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Fólk eru allarhelst um at troyttast av at 
hoyra um Bitcoins, men nú eru nýggj og 
heldur øðrvísi tíðindi komin undan kavi 
um virtuella gjaldoyrað. Tøknin handan 
gjaldoyrað vísir seg nevniliga at kunna 
skapa eitt meiri ítøkiligt virði. 

Granskarar eru farnir undir at nýta 
tøknina til at spora tunfiskaveiðu frá tí, at 
fiskurin verður veiddur til hann endar í 
sølumiðstøðunum. Tøknin er ætlað sum 
eitt amboð at berja niður ólógligan 
fiskiskap og steðga ovurfisking av tunfiski 
– ið sambært náttúru verndar felags skapi
num WWF er serliga hóttur. 

Skulu fylgja tí einstaka 
fiskinum
WWF stendur á odda fyri royndar ætlan
ini, ið júst er komin í lag í Kyrra havinum, 
haðani meginparturin av tunfiski verður 
veiddur. Tey seta eitt lítil tól á fiskin, sum 
síðani beinleiðis fráboðar skipum og 
fiskavirkjum, hvar og nær hann varð 
veiddur. Vitanin verður síðani skrásett í 
eina skipan, sum byggir á tøknina Block
chain. 

Blockchain er tøknin handan gjald

oyrað Bitcoins og er ein netborin skipan, 
sum ein hópur av brúkarum hava atgongd 
til – uttan at kunna ávirka innihaldið. 
Livia Esterhazy, ið stendur á odda fyri 
verk ætlanini hjá WWF í Nýsælandi, 
greiðir frá, at verkætlanin millum annað 
snýr seg um at geva fólki innlit í, hvar 
teirra matur kemur frá.

Vilja steðga trælalíknandi 
arbeiðsumstøðum
Vinnan hevur leingi bart við ólógligan og 
óskipaðan tunfiskiskap. Hann týnir um
hvørvið og ofta eru beinleiðis trælalík 
arbeiðs viðurskifti at finna umborð á skip
unum. 

Ætlanin hjá WWF er, at nýggi Block
chain hátturin skal tryggja skygni í vinnu
ni og soleiðis gera tað møguligt at skipa 
tun fiskaveiðu og basa vánaligu gongdini. 
Hvør fiskur verður merktur við eini kotu, 
ið fólk síðani kunnu skanna við eitt nú 
eini snildfon. Telefonin kann hareftir 
kunna teg, um fiskurin er veiddur lógliga, 
og um hann er feskur.

Nýggj tøkni skal steðga ovurfisking av tunfiski 
við at fylgja honum, frá hann bítur á húkin til 
hann liggur heima á døgurðaborðinum
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