipan ikki letur nakað 
til umhvørvi, so kan orkan skifta form, men onki fer 
til spillis - alt verður varðveitt. Mekaniska orkan, sum 
verður máld í joule, er tann orkan, sum ferð til at lyfta 
100 g ein metur frá jørðini. Joule royndi at finna eitt 
samband ímillum varmaorkuna í skuldi til at hita ein 
litur av vatni eitt hitastig og mekanisku orkuna. Hann 
kom til, at tað eru 4,16 J í einari kaloriu. Við neyvari 
mátitólum hevur man seinni funnið útav at talið er 4,19. 
Um vit nú ístaðin fyri at dvølja í vísindasøguni hugsa 
okkum eina køksmaskinu úr daglidegnum. Fyri at gera 
eitt arbeiði sum at hita okkurt ella fáa okkurt at mala 
runt brúkar hon orku, at tað er uppgivið í wattum W. 
Watt er ein eind fyri máttina sum orkan ger og svarar 
til J/s. Sum tit síggja ber til at rokna ímillum ymsu ein-
dirnar orka hevur.    
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Orka sum tilfeingi 
Burtursæð frá sjóvarfallinum og varmanum, sum ke-
mur innan úr jørðini. So hava allar aðrar náttúrumáttir 
á jørðini sín uppruna í orkuni frá sólarljósinum. Sam-
anlagt so er samlaða sólorkan móti jørðini áðrenn hon 
rakar lofthavið 5,6 · 1024 J/ár. Við miðkringin raka sól-
strálurnar vinkulrætt á jørðina. Longur norð ella suður 
vit koma á jørðini so verður vinkulin hjá sólstrálunum 
minni vinkulrættur, og fjarðstøðan til sólina størri. Á 
jarðyvirflatanum við miðkringin er sólorkan 1000W/
m2 ella 1 kW/m2.. Hetta talið minkar so sjálvandi suður 
og norðeftir á jørðini. Men hvat verður øll hendan 
orkan so til á jørðini. Ein part brúka grønu planturnar í 
síni ljóssamevning at gera drúvusukur, sum síðan eftir 
verður gjørt um til onnur lívrunnin evni av plantum. 
Sólorkan er byrjanin  á øllum føðiketunum og næstan 
øllum lívinum á jørðini sum heild. Tað mesta av hesum 
verður niðurbrotið aftur so hvørt sum líverur eta hvøn-
nanan og brenna lívrunnu orkuna og skilja CO2 útaftur 
í lofthavið; men í jarðarsøguni er tað meira enn so 
komið fyri, at lívrunnið evni ikki hevur verið tøkt hjá 
øðrum lívverum sum føði, men heldur er enda undir 
grótbræðing ella er botnsett á stórum dýpi í havinum. 
Við tíðini eru hesi lívrunnu orkuberandi evni vorðin 
kol, olja og gas. Vit nevna hetta fossil brennievni. 
Við miðkringin hitar sólin luftina somikið, at hon 
ferðast uppeftir og norðureftir til hon kølnar og søkkur 
niðuraftur. Øll veðurfyribrigdini, sum tit lærdu um í 
partinum um jørðina og umstøðurnar skyldast í síðsta 
enda sólina. Við upphiting og niðurkøling fer  vatn eins 
og luft í ringrás og okkurt endar í einum vatnið uppi í 
fjøllunum. Hetta er støðuorka, sum kann gagnnýtast at 
framleiða elektrisitet við. Vindurin ella luftrørslurnar 
kunnu eisini gagnnýtast at framleiða elektrisitet. Og 
somuleiðis ber til at gagnnýta sólina beinleiðis við 
sólpanelum sum annaðhvørt fanga sólorkuna og brúka 
hana at hita vatn við, ella fanga sólorkuna og brúka 
hana at gera elektrisitet við. Frá máttum drivnir av 
sólorkuni og gagnnýtslu er bara tøknilig menning.    
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Orkan í náttúruni
Tá ið vit sum heild viðgera tilfeingi, er týdningarmikið 
at hava í huga, hvat eyðkennir ymiskt tilfeingi hvør sær. 
Er tilfeingi varandi ella ikki. Endurnýggjar tað seg sjálvt 
um vit ikki taka ov nógv av tí og so framvegis. Akkurát 
sum hesi eyðkenni eru galdandi fyri fisk, eru tey eisini 
galdandi fyri ymiskar orkukeldur. 

Fossil brennievni í FO
Øll fossil brennievni eru goymslutilfeingi. Tað merkir at 
tey ikki eru varandi. Tey endurnýggja seg sjálv, men tá 
er talan um so long tíðarskeið í jarðarsøguni at tað ikki 
gevur meining fyri okkum nú. Fossilu brennievnini eru 
kol, olja og gas.
Hóast tað ikki er nøkur vinna í dag, so eru tíðarskeið 
í okkara søgu har kol hevði týdning sum tilfeingi í 
Føroyum. Ímillum niðastu fláirnar og miðfláirnar er eitt 
tíðarskeið við mildari veðurlagið og gróðri í Føroyum. 
Hetta tíðarskeiðið er upprunin til kolalindina sum sæst í 
Mykinesi, Fámjin, Tvøroyri og serliga í Hvalba. 
Ilt er at siga, nær farið varð undir at høgga kol í Hvalba. 
Onkur heldu at kolahøgging í Hvalba er frá landnámstíð, 
tí lítið og einki torv er skorið í Hvalba.

Tá ið eldgosini slóknaðu, og niðastu 
basaltfláirnar vórðu bygdar upp, var 
eitt langt tíðarskeið við ongum eld-
gosum. Steðgurin var so langur, at 
kletturin tærdist, jørðildi vórðu til, og 
gróður festi seg. Í kolalindini finna vit 
leivdir av gróðri, sum bera prógv um 
eina nógv lýggjari tíð enn í dag; eitt 
nú finna vit trýstmynd av vatngrann 
Metasequoia occidentalis og sáð av 
Gingko og pálmum.
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Fyri ár 1800 vóru kolanámini í Hvalba rikin av danska 
statinum. Fyri 100 árum síðani útfluttu hvalbingar kol 
til eitt franskt og seinni til eitt svenskt felag. Um vit 
fara fram ímóti okkara tíð, eru tað serliga oljufýrin-
garnar sum broyta kolnýtsluna í Føroyum. Frá 1955 og 
fram til um ár 1960, tá ið oljufýringarnar fóru at taka 
seg uppí húsarhaldunum, varð umleið 12.000 tons av 
koli brotið í Hvalba og eini 5.000 tons í Trongisvági. 
Nú verða bert 1200 tons av koli brotin samanlagt, og 
virksemi er stuðla av landstýrinum fyri at varðveita 
kolagrevsturin.  
Tá ið føroyingar yvirtóku undirgrundina í 1992 byrjaði  
fyrisitingin hjá landstýrinum saman við jarðfrøðisavni-
num at fyrireika oljuleiting á føroyska landgrunninum. 
Kolið í Føroyum er 50 milliónir ára gamalt. Um vit 
bora ígjøgnum alt basaltið á landgrunninum so koma 
vit niður í jarðarløg, sum eru nógv eldri. Hetta hav a 
jarðfrøðingar roynt at granska við seismikki í nógv ár.  
Saman við teimum royndarboringunum, sum oljufeløg 
longu hava gjørt, ber til at meta um sannlíkindini fyri 
at finna olju.   
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Bæði olja og gas eru leivdir av ørsmáum plantum og 
dýrum frá fyrndini. Vit kunnu siga, at tað er lívrunnið. 
Olja og gas finst oftast í økjum, sum fyrr hava verið 
stórir grunnir ósar. Áir og løkir hava við tíðini tikið 
tilfar við sær í ósan, sum er vorði legugrýti. Legugrýtið 
hevur lagt seg omanyvir plantu og djóraleivdir. So hvørt 
sum legugrýtið veksur verður trýstið hægri og lívrunnu 
evnini broytast til kolvetni ígjøgnum milliónir av árum.  

Hóast oljufeløg í fleiri umførum hava leita eftir olju í 
Føroyum, og eisini funnið olju, so er ongin oljuvinna 
í Føroyum enn. Tað hevur ikki verið mett, at olja er í 
rakstrarverdum nøgdum.   

Biogas og bioethanol 
Sum kunnugt, dálka tey fossilu brennievnini lofthavið 
við CO2. Kolevni, sum nu verður latið í lofthavið tá vit 
brenna olju, hevur tikið milliónir av árum at festa í tey 

Grótslag
- basalt,  granit ella umskapað grót
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lívrunnu evnini, sum við tíðini eru blivin til olju. Síðan 
íðnaðarkolveltingina hava vit brent so nógva olju, kol og 
gas, at tað er ein týðilig mannaskapt hækking av CO2 í 
lofthavinum hesi árini. Óansæð, hvussu nógv vit elek-
trifisera og menna battarítøkni og varandi orkukeldur, 
so verður mett, at tað framvegis fer at vera tørvur á 
brennievni til serliga flutning við skipum og flogførum. 
Ein máti, at gera brennievni er CO2 neutralir. Tað er, 
um vit framleiða brennievni úr lívrunnum evnum, sum 
júst hava staðið livandi í moldini sama ár. Tá vil nøgdin 
av CO2 sum verður tikin úr atmosferuni svara til nøg-
dina av CO2, sum verður latin í atmosferuna.  Í Brasilia 
verður mais brúkt til at framleiða bioethanol. Við ei-
nari gering ber til at framleiða bioethanol úr sukrinum 
í maisplantuni. Nógv meta ikki at tað er burðardygt, at 
brúka mat at framleiða brennievni úr.
Nógv lívrunnið evni er í tøðum, og avlopi frá 
matvøruframleiðslu. Um hetta verður latið í stórar 
tangar og ávísar bakteriur sleppa framat, kemur bio-
gas, sum er methan CH4 , sum er brennievni, burturúr. 
Restirnar av framleiðsluni eru uppaftur betur turr tøð 
enn tey, sum vórðu latin í anleggið.   Grótslag

- basalt,  granit ella umskapað grót
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Vatn, vindur og sól
Í Føroyum eru dalar og fjøll. Vatnið hevur í øldir máa 
burturaav basaltháslættanum, sum bleiv til fyri 55 mil-
liónum árum síðani. Oyggjarnar, sum eru eftir, liggja 
á markinum ímillum køldu polarluftina norðanfyri og 
heitu luftina sunnanfyri. Lágtrýst fara eystureftir sum 
perlur á einum snóri á hesum breiddarstigum, og nógv 
avfall verður, tí har sum heit og køld luft umskarast verä 
skýggj, regn, kavi og heglingur. Hetta er alt samalt ein 
varandi orkukelda, ið so hvørt sum tøknin er ment, er 
vorðin alt meira týðandi fyri heimin og ikki minni ok-
kum í Føroyum. 
1/5 av samlaðu elektrisitetsframleiðsluni í heiminum 
kemur av vatnorku. Í Danmark er 1/100 partur av el 
framleiðsluni frá vatnorku og í Føroyum stendur vatnor-
kan fyri 1/3 av el framleiðsluni í 2017. At talið er størri 
í Føroyum enn í Danmark kan ikki undra nakran., tí 
fyritreytirnar fyri vatnorku eru tvær. Hæddarmunur og 
avfall. Um vit skulu roknað støðuorkuna í einum vatnið 
árliga, so ber til at siga, at støðuorkan E (J) er tyngda-
rakseleratiónin (m/s2 ) falda við massan (kg) falda við 
hæddarmunin (m).   

E  =  G x M x H

Í Føroyum eru 4 virkin vatnorkuverk sum framleiða el 
inn á netið hjá SEV í 2017. Tey eru í Vestmanna, Eiði, 
Suðuroy og Klaksvík. Fyrsta royndin at fáa el orku bur-
tur úr vatni, varð gjørd í Vestmanna á sumri 1907. Tað 
var bóndin og handilsmaðurin, Ólavur á Heygum, ið fór 
undir at byggja eina grótbyrging í Fossá. Vatnið skuldi 
síðani leiðast úr byrgingini oman til eina turbinu, sum 
skuldi framleiða elektriskan streym til vestmenningar. 
Stórar útbyggingar eru framdar á vatnorku síðani tá. 
Seinast á Eiði, har vatnið á vestara armi á funningsfirði 
og alt vatnið frá Eiði til Selatraðar er beint í Eiðisvatn. 
Fyrimunir við vatnorku er, at hon er støðug, og ikki 
rakstrartung. Hinvegin er ein vandi at stór inntriv nát-
túruna krevjast.
At vatnið ferðast í ringrás og kan renna oman í eitt vat-
norkuverk sum ger elektrisitet skyldast sólina. At luftin 
flytir seg við vindi, sum fær ein vindmyllu at mala, 
skyldast eisini sólina. 
Hóast 40 % av el framleiðsluni í Danmark kemur frá 
vindorku, og 18 % av el framleiðsluni í Føroyum í 2017 
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kom frá vindorku, so er vindorka framvegis bert ein lítil 
brotpartur av el framleiðsluni í heiminum. Tað er nóg-
vur vindur í Føroyum og í Danmark, so her er vindorka 
ein upplagdur møguleiki. Vansin er at vindorka ikki 
er serliga støðug. Nýggjastu ætlanirnar í Føroyum eru, 
at brúka vindorku yvirskot, til at pumpa vatn ímillum 
byrgingarnar í Vestmanna. Hetta verður nevnt ”pump 
storage”, og ger verandi byrgingar til veldug battarí.  

Sum vit síggja á strikumyndini omanfyri, eru ár-
stíðirnar ógvuliga ymiskar, hvat í varandi orkukeldum 
viðvíkur. Bæði vindi og avfalli er mest av um veturin. 
Hetta merkir, at sum nú er, má nógv olja brennast at 
framleiða elektrisitet um summarið. 

Hædd

Massi 

Januar

Juli Vindmegi m/s

0                    7                   14
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Sólorkutøkni mennist skjótt í løtuni, og sóltímarnir eru 
flestir júst tá SEV sum nú er brennir mest olju. Hetta 
er orsøkin til, at SEV fyri at røkka málinum um grøna 
orku í 2030 ætlar at raðfesta sólorku og vindorku saman 
við pump storage útbyggiongum í Vestmanna.
Sólorkutøknin er í tveimum. Uttan stórvegis hóvasták 
ber til at hita vatn við sólorku, og síðan brúka heita vat-
nið at hita bygningar og brúksvatn við. Tann tøknin sum 
mennist við rúkandi ferð og verður mett at fáa stóran 
týdning í framtíðini er beinleiðis framleiðsla av streymi 
við at umseta orkuna í ljósstrálunum til streym. 

Sjóvarfalsorka
Ein av orkukeldunum, sum ikki hevur sín uppruna í or-
kuni frá sólarljósinum er sjóvarfallsorka. Sum kunnugt 
er sjóvarfallið treytað av tyngdarmegini hjá mánanum. 
Jørðin melur um sín egna ása, og mánin melur um 
jørðina og jørðin melur um sólina. Allar hesar rørslurnar 
gera at sjógvur flytir seg regluliga í tí sum vit nevna 
sjóvarfall. Hetta er eisini ein orkukelda. Fyrimunir við 
hesi orkukelduni er, at hon er reglulig og ber til at forút-
siga. Um turbinur verða settar upp á tveimum støðum, 
soleiðis at samlaða rákið í báðum turbinunum altíð er 
javnt, er hendan orkukeldan eisini støðug.  
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Orkunýtslan í Føroyum

Hóast aðalmálið í løtuni tykist at vera, at vit skulu 
elekrifisera so nógv sum til ber, so er stórur partur av 
orkunýtswluni í Føroyum framvegis ikki elektrisitet. 
Vit nýta framvegis bert elektrisitet at hita okkara hús 
við í ein lítlan mun. Hóast hitapumpur, ið nýta orkuna 
í luft, jørðini ella sjónum vinna nakað fram, so eru 
oljufýringar framvegis vanligasti mátin at hita síni 
hús. Við fjarðhitaskipan, sum brúkar orkuna frá bren-
nistøðini á Hjalla og yvirkotshitan frá motorunum hjá 
SEV á Sundi, verða hús í Hoyvík hitaði. 
Men stórsti orkubrúkarin av øllum í Føroyum eru 
fiskiskipini, og tey nýta bara olju. Um vit hyggja at 
hagtølum fyri útlát av vakstrarhúsgassum, so síggja 
vit, at nógv tey flestu av teimum stava frá fiskiskipum. 
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Nógv kundi verðið nevnt og viðgjørt afturat í einum 
parti um gagnnýtslu av náttúrutilfeingi í Føroyum. 
Ferðavinnan, sum er í vøkstri, er eisini ein tilfeingisvinna, 
tí tað sum ferðafólkini vilja síggja er náttúran. Er tað 
burðardygt at lata túsundavís av ferðafólki ganga 
framvið lundalondunum í Mykinesi. 
Vatn á fløsku úr keldum í náttúruni er eisini ein 
gagnnýtsla, sum vit hava sæð vaksa seinnu árini. 
Hvør eigur vatnið kunnu vit spyrja. Nú hol verða 
boraði nógvastaðni til jarðhita, hevur tað víst seg, at 
onkrastaðni er rættiliga heitt vatn í rivum undir okkum. 
Hvør eigur vatnið og orkuna ? Og hvussu gagnnýta vit 
hetta skilabest.
Tað er so nógv, sum kundi verið viðgjørtr afturat, men 
tær stóru tilfeingisvinnurnar í Føroyum eru framvegis 
fiskivinnan og alivinnan. 
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Meðan ein vinna sum landbúnaðurin hóast hon vinnuliga 
ikki hevur stóran týdning í Føroyum, hevur týdning fyri 
matvørutryggleikan í Føroyum og tí tað er burðardyggast 
at framleiða sínar matvørur í nærumhvørvinum.     
Í næsta partinum um leiðina frá gagnnýtslu til 
borðiskin fara vit at viðgera júst hetta. Frá rávøru úr 
náttúruni til vøru. Matvørutrygd og matvørutryggleiki 
eru týðandi hugtøk í hesum sambandi. Og hvussu 
framtíðartryggja vit ta náttúruna, sum vit vilja hava í 
framtíðini. Náttúrufyrisiting, lívfrøðiligt margfeldi og 
náttúrugóðska eru hugtøk vit fara at viðgera í hesum 
sambandi eisini. 


