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Um tilfarið
Sjófeingi er nýtt talgilt tilfar til 6. flokk í náttúru og tøkni og heimkunnleika. Stórur partur av tilfarinum er tó
væl egnaður at brúka í øðrum høpi eisini.
Undirvísingartilfarið fevnir millum annað um:
•

tekstir, myndir og talvur

•

filmar

•

uppgávur

•

læraravegleiðing

Tilfarið er ment í tøttum samstarvi millum Sjókovan, Tøkni og Nám. Sjókovin hevur tikið sær av innihaldsliga
partinum, Tøkni av tøkniliga partinum og Nám av tí námsfrøðiliga partinum.

Sjókovin er sjálvstøðugur ikki-vinnuligur granskingarstovnur. Sjókovin hevur til endamáls at stimbra burðar
dygga menning og nýskapan í sjófeingisvinnum, vera samskiftisdepil fyri sjófeingisvinnur og kunna almenn
ingin um viðurskifti hesum viðvíkjandi.
Leinki: https://www.sjokovin.fo/
Tøkni er KT-fyritøka, sum sniðgevur og forritar heimasíður, appir og heildarskipanir. Tøkni hevur millum annað
ment forrit og gjørt frálærutilfar til spælgrundaða undirvísing.
Leinki: https://tokni.fo/
Nám er stovnur, sum veitir skúlaverkinum ymsar tænastur. Nám gevur undirvísingartilfar út, lænir skúlatilfar
út, skipar fyri skeiðum, veitir námsfrøðiliga ráðgeving og talgildar tænastur og hevur ábyrgdina av Snar.
Leinki: https://nam.fo/

Stuðlað verkætlanini hava Bakkafrost, sum hevur latið fígging til at menna talgilda pallin, og Sjókovin, sum
hevur skrivað tilfarið uttan at fáa samsýning afturfyri.
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EVNI
Á forsíðuni er evnisyvirlit við teimum átta evnunum í tilfarinum.
Tey eru:
1. Fiskivinna
2. Alivinna
3. Framleiðsla av fiskavørum
4. Fiski- og alivinnan í Føroyum og heimshøpi
5. Umhvørvisávirkan
6. Vitan og burðardygd
7. Heilsugóður matur
8. Heimsmálini
Tilfarið er skipað soleiðis, at byrjað verður við 1. evni, síðan verður farið til 2. evni og so framvegis. Í hvørjum
evni verður byrjað á fyrstu síðu og so eftir linjuni til høgru, til evnið er liðugt. Leggið til merkis, at síðurnar
hava ymiska longd, og tí er viðhvørt neyðugt at skrulla. Í tilfarinum eru tekstir, orðafrágreiðingar, myndir,
talvur og filmar. Arbeiðshættirnir eru ymiskir. Næmingarnir loysa fleirvalauppgávur, práta við ein floksfelaga,
eru í bólki og í flokkinum. Tað eru skrivligir spurningar, bæði einsæris og í bólki, skrivligar uppgávur og framløgur.

FØROYAKORT
Niðarlaga høgrumegin ber til at velja at síggja fyritøkur, skip og alifirðir á kortinum.
Fyritøkurnar eru grønar og hava eina mynd av einum bygningi. Tá ið músin verður flutt á fyritøkuna, sæst,
í hvørji bygd ella hvørjum býi fyritøkan er. Undir navninum á fyritøkuni stendur, hvat slag av fyritøku talan
er um. Tá ið trýst verður á navnið á fyritøkuni, kemur eitt leinki fram. Tá ber til at fara inn á heimasíðuna hjá
fyritøkuni og lesa meira um hana. Hetta er galdandi fyri tær fyritøkur, sum hava heimasíðu. Nakrar fyritøkur
hava tíverri bara enskan tekst á heimasíðuni.
Vert er at leggja til merkis, at fyritøkurnar á foroyakortinum eru fyritøkur, sum í høvuðsheitum veita tænast
ur til fiski- ella alivinnuna.
Skipini eru gul. Tá ið músin verður flutt á skipið, sæst, hvør heimstaðurin hjá skipinum er. Undir navninum á
skipinum stendur, hvat skipaslag talan er um. Tá ið trýst verður á navnið á skipinum, eru tvey leinki at trýsta
á, sum bæði beina okkum á heimasíðuna hjá Marine Traffic. Tað fyrra vísir, hvar skipið er statt í løtuni ella innan fyri teir seinastu tímarnar. Tað seinna gevur okkum fleiri upplýsingar um skipið. Trý skip hava einki leinki
til Marine Traffic. Tey eru: Sævarenni í Norðdepli, Thor í Hósvík og Sandra í Tórshavn.
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Vert er at leggja til merkis, at útróðrarflotin, tað vil siga bólkur 5A og 5B, ikki er tikin við. Tað hevði verið ov
rúgvusmikið at havt tað við.
Alifirðirnir eru bláir. Tá ið trýst verður á alifjørðin, sæst, hvussu alifjørðurin eitur, og hvør loyvishavarin er,
ella hvørjir loyvishavararnir eru. Ringarnir eru á sjónum. Tó eru nøkur aliloyvi á landi, sum eru knýtt at einum
alifirði, t.d. í Svínoy og í Fámjin. Loyvini hjá Føroya Sílaveiðifelag síggjast eisini á aliringunum, tó at tey ikki
eru á sjónum. Hetta er dagført í apríl í 2021.

FILMSBROT
Her eru ymiskir filmar, sum allir eru knýttir at undirvísingartilfarinum. Filmarnir liggja úti á einstøku síðunum,
men liggja eisini her, so lætt er at finna teir, um tit vilja síggja teir umaftur.
Fiskivinna:

Pápi mín er fiskimaður

Alivinna:

Menningarstig hjá laksalús

Framleiðsla av fiskavørum: Hagreiðing – brot úr filminum Nærlagni umborð
Vitan og burðarbygd:

Vitan til varandi aling
Yvirlitstrolingar við Magnusi Heinason – brot úr filminum Føroyabankatoskurin
Nýggja havrannsóknarskipið Jákup Sverri

Filmurin Pápi mín er fiskimaður er eisini kliptur í 5 brot. Tey eru:
•

Lívið hjá einum fiskimanni

•

Mest selda og keypta matvøra í heiminum

•

Ovurfiskarí

•

Burðardyggur fiskiskapur

•

Ein alheims avbjóðing
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ANNAÐ TILFAR
Her er annað áhugavert viðkomandi tilfar um somu evni, um lærarin vil fara meira í dýpdina og arbeiða víð
ari við somu evnum. Eingin undirvísingargongd er gjørd til hetta tilfarið, men endamálið er at savnaannað
atkomiligt tilfar á einum staði. Talan er bæði um greinar, fyrilestrar og filmar.

Rita inn
Tá komið er inn á síðuna, ber til at rita inn við sínum Office-365 brúkara. Trýst á „Rita
inn“ ovast høgrumegin og vel „Rita inn umvegis skúlakontu“. Nú ber til at rita inn við
skulin.fo brúkaranum.
Munur er á lærarainnritan og næmingainnritan. Tá ein lærari ritar inn, eigur hann at
síggja valmøguleikarnar: læraravegleiðing, næmingaframgongd, stovna flokk og rita út,
tá trýst verður á teldupost-bústaðin ovast høgrumegin.
Næmingurin hevur bert valmøguleikan at rita út.

Stovna flokkar
Á síðuni ber til at stovna flokkar, so tað er møguligt at fylgja við næmingaframgongdini. Skriva fyrst floks
heitið og trýst síðan á „Legg aftrat“.
Tá ið flokkurin er stovnaður, sæst hann niðanfyri.

Fyri at næmingarnir kunna leggjast í flokkin, skulu teir trýsta á leinkið, sum hoyrir til stovnaða flokkin. Tú
fært fatur á leinkinum við at trýsta á ímyndina uttast høgrumegin (1). Hetta kanst tú leggja á vikuætlanina
ella aðrastaðni, har næmingarnir hava møguleika at trýsta á tað. Tá næmingarnir hava trýst á tað eina ferð,
gerast teir partur av flokkinum. Hin ímyndin (2) á myndini omanfyri leiðir teg til síðuna við næmingafram
gongdini.
Tá næmingurin hevur trýst á leinkið, skal hann trýsta á knøttin skráset, mitt á síðuni. Um hann ikki er ritað
ur inn frammanundan, skal hann rita inn við síni skúlakontu. Eftir hetta skal hann møguliga góðkenna leið
reglurnar um persónligar dátur. Tá skal flugubein setast niðast á síðuni, og síðan skal næmingurin t rýsta á
knøttin „Víðari“.

Næmingarframgongd
Tá flokkar eru stovnaðir, eru flokkarnir sjónligir í næmingayvirlitinum. So hvørt sum næmingarnir trýsta á
leinkið, sum hoyrir til stovnaða flokkin, gerast teir sjónligir í flokkinum.
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Í yvirlitinum yvir næmingaframgongd kanst tú:
•

síggja samlaðu framgongdina hjá flokkinum í hvørjum evni

•

síggja samlaðu framgongdina hjá hvørjum næmingi fyri hvørt evni

•

síggja svar hjá næmingum

•

gera viðmerkingar til svar hjá næmingum

UM
Her er stutt kunning um talgilda tilfarið, og hvør hevur gjørt tað.

SAMBAND
Her sæst, hvar lærarar kunnu venda sær, um teir hava spurningar ella viðmerkingar til tilfarið.
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Førleikamál
Náttúra og tøkni
•

at greiða frá ymiskum fiskasløgum

•

at lýsa týdningin av alivinnu og ávirkan á umhvørvið

•

at greiða frá fiski og fiskivinnu

•

at greiða frá ymiskum veiðiháttum og hagreiðing

•

at greiða frá vakstrarhúsárini

•

at meta um, hvussu CO2-útlát kann ávirka umhvørvi okkara og seta fram loysnir at minka útlátið

•

at greiða frá føðiketu og føðineti

•

at kunna seg við heimskorti, globusi, føroyakorti umframt atlasi og gera av, hvar ávís støð eru í mun til onnur

Heimkunnleiki
•

at hagreiða og matgera heilsugóðan mat og duga at greiða frá føðsluvirðinum í matinum

•

at meta um um kosturin er í samsvari við tær heilsutilráðingar, ið eru frammi í tíðini

•

at velja matvørur, amboð, arbeiðshátt og røttu tilgerð í einari ávísari uppgávu og grundgeva fyri sínum vali

•

at gerast tilvitaður um hvørja ávirkan valið av matvørum og nýtsluvørum hevur á heimliga og alheims
umhvørvið

•

at hava í huga týdningin av persónligum reinføri í sambandi við matgerð
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1. Fiskivinna
Í hesum partinum eru tekstir, sum lærarin kann hava framløgu út frá. Tekstirnir kunnu eisini lesast í felag,
ella næmingarnir lesa hvør í sínum lagi. Næmingarnir arbeiða við ymiskum uppgávum, bæði í bólki og hvør í
sínum lagi, og teir mugu hava teldu. Ein filmur er í hesum partinum, sum øll hyggja at í felag.

Síða 1-3:

Tekstir. Byrjað verður við nøkrum upplýsingum um havið. Her verður nevnt, at havið er grund
leggjandi fyri lívi á jørðini, og at tað veitir helvtina av tí súrevni, sum er neyðugt fyri at k unna liva.
Komið verður eisini inn á, at stórur partur av havinum er ógranskaður, og at ein meting sigur, at
90% av djóra- og plantusløgum enn ikki eru uppdagað. Eisini eru upplýsingar um, hvussu stórur
partur av fólki kring heimin er bundin at havinum, og hvussu stóran týdning fiskur hevur sum
matvøra til fólk kring heimin.

Síða 4:

Fleirvalauppgáva. Næmingarnir skulu svara spurningum út frá tí, teir hava lisið á síðu 1-3.Næm
ingarnir mugu minnast til at trýsta á goym, so hvørt teir svara spurningunum. Spurningar og røtt
svar:
1. spurningur: Hvussu nógv av havinum er ógranskað?
90 %
2. spurningur: Hvør er tann mest selda og keypta matvøran í heiminum?
Fiskur
3. spurningur: Hvussu stórt er føroyska havøkið?
294.000 km2

Síða 5:

Floksprát. Í flokkinum verður tosað um, hví okkum tørvar havið. Á s. 1 og 2 stendur, at uttan
havið, hevði einki lív verið á jørðini. Havið gevur okkum eisini helvtina av tí súrevni, sum er neyð
ugt fyri at liva. Havið hevur stóran týdning fyri veðurlagið. Havið flytur hitan millum tropurnar
og póløkini og virkar eisini sum ein hitajavnari, tí havið goymir nógv meira hita enn luftin. Hevði
einki hav verið, men bara land, hevði jørðin óivað havt eitt nógv meira skiftandi veðurlag. Hetta
ávirkar eisini okkara føroyska veðurlag á landi. Vit hava nógv minni hitamun millum summar og
vetur enn tey flestu økini, sum liggja langt frá havinum. Samstundis eru nógv fólk í heiminum
knýtt at havinum, tí tað er teirra mat- ella inntøkukelda. Eisini hevur havið stóran týdning fyri
mentan og frítíðarvirksemi, til dømis eru tað nógv, sum fara at fiska, eru við í stuttleikasigling
og fara á strondina.
Um tað er torført at fáa gongd á prátið, kunnu spurningarnir niðanfyri kanska brúkast:
1. Hvat kunnu vit fáa úr havinum?
2. Hvat dámar tykkum at gera á sjónum ella við sjóvarmálan?
3. Kenna tit nakran, sum arbeiðir á sjónum?
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Síða 6-7:

Tekstir. Byrjað verður við at greiða frá søguliga tilknýtinum, føroyingar hava til havið, og at
føroyska havumhvørvið við jøvnum hita og føðsluevnum ger økið til eitt vakstrarparadís hjá
nógvum fiskasløgum. Síðan verður týdningurin av burðardyggari veiðu umrøddur, og hví tað
er neyðugt at hava góða vitan um fiskastovnarnar, soleiðis at fiskiskapurin kann umsitast á
ein ábyrgdarfullan hátt. Fyri at skipið skal góðkennast, mugu øll krøv til trygdarúgerð vera í
lagi, og manningin skal hava neyðug trygdarskeið. Greitt verður frá fiskivinnuumsitingini, og at
øll fiskifør skulu hava veiði- og fiskiloyvi fyri at fiska í Føroyum. Harafturat eru til dømis krøv
til reiðskap, og at ikki er loyvt at fiska ungfisk. Eisini eru ávís øki friðað fyri fiskiveiðu fyri at verja
gýtandi fisk og ungfisk. Hesi øki verða nevnd stongdar leiðir. Fiskiskip hava eisini s kyldu til at
boða frá, um tey fáa nógvan ungfisk ella fisk undir minstu mát. Tá kunnu myndugleikarnir seta
í verk bráðfeingisveiðibann á tí økinum. Síðan verður greitt frá botn- og uppsjóvarfiskasløgum,
sum føroyingar fiska, og fiskireiðskapum.

Síða 8:

Prát við ein floksfelaga. Næmingarnir arbeiða saman tveir og tveir. Annar greiðir hinum frá, hví
føroyska sjóøkið er eitt vakstrarparadís hjá nógvum fiskasløgum. Tá hann er liðugur, kann hin
leggja afturat, um nakað er at leggja afturat. Ella kann hin hjálpa floksfelagnum at greiða frá.
Síðan greiða næmingarnir hvørjum øðrum frá onkrum í tekstunum, sum teir higartil hava lisið,
sum teir ikki vistu frammanundan. Lærarin tekur samanum og tosað verður um, at sjóøkið er
eitt vakstarparadís hjá nógvum fiskasløgum orsakað av javna hitanum og ríku føðsluevnunum
í sjónum. At enda kann lærarin spyrja nakrar næmingar, hvat teir søgdu, tá teir greiddu hinum
næmingunum frá onkrum, sum teir ikki vistu frammanundan.

Síða 9:

Spurningar. Næmingarnir svara spurningunum skrivliga við støði í tí, sum teir hava lisið higartil.
Næmingarnir mugu minnast til at trýsta á goym, so hvørt teir svara spurningunum. Tá ið all
ir næmingarnir hava svarað, kann lærarin tosa um spurningarnar, og hvørji røttu svarini eru.
Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Hvønn týdning hevur tað, at hitin í sjónum er um 7-10 stig?
Tann javni hitin um tey 7-10 stigini ger, at fleiri virðismikil fiskasløg trívast og vaksa væl, og tey
nýtast ikki at flyta seg fyri at finna rætta hitan.
2. spurningur: Hví mugu vit ikki taka ov nógvan fisk úr stovnunum?
Um ov nógvur fiskur verður tikin úr stovninum, fær stovnurin ikki tíð at gýta og soleiðis endurnýggja
seg. Tað merkir, at tað verður minni av fiski at fáa komandi árini.
3. spurningur: Hví hevur tað týdning at vita nógv um fiskastovnarnar?
Tað er neyðugt at vita nógv um støðuna hjá fiskastovnunum fyri at vita, hvussu nógv kann fiskast,
og um tað er neyðugt at seta í verk aðrar avmarkingar fyri veiðuna, til dømis stongdar leiðir.
4. spurningur: Hvat eru stongdar leiðir?
Stongdar leiðir eru havøki, sum eru stongd fyri fiskiveiðu. Summi øki verða stongd fyri at verja gýt
ingarøki ella ungfisk í økinum. Stongdar leiðir vera eisini brúktar fyri at skilja fiskiskap við ymiskum
reiðskapi sundur, til dømis línu og trol.
5. spurningur: Hvat er ein flakatrolari?
Ein flakatrolari er ein trolari, sum kann virka fiskin umborð. Ofta verður fiskurin skorin til flak, men
onkuntíð verður hann bert kruvdur og avhøvdaður.
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Síða 10:

Uppgáva. Hetta er ein uppgáva, har næmingarnir skulu flokka ymiskar fiskar í uppsjóvarfisk
ella botnfisk. Uppgávan byrjar við, at allir fiskarnir eru óflokkaðir. Næmingarnir skulu so draga
fiskarnar í rætta bólkin. Tá ið trýst verður á eftirmeting, fáa næmingarnir at vita, um teir hava
svarað rætt. Undir uppsjóvarfiskur er ein grøn strika, og fiskarnir, sum hava grøna striku runt
um navnið, skulu flokkast sum uppsjóvarfiskur. Sama er galdandi fyri botnfisk, men her er liturin
bláur. Næmingarnir fáa at vita, hvussu nógv røtt teir fingu út av 9 møguligum og hvussu nógva
tíð, teir brúktu til at loysa uppgávuna, tá teir trýsta á enda. Her eru røttu svarini:
Uppsjóvarfiskur: Makrelur, sild og svartkjaftur
Botnfiskur: Toskur, hýsa, upsi, brosma, longa, svartkalvi

Síða 11:

Filmur – Pápi mín er fiskimaður. Filmurin „Pápi mín er fiskimaður“ er týddur úr enskum. Upp
runaheitið er „My dad the fisherman“, og tað er Marine Stewardship Council, sum hevur givið
út. Filmurin er knappar 15 minuttir til longdar. Filmurin lýsir týdningarmikil hugtøk viðvíkjandi
burðardyggari fiskiveiðu. Filmurin fylgir einari gentu, har pápin er fiskimaður. Í filminum greiðir
gentan frá lívinum hjá pápa sínum, sum fiskar sild, og hvussu vit kunnu tryggja, at fiskur er
veiddur á einum burðardyggum støði. Filmurin kann býtast í fimm evnir. Tey eru: lívið hjá einum
fiskimanni, mest selda og keypta matvøran í heiminum, ovurfiskarí, burðardyggur fiskiskapur
og alheims avbjóðing. Krista Justinussen eigur føroysku røddina í filminum. Legg til merkis, at í
filminum verður eina ferð sagt, at fiskur er mest selda og keypta vøra í heiminum, meira enn te,
kaffi, bananir og sukur. Vøra eigur í hesum førinum at vera matvøra.

Síða 12:

Uppgáva. Hetta er ein uppgáva, sum tekur støði í hugtøkum úr filminum. Næmingarnir skulu
draga orðini, sum standa høgrumegin, til røttu orðafrágreiðingina. Tá ið uppgávan er liðug,
síggja næmingarnir, hvørji hugtøk hoyra saman við ymisku orðafrágreiðingunum, og teir fáa at
vita, hvussu nógv røtt teir fingu út av 12 møguligum og hvussu nógva tíð, teir brúktu til at loysa
uppgávuna. Hesi hoyra saman:
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Síða 13:

Talva og spurningar. Talvan vísir gongdina í fiskiskapinum av heimsins fiskastovnum frá 1974
til 2017. Tað appilsingula vísir talið av fiskastovnum, sum vóru ovurfiskaðir. Tað grøna vísir talið
av fiskastovnum, sum vóru troyttir sambært mest varandi veiðuregluni, og tað bláa vísir talið
av fiskastovnum, sum ikki vóru fult gagnnýttir. Fyri at stovnarnir skulu kasta sum mest av sær,
er týdningarmikið, at teir ikki eru ovurfiskaðir, soleiðis at teir kunnu endurnýggja seg. Fyri at
fáa mest møguligan mat er tó eisini gott, um vit fiska ymisku stovnarnar. Hetta evnið endar
við nøkrum spurningum, sum taka støði í myndini. Tað eru fleiri mátar at arbeiða við spurning
unum, til dømis ber til at hava floksprát ella at biðja næmingarnir tosa saman tveir og tveir,
áðrenn prátað verður um spurningarnar í felag. Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Hvat mynstur síggja tit í fiskiveiðuni frá 1974 til 2017?
Talvan vísir, at ikki-burðardygg veiða í heimsins fiskastovnum er vaksin, og færri fiskastovnar verða
undirfiskaðir. Orsøkin kann vera, at fiskiveiðan kring heimin er munandi økt tey seinastu nógvu árini,
og tað ávirkar fiskastovnarnar soleiðis, at fleiri av teimum verða ovurfiskaðir.
2. spurningur: Hvat kunnu orsøkirnar vera til broytingarnar?
– Øktur eftirspurningur eftir fiskavørum orsakað av vaksandi fólkatalinum.
– Tøknilig menning. Betri fiskifør og reiðskapur og tøknilig útgerð umborð.
– Fiskivinnuumsitingin loyvt størri nøgdum, enn hvat er lívfrøðiliga burðardygt.
3. spurningur: Um tit vóru noydd at velja, høvdu tit fiskað ov lítið ella ov nógv? Hví?
Her kunnu væntast ymisk svar, og lærarin má tosa út frá tí, sum verður svarað. Væntast kann, at
næmingarnir hugleiða um, hvussu tilfeingið er best gagnnýtt.
4. spurningur: Hvat hendir, tá ið ov nógv verður fiskað?
Um ov nógv verður fiskað, verður minni av fiskaslagnum í framtíðini og sostatt minni matur og
inntøka til fiskimenn og búskapin í framtíðini.
5. spurningur: Hvat hendir, tá ið ov lítið verður fiskað úr fiskastovnunum?
Um ov lítið verður fiskað, verður fiskastovnurin ikki gagnnýttur fult, og tí er minni av mati til fólkið
í heiminum.
6. spurningur: Hvussu vilja vit, at myndin sær út í framtíðini?
Tá ið allir fiskastovnarnir eru fiskaðir á burðardyggan hátt og ikki undirfiskaðir, fáa vit størst virði
burturúr í longdini. Meira mat til vaksandi fólkatalið, størri virði til fiskimenn og samfelagið, og vit
tryggja, at framtíðar ættarlið eisini kunnu troyta fiskastovnarnar.

Síða 14:

Føroyakortið. Næmingarnir brúka føroyakortið og svara spurningunum. Spurningar og røtt svar:
1. Finn trý skip, sum hoyra heima í Suðuroy?
Hesi fimm eru at velja ímillum: Steintór, Artic Voyager, Breiðanes, Hamranes og Suðringur.
2. Hvar er Kósin?
Í Klaksvík.
3. Hvussu nógv skip hoyra heima í Fuglafirði, og hvussu eita tey?
4 skip. Akraberg, Fagranes, Fagraberg og Høgaberg.
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4. Hvat fyri slag av skipi er Pison, og hvar hoyrir tað heima?
Línuskip, Viðareiði.
5. Hvussu nógv nóta- og ídnaðarskip hoyra heima í Klaksvík, og hvussu eita tey?
5 nóta- og ídnaðarskip. Norðborg, Næraberg, Christian í Grótinum, Borgarin og Norðingur.
6. Hvar er Norðfra?
Í Leirvík.
Síða 15:

Spæl. Føðinetspælið vísir á, hvussu verur hava samband hvør við aðra, og hvussu tær eru tongd
ar hvør at aðrari fyri at liva. Næmingarnir eru virknir í spælinum, har teir skulu gera eitt føðinet,
ið vísir, hvør etur hvønn og sambandið millum ymsu verurnar. Tilfar og vegleiðingin til spælið
fáast við at trýsta á leinkið á síðuni.
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2. Alivinna
Í hesum partinum eru tekstir, sum lærarin kann hava framløgu út frá. Tekstirnir kunnu eisini lesast í felag,
ella næmingarnir lesa hvør í sínum lagi. Næmingarnir arbeiða við ymiskum uppgávum, bæði í bólki og hvør
í sínum lagi, og teir mugu hava teldu. Seinna helvtin av evninum er ein myndafrásøgn, sum vísir, hvussu vit
fáa ein alilaks.

Síða 1-3:

Tekstir. Her verður byrjað við einum inngangi um alivinnu í Føroyum, og hvussu framleiðslan í
alivinnuni er økt seinastu árini. Taraaling verður eisini nevnd, og Ocean Rainforest er føroyskt
felag, sum arbeiðir við at ala tara á opnum havi. Síðan vera nakrar upplýsingar nevndar, til dømis
hvussu nógvar fyritøkur eru og búskaparligi týdningurin av alivinnuni. Á síðu trý verður tosað
um, hvussu alivinnan verður umsitin. Nevnt verður, at neyðugt er at hava aliloyvi og góðkenning
frá heilsufrøðiligu starvsstovuni. Eisini verða onnur krøv nevnd. Endamálið við umsitingini er at:
– tryggja trivnaðin og heilsuna hjá fiskinum
– forða fyri sjúku og smittuspjaðing
– minka um umhvørvisligu ávirkanina av alingini
– tryggja, at alingin er burðardygg

Síða 4:

Fleirvalauppgáva. Næmingarnir skulu svara spurningum út frá tí, teir hava lisið á síðu 1-3.
Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Seinastu árini
er alivinnan vaksin
2. spurningur: Hvussu nógv av samlaða føroyska útflutninginum umboðar laksurin?
40
3. spurningur: Um ein fyritøka ætlar at ala, so krevst
aliloyvi og góðkenning
4. spurningur: Alivinnan er fevnd av nógvum ymiskum lógum. Hesar skulu
tryggja, at alingin er burðardygg

Síða 5:

Tekstur. Hendan síðan snýr seg um, hvat vit ala í Føroyum. Laksur er vøran, vit framleiða mest
av, og útflutningurin av laksi er umleið 40 % av føroyska útflutninginum. Seinastu árini hevur
taraaling eisini tikið seg upp í Føroyum. Har er tað serliga sukurtari, sum verður alin. Taraaling
er ein nokkso nýggj vinna í evropeiskum høpi.

Síða 6-7:

Tekstir. Hesin parturin snýr seg um laksalús, sum er ein stór avbjóðing í laksaalingini kring
heimin. Greitt verður frá trupulleikunum, sum laksalúsin hevur fyri framleiðsluna, og at laksalús
smittar illa, tí hon ferðast við rákinum í sjónum. Tí hava myndugleikarnir sett í verk mørk fyri,
hvussu nógvar lýs kunnu vera á hvørjum fiski. Tað er Fiskaaling, sum hevur ábyrgdina av at gera
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lúsateljingar. Eisini fer nógv gransking fram, sum roynir at finna fram til, hvussu lúsin kann basast, og
alibrúk eru farin at brúka rognkelsi sum reinsifisk. Greitt frá eisini frá viðgerðarhættum.
Síða 8:

Filmur. Fyri at kunna greiða betur frá, hvussu ein laksalús mennist, hevur Fiskaaling tikið stig til
at framleiða filmin „The Salmon Louse Life Cycle“ í samstarvi við altjóða Sealice ráðstevnuna.
Hetta stutta brotið vísir, hvussu laksalúsin mennist yvir 8 stig, frá hon verður klakt, til hon er
vaksin.

Síða 9-10:

Tekstir: Hesar síðurnar snúgva seg um taraaling, sum hevur tikið seg upp í Føroyum sein
astu árini. Fyrst verður greitt frá, hví umstøðurnar eru góðar at ala tara, og hvat tarin verður
brúktur til. Síðan verður víst á positivu umhvørvisávirkanina av taraaling, tí at hann goymir
CO2. Tarin veksur av ljósinum og ymiskum føðsluevnum, sum eru í umhvørvinum, og tí skal
hann ikki fóðrast fyri at vaksa. Tarin framleiðir eisini súrevni og ger tað tí liviligari hjá ymiskum
djórasløgum í havinum. Síðan verður greitt frá, at hann minkar um negativu avleiðingarnar av
øðrum framleiðslum, til dømis aling á sjónum. Tí verður nevnt, at tarin er bæði eitt tilfeingi til
at gagnnýta í vørum og eisini ein vistskipanartænasta.
Legg til merkis, at næmingarnir kanska hava ilt við at skilja nøkur av orðunum á myndunum, til
dømis orðini hávirðisúrdráttir, taðingarevni, mannaføði, koltvísúrni og súrevni. Tí er skilagott,
um lærarin greiðir næmingunum frá hesum orðum.

Síða 11:

Uppgáva. Hetta er ein uppgáva, har næmingarnir skulu flokka, hvat eru vørur, og hvat eru
tænastur til vistskipanina. Uppgávan byrjar við, at alt er óflokkað. Næmingarnir skulu draga
myndirnar í rætta bólkin. Tá uppgávan er liðug, fáa næmingarnir at vita, um teir hava svarað
rætt. Undir vørur er ein blá strika, og undir tænastur er ein grøn strika. Tey orðini, sum skulu
undir vørur, fáa eina bláa striku, og tey orðini, sum skulu undir tænastur, fáa eina grøna striku.
Næmingarnir fáa at vita, hvussu nógv røtt teir fingu út av 8 møguligum og hvussu nógva tíð, teir
brúktu til at loysa uppgávuna. Her eru røttu svarini:
Vørur: Taðingarevni, hávirðisúrdráttir, orka, fóður, mannaføði
Tænastur: Upptøka av koltvísúrni, framleiðsla av súrevni, upptøka av føðsluevnum

Síða 12-23: Myndir. Aling er sum landbúnaður, men á havinum, tí verður orðið havbúnaður eisini brúkt. Ein
týðandi partur av framleiðsluni fer tó fram á landi. Tað eru fleiri týdningarmikil stig í framleiðsluni, áðrenn laksurin er í aliringinum. Á myndunum síggjast ymisku stigini í framleiðsluni, frá
rogni, sil og kynsbótararbeiðnum, aling á sjónum til laksurin er klárur til marknaðin.
Legg til merkis, at næmingarnir kanska hava ilt við at skilja nøkur av orðunum á myndunum,
til dømis orðini rognafiskur (kvennfiskur), siljafiskur (kallfiskur), kynbótarhøll (hølini, har tey arbeiða við at kynbøta), blommusekkjayngul (fiskayngul, sum enn ikki hevur upptikið blommu
sekkin) og yngul (ein elalítil fiskur, sum hevur upptikið blommusekkin og er klárur at eta). Tí er
skilagott, um lærarin greiðir næmingunum frá hesum orðum.
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Síða 24:

Føroyakortið. Næmingarnir brúka føroyakortið og svara spurningunum. Spurningar og røtt svar:
1. Hvør er loyvishavari á alifirðinum í Sørvágsfirði?
P7F Luna.
2. Hvat framleiðir Havsbrún?
Laksafóður, fiskamjøl og fiskalýsi.
3. Hvussu nógvir loyvishavarar eru í Sundunum norður, og hvussu eita teir?
2 loyvishavarar. P/F Fiskaaling og P/F Mowi.
4. Hvat virki er á Glyvrum?
Bakkafrost Processing.
5. Hvør er loyvishavari á alifirðinum í Oyndarfirði og Djúpunum suður?
P/F Mowi Faroes.
6. Hvørjir eru loyvishavararnir á teimum fýra alifirðunum í Suðuroy?
SP/F Tari – Faroe Seaweed og P/F Bakkafrost Farming.
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3. Framleiðsla av fiskavørum
Í hesum partinum eru tekstir, sum lærarin kann hava framløgu út frá. Tekstirnir kunnu eisini lesast í felag,
ella næmingarnir lesa hvør í sínum lagi. Næmingarnir arbeiða við ymiskum uppgávum, bæði í bólki og hvør í
sínum lagi, og teir mugu hava teldu.
Síða 1-2:

Tekstir. Í hesum partinum verður hugt at framleiðslu av fiskavørum og veitingarketuni frá veiðu
til tallerk. Tað verður greitt frá, at fyri at fáa eina hágóðskuvøru út á marknaðin er týdning
armikið, at nógvir partar virka saman. Tað eru nógvir ymiskir partar, sum handfara rávøruna,
áðrenn hon er á døgurðatallerkinum hjá brúkaranum. Summar fyritøkur hava ræði á nógvum
liðum, meðan aðrar fáast bara við virksemi í einum ávísum parti av veitingarketuni, til dømis við
fiskiveiðu ella fiskaaling, fiskavirking, flutning, sølu og so framvegis. Síðan verður greitt frá hugtakinum virðisketa við einum hugsaðum dømi. Tá ið fiskurin svimur í sjónum, hevur hann einki
peningaligt virði. So verður hann veiddur og seldur til fiskakeypara fyri eina ávísa upphædd.
Fiskakeyparin virkar fiskin víðari, soleiðis at hann kann seljast til ein handil, sum so selir hann
víðari til brúkaran. Harafturat kann avskurður seljast til laksafóður. Tí hevur fiskurin eitt nógv
størri virði, tá ið hann hevur verið ígjøgnum hesi liðini. Eisini er týdningarmikið at hava í huga,
at loyvir, vitan, útgerð og annað skal til fyri at fáa fatur á rávøruni at byrja við. Myndin niðast á
síðu 2 vísir eitt dømi um virðisketur fyri fiski- og alivinnuna.

Síða 3:

Filmur. Filmsbrotið um hagreiðing eru teir fyrstu minuttirnir av filminum Nærlagni umborð, ein
filmur um handfaring av fiski, sum KOVBOYFILM hevur gjørt í samstarvi við Fiskamarknað Før
oya. Í filminum hoyra vit um góðskuna á føroyska fiskinum og tann ovurstóra týdningin, sum
røtt hagreiðing hevur fyri góðskuna. Tað ber sjálvandi eisini til at hyggja at filminum í síni heild,
og hann er undir tilfar, annað tilfar.

Síða 4:

Uppgáva. Hetta er ein uppgáva, har næmingarnir skulu draga ymisku liðini í virðisketunum
antin til fiskivinnuna ella til alivinnuna. Uppgávan byrjar við, at øll liðini eru óflokkað. Umframt
at næmingarnir skulu draga liðini í rætta bólkin, so skulu teir eisini seta liðini í ávísa bólkinum í
rætta raðfylgju. Tá ið uppgávan er liðug, fáa næmingarnir at vita, um teir hava svarað rætt. Und
ir alivinnuni er ein grøn strika, og liðini, sum hava grøna striku runt um navnið, skulu flokkast
undir alivinnu. Tað eru eisini tøl, sum vísa, hvat skal standa fyrst, næst og so framvegis. Sama
er galdandi fyri fiskivinnuna, men her er liturin bláur. Næmingarnir fáa at vita, hvussu nógv røtt
teir fingu út av 14 møguligum og hvussu nógva tíð, teir brúktu til at loysa uppgávuna. Her eru
røttu svarini:
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Síða 5:

Tekstur. Hesin teksturin snýr seg um, hvussu meira kann fáast burtur úr tilfeinginum. Tað eru
møguleikar at gagnnýta innvølir, skræðu, høvd og annað og sostatt økja um savnaða virðið í
fiskivinnuni. Víst verður á, at fiskur kann nýtast til so nógv annað enn flak. Til dømis hevur gransking í fiskaproteinum seinastu árini víst, at fleiri fiskasløg framleiða ymisk lívvirkin peptid, tað
eru smá protein, ið kunnu týna bakteriur, soppar, virus og sníkar. Fiskur framleiðir hesi evni fyri
at verja seg sjálvan. Við tøkniligari menning og gransking eru tað stórir møguleikar at framleiða
hávirðisúrdráttir úr fiski. Myndin niðast á síðuni vísir, hvørjir úrdráttir verða vunnir úr toski í
Íslandi. Í Føroyum gagnnýta vit ikki eins nógv, so myndin úr Íslandi er fyri at vísa, hvussu nógv
ber til at fáa burturúr. Í Føroyum brúka vit t.d. slógvið (til t.d. laksafóður), nakað av rognunum
og høvd og ryggir. Eisini verður fiskaskræða brúkt til prýðislutir.

Síða 6:

Uppgávur. Her eru nakar uppgávur, sum næmingarnir skulu loysa. Fyri at loysa uppgávurnar
skulu teir brúka føroyakortið.
Uppgáva 1: Næmingarnir arbeiða saman tveir og tveir. Teir kanna, um onkur fyritøka ella okkurt
skip er í bygdini ella býnum, teir búgva í. Síðan skulu teir greiða einum floksfelaga frá. Er einki í
bygdini ella býnum, kann lærarin biðja næmingin finna okkurt annað í nærumhvørvinum.
Uppgáva 2: Lærarin ger bólkar við 3 ella 4 næmingum í hvørjum. Hvør næmingur velur sær
eina fyritøku í eini bygd ella einum býi. Næmingarnir í sama bólki skulu ikki velja somu bygd
ella sama bý. Næmingarnir trýsta á leinkið og fara inn á heimasíðuna hjá fyritøkuni at lesa um
fyritøkuna. Teir skriva ein stuttan tekst – umleið 100 orð – um fyritøkuna. Tað kann til dømis
vera, hvar fyritøkan er, nær hon varð stovnað, hvussu nógv fólk eru í arbeiði, og hvat tey takast
við. At enda greiða teir hinum í bólkinum frá tí, sum teir hava skrivað.
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Uppgáva 3: Lærarin ger bólkar við 3 ella 4 næmingum í hvørjum. Hvør næmingur velur sær eitt
skip. Næmingar í sama bólki skulu ikki velja sama skip. Næmingarnir trýsta á navnið á skipinum.
Niðanfyri navnið eru tveir møguleikar. Tann ovari vísir næmingunum, hvar skipið er í løtuni, ella
hvar tað hevur verið, og tann niðari gevur næmingunum fleiri upplýsingar um skipið. Næming
arnir skulu finna útav, hvar skipið er, um onnur skip eru tætt við, og meta um, um skipið er til
fiskiskap. At enda greiða teir hinum í bólkinum frá tí, teir eru komnir fram til.
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4. Fiski- og alivinnan í Føroyum
og heimshøpi
Í hesum partinum eru tekstir, sum lærarin kann hava framløgu út frá. Tekstirnir kunnu eisini lesast í felag, ella
næmingarnir lesa hvør í sínum lagi. Harafturat eru fleiri talvur, sum leggja upp til floksprát, at næmingarnir
arbeiða saman tveir og tveir og hvør í sínum lagi. Næmingarnir mugu hava teldu.

Síða 1:

Tekstur. Í hesum partinum verður greitt frá, at føroyingar hava altíð verið bundnir at havinum,
og at fiski- og alivinnan hava sera stóran samfelagsligan týdning. Gongdin í føroyska búskap
inum er sera tætt knýtt at gongdini í okkara útflutningsvinnum: fiski- og alivinnuni.

Síða 2:

Tekstur. Her verður greitt frá, at fiski- og alivinnan hava søguliga sæð sveiggjað nógv. Greitt
verður frá, at bæði rávørugrundarlagið undir fiskivinnuni og fiskaprísir sveiggja nógv. Síðan
verður greitt frá ILA-kreppuni í 2000’unum, sum eisini sæst í tøkutølunum av laksi fylgjandi
árini. Ringa støðan førdi við sær, at føroyska alilóggávan varð endurskoðað. Hendan lóggávan
hevur havt avgerandi týdning fyri góðu gongdina og menningina í føroysku alivinnuni seinastu
árini.

Síða 3:

Talva og fleirvalauppgáva. Talvan vísir heildarveiðuna í tonsum frá 2000 til 2020. Tað bláa er
fiskiveiða í útlendskum sjógvi, og tað grøna er fiskiveiða í føroyskum sjógvi. Næmingarnir svara
spurningunum. Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Hvussu hevur gongdin verið síðan 2000?
Heildarveiðan er økt.
2. spurningur: Nær var heildarveiðan størst?
Í 2017.
3. spurningur: Hvussu nógv var veitt í 2020?
Umleið 600.000 tons.

Síða 4:

Talva. Talvan vísir, hvussu nógv tons av laksi eru tikin frá 1986 til 2020. Tølini vísa kruvda vekt.
Lærarin tosar við flokkin um hesar spurningar:
1. spurningur: Hvussu hevur gongdin verið frá 1986 til 2020?
Gongdin hevur verið tann, at í 1986 var tøkan umleið 2.000 tons, og í 2020 var tøkan umleið
72.000 tons. Tað vil siga, at tøkan er vaksin nógv hesi árini. Tað hava tó verið sveiggj í tíðarskeið
inum, men gongdin hevur samlað sæð verið vaksandi yvir alt tíðarskeiðið.
2. spurningur: Hví mundi tøkan av laksi minka so nógv frá 2003 til 2006?
Hetta komst av ILA-kreppuni í alivinnuni. ILA sjúka bleiv staðfest, og tað mundi forkomið allari
alivinnuni. Vegna ILA bleiv munandi minni sett út, og harvið var tøkan av laksi frá 2003 til 2006
munandi minni enn árini frammanundan.
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Síða 5:

Talva. Talvan vísir útflutningsvirðið av fiskavørum frá 1993 til 2020. Tann niðasti blái liturin
er botnfiskur, tann grøni laksur, tann næstovasti blái liturin uppsjóvarfiskur og tann ovasti blái
liturin aðrar fiskavørur. Næmingarnir arbeiða saman tveir og tveir og tosa saman um hesar
spurningar:
1. spurningur: Hvat leggja tit til merkis í talvuni?
Her koma næmingarnir við sínum egnu eygleiðingum. Men til dømis er vert at leggja til merkis, at
samlaða nøgdin er økt sera nógv í tíðarskeiðnum. At laksur er nógv vaksin og umboðar ein lutfals
liga størri part. Eisini eru makrelur, sild og svartkjaftur nógv økt.
2. spurningur: Hvussu hevur gongdin í útflutninginum verið frá 1993 til 2020?
Føroyska útflutningsvirðið hevur sveiggjað eitt vet í tíðarskeiðinum, men er samlað vaksið sera nógv
yvir alt tíðarskeiðið. Tað er vaksið frá umleið 2. mia. til umleið 9. mia. Tað svarar til, at útflutning
urin er faldaður umleið 4,5 ferðir frá 1993 til 2020.
3. spurningur: Hvørjar broytingar eru farnar fram í býtinum millum fiskasløgini? Hvørjir bólkar
eru mest øktir?
Býtið millum fiskasløgini er broytt munandi frá 1993, har bólkurin „Toskur, hýsa og upsi“ og „Aðrar
fiskavørur“ vóru teir stóru bólkarnir. Laksur var ein minni bólkur, og „Makrelur, sild og svartkjaft“ var
mest sum einki tá. Síðan er býtið broytt til, at „Laksur“ er nógv tann størsti bólkurin, og „Makrelur,
sild og svartkjaftur“ er vaksin frá mest sum einki til at vera ein munandi størri partur av útflutningsvirðinum av fiskavørum. Tað vil siga, at teir báðir bólkarnir eru øktir mest.

Síða 6:

Talva. Talvan vísir løntakarar í prosentum í fiski- og alivinnuni frá 1985 til 2020. Tað bláa er
fiskiveiða, tað reyða alivinna, tað grøna fiskavirking, og lilla er fiski- og alivinna tilsamans.
Lærarin tosar við flokkin um hesar spurningar:
1. spurningur: Hvussu stórur partur av løntakarunum í Føroyum arbeiða í fiski- og alivinnuni?
Í fiskivinnuni arbeiða 5% í fiskiveiðuni og 5% í fiskavirking. Umleið 4,5% arbeiða í alivinnuni. Samanlagt er talan um umleið 15% av løntakarunum í Føroyum.
2. spurningur: Hvussu man tað bera til, at nógv færri arbeiðsfólk eru í fiskivinnuni, tá ið framleiðslunøgdirnar eru øktar so nógv?
Ein av orsøkunum er, at tað eru færri skip, soleiðis at færri fólk arbeiða við fiskiskapi. Eisini hevur
tøkniliga menningin gjørt, at minni tørvur er á likamligari arbeiðsmegi, bæði á sjógvi og landi.

Síða 7:

Tekstur. Her verður hugt at vaksandi eftirspurninginum eftir matvørum í heiminum. Nevnt
verður, at havbúnaðurin framleiðir heilsugóðan mat. Havbúnaðurin eigur sosatt ein stóran lut í,
at áðurnevndi eftirspurningur verður rokkin og vissa fæst fyri, at nokk matur verður framleidd
ur. Eisini er alilaksur sera heilsugóður, tí hann hevur so høgt innihald av omega-3 feittsýrum og
øðrum føðsluevnum. Av tí at stórur partur av heimsins fiskastovnum eru fult gagnnýttir ella
ovurfiskaðir, verður ikki mett, at framleiðslan av veiddum fiski kann økjast munandi í framtíðini.
Tí verður mett, at havbúnaður er einasti háttur at økja um útboðið av fiski á heimsmarknað
inum.

Síða 9:

Talva og floksprát. Talvan vísir væntaða eftirspurningin eftir fiski fram til 2050. Myndin vísir, at
nøgdin av veiddum fiski væntast spakuliga at minka fram til 2050, og nøgdin av aldum fiski, til
dømis laksi, fer at økjast ógvisliga næstu 30 árini. Hetta setir stór krøv til havbúnaðin, tí hann
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skal tryggja, at stóri vøksturin fer fram á ein burðardyggan hátt. Lærarin tosar við flokkin um
hesar spurningar:
1. spurningur: Hví er tað týdningarmikið at framleiða meira fisk?
Tí at vaksandi fólkatalið í heiminum ger, at heiminum tørvar at framleiða enn meira mat í framtíðini.
Harafturat er fiskur heilsugóður matur, sum hevur nógv av omega-3 feittsýrum og øðrum føðsluevnum.
2. spurningur: Hvat kunnu vit gera fyri, at nøgdin av veiddum fiski ikki skal minka?
Vit mugu hava góða umsiting av fiskiskapinum kring heimin, soleiðis at fiskastovnarnir kunnu end
urnýggja seg og av tí sama kasta sum mest av sær, eisini til framtíðarættarlið.
3. spurningur: Hvørjar avleiðingar kann gongdin hava fyri Føroyar?
Føroyar hava ein týdningarmiklan leiklut at veita mat til fólkið í heiminum, og vit hava stórar
møguleikar til at økja framleiðsluna av laksi. Tó so, tað krevst, at ansað verður eftir, at vøksturin í
alivinnuni er burðardyggur.
Síða 10:

Uppgávur. Næmingarnir vitja heimasíðuna hjá Hagstovu Føroya og svara seks spurningum. Tað
ber ikki til at skriva svarini til spurningarnar her, tí svarini taka støði í nýggjastu tølunum, og tey
broytast fyri hvørt ár.
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5. Umhvørvisávirkan
Í hesum partinum eru nógvur tekstur. Lærarin kann hava framløgu út frá tekstinum, lesast kann í felag, ella
næmingarnir lesa hvør í sínum lagi. Harafturat eru nakrar talvur. Lagt er upp til floksprát, og at enda er ein
fleirvalauppgáva, sum næmingarnir mugu brúka teldu fyri at loysa.

Síða 1:

Tekstur. Hesin parturin snýr seg um veðurlagsbroytingar, umhvørvisávirkanina av matframleiðslu og hvat kann gerast fyri at minka um hana. Øll matframleiðsla ávirkar umhvørvið á ein
ella annan hátt, og her hyggja vit eftir ávirkanini av havbúnaði og fiskivinnuni og samanbera við
aðrar matvøruframleiðslur.

Síða 2-5:

Tekstir. Her verður greitt frá veðurlagsbroytingum. Veðurlagsbroytingarnar, sum vit síggja í
dag, hava stór árin á bæði náttúru og menniskju. Hesar broytingarnar í veðurlagnum eru fyri tað
mesta úrslit av okkara útláti av vakstrarhúsgassi (t.d. CO2 og metan), sum elva til, at miðalhitin
á jørðini økist óvanliga skjótt. Hitaøkingar og øktar nøgdir av vakstrarhúsgassi hava stórar av
leiðingar fyri umheimin. Greitt verður frá, at tá ið tað verður heitari, verða eisini fleiri ógvisligari
veðurlagsfyribrigdi, til dømis stormar, turkur og hitabylgjur, sum hava álvarsamar fylgjur fyri
menniskju, djóra- og plantulív. Síðan verður greitt frá vakstrarhúsgassi og vakstrarhúsárinum.
Greitt verður frá, at uttan vakstrarhúsárin hevði hitin á jarðaryvirflatanum í miðal verið 33 stig
lægri. So hendan ávirkanin er týðandi fyri lívið á jørðini.
Men vakstrarhúsárinini verða styrkt av menniskjaligum virkni, til dømis tá vit lata vakstrarhúsgass út, tá vit brenna olju, tá vit brenna skógir, sum binda og framvegis kundu bundið CO2, og
við at vit hava nógvan landbúnað (t.d. við at neyt lata út metan).
Síðan verður víst á eitt dømi, sum vísir, hvussu veðurlagsbroytingar ávirka eitt sera týdningarmikið djóraslag í føroysku vistskipanini. Her er talan um nebbasildina. Nebbasildin grevur seg
niður í sandbotn um veturin fyri at spara orku, men tann økti hitin, sum veðurlagsbroytingarnar hava við sær, ávirka nebbasildina. Heitari temperaturur ger, at nebbasildin brennir feittið
skjótari, og hetta elvir til, at feittgoymslan hjá nebbasildini verður brúkt, áðrenn veturin er
liðugur. Hetta kann enda við, at nebbasildin ikki fer at klára seg og trívast. Tað ávirkar liðini í
føðinetinum, tí nebbasildin er serliga týðandi. Trívist nebbasildin ikki, hevur tað avleiðingar fyri
djórini, sum liva av henni, til dømis lunda og tosk.

Síða 6:

Floksprát. Trø og plantur á landi og sjógvi kunnu taka CO2 og eru tí serliga týðandi fyri at taka
CO2 úr lofthavinum. Hesi nýta CO2 til at framleiða orku, og afturfyri fáa vit súrevni, ið vit brúka
fyri at anda. Í flokkinum verður tosað um, hvat vit kunnu gera fyri at minka um útlátið av vakstr
arhúsgassi. Um tað er torført at fáa gongd á prátið, kunnu upplýsingarnar niðanfyri stimbra
kjakið.
•

Planta fleiri trø

•

Kunnu súkkla ella ganga í staðin fyri at nýta bil, um tað ber til

•

Brúka minni orku. Heingja klæðir út á snór heldur enn at turka tey í turkitrumluni
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Síða 7-8:

•

Leggja um til elorku ella varandi orku heldur enn at brenna olju

•

Fleiri vindmyllur, vatnorkustøðir og brúka jarðhita

•

Ferðast minni

•

Eta mat við lágari kolvetnisslóð

•

Brúka og keypa minni

•

Endurnýta

Tekstir: Her verður fyrst gjørt vart við, at eins og aðrar framleiðslur so útláta fiski- og alivinnan
eisini CO2, sum hevur við sær veðurlagsbroytingar í sambandi við framleiðsluna. Tí er neyðugt
at gera eitt miðvíst arbeiði við at leggja framleiðsluna soleiðis til rættis, at útlátið verður so
lítið sum yvirhøvur gjørligt. Tað er av alstórum týdningi, at framleiðslan verður so effektiv sum
gjørligt, umframt at orkan, sum verður nýtt, er frá varandi orkukeldum. Síðan verður oljunýtslan
hjá skipum viðgjørd, og nevnt verður, at tað er týdningarmikið, at fiskiflotin er so effektivur sum
gjørligt. Samlaða útlátið er ávirkað av:
– hvussu nýggj skipini eru
– hvussu nógv skip fiska
– hvønn reiðskap tey brúka, til dømis brúkar lína minni enn trol
– hvat slag av olju tey brúka
– hvussu skipini fiska; hvussu skjótt toga tey, og hvussu skjótt sigla tey á og av fiskileið

Síða 9:

Tekstur. Her verður dálking av havbotninum í sambandi við aling á sjónum umrødd. Greitt
verður frá, at tá ið fóður, sum ikki verður etið, og skarn frá laksinum fellir niður á havbotnin,
dálkar tað havbotnin og kann oyðileggja tað djóralívið, sum er undir aliringunum og rundan um
aliringarnar. Síðan verður greitt frá týdninginum av framhaldandi kanningum av havbotninum,
og hvat skal gerast, um hann er ov dálkaður. At enda verða stigini, sum kunnu takast, til dømis
at flyta aliringarnar, broyta fóðringina og minka um fiskin í ringinum, umrødd.

Síða 10-11: Tekstir. Á hesum báðum síðunum verður viðgjørt, hvussu fiskiskapurin ávirkar umhvørvið. Til
dømis kann reiðskapur skaða havbotnin og harvið korallar og plantu- og djóralív á botninum.
Harafturat kann fuglur, súgdjór ella onnur fiskasløg enn tey, sum roynt verður eftir, koma til
skaða í reiðskapinum. Síðan verður mistur reiðskapur umrøddur. Greitt verður frá, at í heims
høpi er fiskiveiða størsta keldan til, at havumhvørvið verður dálkað. Reiðskapurin verður verandi
í náttúruni í fleiri 100 ár og kann soleiðis ávirka djóralív langt inn í framtíðina.
Síða 12:

Tekstur. Her verða fiskavørur samanbornar við aðrar matvøruframleiðslur. Tá ið hugsað verður
um umhvørvisávirkanina av matframleiðslu, eru fiskavørur eitt gott val. Samanborið við aðrar
proteinkeldur er CO2-útlátið og tørvurin á fóðri og jørð til framleiðsluna lítil. Á næstu síðunum
verða fýra myndir gjøgnumgingnar.

Síða 13:

Mynd. Myndin vísir fóðurfaktorin (Feed conversion ratio) av ymiskum djóraframleiðslum. Fóð
urfaktorurin vísir, hvussu nógv kg av fóðri skulu til at økja vektina á djórinum við 1 kg. Jú lægri
fóðurfaktorurin er, jú effektivari er framleiðslan, tá ið hugsað verður um fóðurnýtslu.
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Tess ljósari havbotnurin er, tess minni av lívrunnum tilfari er í botninum. Gravandi djór økja um
niðurbrótingina av lívrunnum tilfari, bæði við at eta tað og at grava gongir og pumpa frískan
sjógv langt niður í botnin. Tá meira lívrunnið tilfar er, verður botnurin myrkari, og djórini klára
ikki at liva har. Men um heilt nógv er av lívrunnum tilfari, kemur eitt líklag ovast á botnin, og
longri niðri kann metangass verða gjørt. Tá er vandi fyri, at metan og svávulbrinta sleppa úr
botninum og skaða djóralívið í sjónum.
Síða 14:

Mynd. Myndin vísir, hvussu nógv kjøt fæst burturúr, tá ið talan er um 100 kg av fóðri. Her sæst,
at nógv mest kjøt fæst burtur úr laksinum.

Síða 15:

Mynd. Myndin vísir kolevnisslóðina hjá ymiskum djórum. Á myndini sæst, at bæði veiddur og
aldur fiskur hevur minst kolevnisslóð. Serliga uppsjóvarfiskur hevur lítla kolevnisslóð, tí at hann
svimur í torvum og er veiddur í stórum nøgdum í senn.

Síða 16:

Mynd. Myndin vísir, hvussu nógv CO2-útlát er av nøkrum fiskaløgum, til fiskurin er landaður,
ella laksurin slaktaður. Hetta er við støði í norskum greiningum, tí vit hava ikki samlað hagtøl
fyri hetta í Føroyum. CO2-útlátið av aldum laksi er nógv økt í Noregi seinastu árini, og hetta
er serliga orsakað av lúsatrupulleikanum, sum førir til fleiri viðgerðir og økt fellið. Eisini verður
meira orka brúkt til at ala størri smolt á landi. CO2-útlátið kann vera rættiliga ymiskt frá alara
til alara, tí tað er so nógv ávirkað av, hvussu teir skipa framleiðsluna.

Síða 17:

Mynd. Myndin vísir, hvussu nógv CO2-útlátið er av ymiskum fiskavørum og við ymiskum flutn
ingshættum. Vert er at leggja til merkis munin millum land- og sjófrakt og luftfrakt.

Síða 18:

Fleirvalauppgáva. Næmingarnir skulu svara spurningum út frá tí, teir hava lisið á síðu 1-11.
Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Hvat kann oyðileggjast, tá havbotnurin verður dálkaður?
Djóralívið
2. spurningur: Tá ið tað snýr seg um veðurlagsbroytingar hevur tað týdning, at fiskiskapurin er
effektivur. Hvat av hesum hevur ikki týdning?
Litur á skipum
3. spurningur: Hvussu nógv fóður skal til at ala 1 kg av laksi?
1,2 – 1,5 kg
4. spurningur: Hvørjum fæst mest kjøt burturúr fyri hvørji 100 kg av fóðri?
Laksi
5. spurningur: Hvør matvøruframleiðsla hevur størst CO2-útlát?
Neytakjøt
6. spurningur: Hvør fiskavøra á myndunum hevur minst CO2-útlát?
Laksur
7. spurningur: Hvør flutningsháttur hevur størst CO2-útlát?
Flogfrakt
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6. Vitan og burðardygd
Í hesum partinum eru fleiri filmsbrot, sum flokkurin kann hyggja at í felag. Næmingarnir skulu loysa uppgávur
til filmsbrotini, og tí mugu teir hava teldu.

Síða 1:

Tekstur. Hesin parturin snýr seg um, hvussu góð vitan er grundarlagið undir eini burðardyggari
fiski- og alivinnu.

Síða 2:

Filmur. Filmurin snýr seg um Fiskaaling, og hvørjar uppgávur tey hava, og eisini hvussu teirra
arbeiði er skipað í samstarvi við alivinnuna. Fiskaaling virkar sum ein óheftur 3. partur, sum ger
kanningar í alivinnuni, til dømis lúsateljingar aðru hvørja viku, sum verða sendar til myndug
leikarnar. Harumframt umfatar samstarvið millum Fiskaaling og alivinnuna, at Fiskaaling fær
atgongd til allar dátur frá fyritøkunum, sum geva Fiskaaling ein góðan grundvøll til vitan og
gransking innan aling, sum fyritøkurnar síðan fáa atgongd til. Alt hetta ger, at allir partar fáa
nakað burtur úr samstarvinum, og saman mennist føroyska alivinnan. Filmurin Vitan til varandi
aling frá Fiskaaling er frá 2020.

Síða 3:

Fleirvalauppgáva. Næmingarnir skulu svara spurningum út frá tí, teir hava fingið at vita í film
inum á s. 2. Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Nær varð Fiskaaling stovnað?
1970
2. spurningur: Hvussu nógv fólk starvast á Fiskaaling?
30 fólk
3. spurningur: Hvør eigur Fiskaaling?
Landsstýrið
4. spurningur: Hvussu ofta er lúsateljing á hvørjum alibrúki?
14. hvønn dag
5. spurningur: Hvussu nógvum laksum telja tey lús á, tá ið lúsateljing er?
10
6. spurningur: Fiskaaling
hevur tætt samstarv við vinnuna

Síða 4:

Filmur og spurningar. Filmsbrotið er úr heimildarfilminum Føroyabankatoskurin, sum Kringvarp
Føroya gjørdi í 2014. Í filminum eru vit við Magnusi Heinason, sum ger yvirlitstrolingar. Filmurin
vísir, hvussu yvirlitstrolingar fara fram, og hvat er umráðandi, tá ið hesar yvirlitstrolingar verða
gjørdar. Víst verður, hvussu arbeiðsgongdirnar eru, og hvat tey ymsu fólkini gera. Vit s íggja, at
magakanningar av toskinum verða gjørdar fyri at síggja, hvørja føði toskurin hevur etið.
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Greitt verður frá, at støðan hjá Føroyabankatoskinum er vánalig, og Petur Steingrund fortelur,
hvørjar orsøkirnar kunnu vera. Filmurin í síni heild er undir tilfar, annað tilfar.
Næmingarnir svara spurningum í sambandi við filmin. Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Hví eru eingi onnur skip, sum royna á Føroyabanka?
Tí bankin hevur verið friðaður fyri fiskiskap í fleiri ár fyri at verja teir fáu fiskarnar, ið har svimja.
2. spurningur: Hvat er ein yvirlitstroling?
Tað er ein troling hjá einum havrannsóknarskipi, sum hevur til endamáls at fáa eina heildarmynd
av støðuni hjá fiskastovnum. Í hesum føri kanna tey, hvussu nógv er til av bankatoskinum.
3. spurningur: Hvat er umráðandi, tá ið yvirlitstrolingar verða gjørdar?
At gera tað á sama hátt hvørt ár, sama trol, somu lemmar og at trolað verður á sama stað hvørja
ferð.
4. spurningur: Hví er tað týdningarmikið?
Fyri at kunna samanbera úrslit ár undan ári.
5. spurningur: Hvar ferðast toskur?
Hann ferðast ikki, toskur er støðufiskur. Hann heldur til á einum ávísum stað á botninum. Bara í
gýtingartíð ferðast hann til gýtingarplássini og fer síðan heim aftur.
6. spurningur: Hvussu djúpt verður trolað fyri at kanna útbreiðsluna?
Heilt niður á 600 metra dýpi.
7. spurningur: Hvat verður lagt til viks til fiskifrøðingin at kanna?
Allir fiskar, sum koma í trolið.
8. spurningur: Ber til at finna út av nøkrum øðrum við at kanna nytrurnar?
Ja, tað ber til at gera kemiskar og biologiskar kanningar og fáa upplýsingar um hita, dálking og DNA
hjá fiskinum.
9. spurningur: Hvat etur toskur vanliga?
Nebbasild og krabbadjór.
Síða 5:

Fleirvalauppgáva. Næmingarnir skulu svara spurningum út frá tí, teir hava fingið at vita í film
inum á s. 4. Tó fáa næmingarnir ikki at vita í filminum, at nýggja skipið eitur Jákup Sverri. Tað er
2. spurningur. Spurningar og røtt svar:
1. spurningur: Hvussu eitur tað føroyska fiskirannsóknarskipið?
Magnus Heinason
2. spurningur: Hvussu eitur tað nýggja havrannsóknarskipað, sum kom í 2020 ?
Jákup Sverri
3. spurningur: Hvussu nógvar nytrur hevur ein toskur?
2
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4. spurningur: Hvar sita nytrurnar?
Í høvdinum
5. spurningur: Hvat brúkar toskurin nytrurnar til?
At hoyra og at halda javnvágina við
6. spurningur: Hvat fæst at vita við at kanna nytrurnar?
Hvussu gamal toskurin er
Síða 6:

Filmur. Hetta er ein filmur, sum vísir okkum nýggja havrannsóknarskipið, sum eitur Jákup Sverri.
Tað er Granskingarráðið, sum hevur tikið stig til at framleiða filmin í sambandi við Vísindavøk
una í 2020. Filmurin greiður frá nýggja havrannsóknarskipinum Jákupi Sverra; hvussu skipið er
bygt og innrættað, og hvørji amboð eru umborð á skipinum. Við nýggja skipinum hava vit fingið
eitt sera gott og nýmótans skip at avloysa gamla Magnus Heinason. Skipið er m.a. bygt soleiðis,
at tað kann sigla at kalla ljóðleyst, soleiðis at tað ávirkar kanningarnar sum minst. Samanumtikið er skipið sera væl gjørt út við teimum mest framkomnu tólunum til alt virksemi innan
havrannsóknir. Umframt hetta er skipið eisini gjørt út til at kunna gera seismiskar kanningar.

Síða 7:

Floksprát. Í flokkinum verður prátað um, hví tað er týdningarmikið at vita meira um vistskip
anina. Tá ið tað kemur til fiski- og alivinnuna, er sera týdningarmikið, at vitanin um vistskipanina
er góð, og eisini er týdningarmikið at vita, hvussu virksemið í hesum vinnunum ávirkar hana. Tað
er neyðugt at kenna støðuna hjá fiskastovnunum, og hvussu teir ávirka hvønn annan. Eisini er
týdningarmikið at fylgja við, hvussu fiskiskapurin ella framleiðslan ávirkar umhvørvið, soleiðis at
neyðug stig kunnu takast fyri at verja vistskipanina, t.d. við at flyta aliringar ella steingja leiðir
fyri fiskiskapi. Við framhaldandi gransking og kanningum ber best til at umsita hesar vinnurnar
á skynsamasta hátt, soleiðis at tryggjað verður, at tær kunnu kasta mest av sær, og negativu
avleiðingarnar kunnu avmarkast í størst møguligan mun.
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7. Heilsugóður matur
Í hesum partinum er stutt kunning um heilsugóðan mat, og síðan skulu næmingarnir matgera við fiskavørum, sum teir hava lært um. Næmingarnir arbeiða í heimkunnleika, og lærarin kann hava kunningina á
talvuni. Sostatt er ikki neyðugt hjá næmingunum at brúka teldu.

Síða 1:

Tekstur. Helst hoyra børn ofta frá foreldrum og øðrum vaksnum, at tað er sunt at eta fisk. Hesin parturin snýr seg um, hví tað er rætt, tá tað verður sagt, at fiskur er heilsugóður matur, og
hvørji føðsluevni vit fáa úr fiski.

Síða 2:

Tekstur. Í hesum tekstinum lesa vit um, hvussu vit vanliga flokka fisk í feitan, miðalfeitan og
soltnan fisk, og hvørji føðsluevni eru í fiski. At enda er stutt frágreiðing um, hvussu tit bera tykk
um at, tá ið næmingarnir fara at matgera í heimkunnleika.

Síða 3-4:

Heimkunnleiki. 3 ella 4 næmingar eru í hvørjum bólki. Tað er týdningarmikið at greiða næming
unum frá góðum reinføri, áðrenn farið verður í gongd. So er bert at fara í gongd og fylgja upp
skriftunum.
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8. Heimsmálini
Í hesum partinum eru tekstir, sum lærarin kann hava framløgu út frá. Tekstirnir kunnu eisini lesast í felag, ella
næmingarnir lesa hvør í sínum lagi. Næmingarnir arbeiða í bólki við ymiskum uppgávum, og teir mugu hava
teldu. Undirvísingargongdin endar við uppskoti um, hvussu tit leggja eina virkisvitjan til rættis.

Síða 1:

Floksprát. Næmingarnir hava nú hoyrt hugtakið burðardygd fleiri ferðir. Í flokkinum verður
prátað um, hvat næmingarnir halda, at tað merkir. Ein frágreiðing er á s. 2. Næmingarnir greiða
eisini frá, um teir hava hoyrt um heimsmálini hjá ST, og hvat tey snúgva seg um. Forsíðan til
evnið um heimsmálini er ein mynd av heimsmálunum við ongum teksti. Á s. 4 er sama mynd við
teksti. Prátið um sjálvan krakkin verður á s. 3.

Síða 2:

Tekstur. Her verður hugtakið burðardygd umrøtt. Ofta verður hugtakið brúkt í ymiskum týdn
ingum, men í grundini vísir tað til, at virði verða varðveitt í samfelagnum millum ættarlið. Ein
vanlig frágreiðing um hugtakið frá FAO (Food and Agriculture Organization/Matvøru- og land
búnaðarfelagsskapurin hjá Sameindu Tjóðum) umrøðir burðardygga menning sum umsiting og
varðveitslu av tilfeinginum og nýtslu av tøkniligari menning, sum tryggjar tørvin bæði hjá núverandi og komandi ættarliðum. Við øðrum orðum merkir burðardygd, at vit skipa samfelagið á
skynsaman hátt, soleiðis at komandi ættarlið hava somu møguleikar sum vit.

Síða 3:

Tekstur, prát við ein floksfelaga og spurningar. Burðardygd verður ofta flokkað í tríggjar bólkar:
Umhvørvislig burðardygd, búskaparlig burðardygd og samfelagslig burðardygd. Tað er týdningarmikið at hugsa um hesi hugtøkini saman, tí tey eru bundin at hvørjum øðrum. Á síðuni er ein
mynd av einum krakki við teimum trimum hugtøkunum. Um eitt av beinunum verður tikið burt
ur, koppar krakkurin. Næmingarnir práta saman tveir og tveir og svara tveimum spurningum.
Finnið dømi um, hvussu umhvørvislig, búskaparlig og samfelagslig burðardygd eru samantvunn
in.
1. Nøkur hugsað dømi um hvussu hugtøkini eru samantvunnin:
•

Um ov nógv verður tikið úr stovnunum, er veiðan stór í fyrstani og búskaparligu úrslitini
góð, men lívfrøðiliga er hetta ikki burðardygt. Hetta kemur so við tíðini at gera, at búskap
arligu úrslitini eisini vera verri, tí at fiskastovnurin minkar í stødd.

•

Um búskaparliga og lívfrøðiliga burðardygdin eru í lagi í sambandi við fiskiveiðu, men mann
ingin fær vánaligar sømdir, so er virksemið heldur ikki burðardygt.

•

Um eitt skip fær øll rættindini at fiska í Føroyum og keypir útlendingar at fiska veiðuna fyri
undirløn og einki rindar í tilfeingisgjaldi, so er tað heldur ikki burðardygt.

•

Um nógvur fiskur er í ringunum, kann framleiðslan gerast størri. Tó økir hetta vandan fyri
sjúku, og trivnaðurin hjá fiskinum versnar. Um sjúka rakar, verður búskaparliga úrslitið vána
ligt, tí at lívfrøðiligu viðurskiftini ikki vóru í lagi.
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2. Hvussu fáa vit burðardygga matframleiðslu?
Her skulu næmingarnir hugleiða um, hvat teir hava lært um burðardygga matframleiðslu. Her
ber at tosa um hesi viðurskifti:
•

at orka, sum verður brúkt, er úr varandi orkukeldum

•

at hava ein so effektivan fiskiflota sum gjørligt

•

at fiskiskapurin ella aliframleiðslan fer fram á burðardyggum støði (ikki ov nógv tikið úr
fiskastovnunum ella ikki ov nógv framleiðsla fyri hvørt øki)

•

at umhvørvisávirkanin av virkseminum er so lítil sum gjørligt (t.d. dálking, CO2-útlát)

•

at rættindini hjá teimum, sum starvast í vinnuni, eru í lagi

•

at virksemið verður væl umsitið við gjøgnumskygni

•

at trivnaðurin og fiskavælferðin eru góð

•

at samfelagið fær gagn av virkseminum

Síða 4:

Bólkaarbeiði. Næmingarnir arbeiða í bólkum við 3 ella 4 næmingum í hvørjum bólki. Hvør
bólkur velur sær eitt heimsmál at arbeiða við. Teir kunnu velja millum hesi heimsmál: 2, 3, 8,
12, 13 og 14. Teir greiða frá, hvat heimsmálið snýr seg um, og hvat vit kunnu gera fyri at røkka
hesum. Eisini skulu næmingarnir greiða frá, hvørjum beini ella beinum á krakkinum, heimsmálið
er knýtt at.

Síða 5:

Sangur. Í 2020 skipaði Nám fyri filmskapping um heimsmálini. Kappingin var fyri hádeild og
miðnám. Filmarnir skuldu lýsa heimsmál nummar 14, sum er lívið í havinum. Tað komu 12 filmar
inn, og vinnarafilmin høvdu næmingar úr 20y á Glasi gjørt. Filmurin eitur Havið er eitt mysteri
um.

Síða 6:

Virkisvitjan. Hendan undirvísingargongdin endar við eini virkisvitjan. Í flokkinum verður tosað
um, hvørja fyritøku í nærumhvørvinum til ber at vitja. Lærarin setir seg í samband við fyritøkuna
og fær avtalu um virkisvitjan í lag. Hann greiðir fyritøkuni frá, at flokkurin hevur arbeitt við evn
inum føðsla og burðardygd. Fyrireikingin fer fram í flokkinum. Næmingarnir arbeiða í bólkum og
skriva spurningar, sum teir skulu spyrja fyritøkuna um. Her eru uppskot um spurningar:
•

Nær er fyritøkan stovnað?

•

Hvussu nógv fólk arbeiða í fyritøkuni?

•

Hvat selja tit? Hvat fyri slag av vørum?

•

Hvønn selja tit til?

•

Hvussu gongur í fyritøkuni?
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•

Hvør útbúgving krevst fyri at arbeiða her?

•

Hvørjar avbjóðingar hava tit í fyritøkuni?

•

Hvussu ávirkar fyritøkan umhvørvið?

•

Kunnu tit geva eitt íkast til heimsmálini? Hvussu?

•

Hvussu arbeiða tit við burðardygd?

Tá ið virkisvitjanin er liðug, verður í felag í flokkinum tikið saman um tað, sum næmingarnir hava
lært við at vera á virkisvitjan. Tosað verður m.a. um, hvussu fyritøkan arbeiðir við burðardygd,
og hvørji sløg av burðardygd talan er um.
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Orðafrágreiðingar
Ásetingarnar: reglur í eini lóg
Blommusekkjayngul: fiskayngul, sum enn ikki hevur upptikið blommusekkin
Bráfeingisveiðibann: øki, sum verður stongt í tíðaravmarkaða tíð, tá ið ábendingar eru um ov nógvan ungfisk
Effektiv: at fáa so nógv burturúr sum gjørligt
Fellið: tann parturin av laksinum, sum doyr
Fiskiflotin: øll fiskiskip hjá einum landi
Fiskivinnuumsitingin: stovnar, ið ansa eftir ella taka sær av fiskivinnuni
Føðsluevni: evni, sum eru neyðug, fyri at livandi verur skulu virka ella vaksa
Gagnnýttir: fáa sum mest burturúr
Gýta: kasta rogn (rogn eru egg hjá fiski)
Gørnum: fiskireiðskapur av neti
Havbúnaður: at ala sjódjór, t.d. fisk ella skeljadjór, og /ella at dyrka tara
Hágóðskuvøru: vøra, sum er sera góð
Hávirðisúrdráttir: vørur við høgum virði, sum vit fáa burturúr rávøruni
Heimild: loyvi ella rættindi
Immunverjan: skipan í kroppinum, ið verjir ímóti sjúku
Kosmetikki: til dømis húðkrem, smyrsl og luktilsi
Kynbótarhøll: hølini, har tey arbeiða við at kynbøta
Lóggávuni: eitt savn av lógum, ið galda í einum landi ella á einum ávísum øki
Løgskipað: at vera stýrt við ávísari lóggávu
Minstu mát: fiskur, sum ikki er loyvdur at fiska, tí hann er ov lítil
Myndugleikarnir: tey ráðandi
Proteinframleiðararnar: eitt virki, ið framleiðir mat. Kroppurin má fáa proteinir fyri at vaksa og fáa orku.
Matur sum fiskur, egg, kjøt og mjólk er ríkur í proteinum.
Reiðskap: t.d. lína, snøri ella trol
Rognafiskur: kvennfiskur
Runddorg: dorg við nógvum beituhúkum, ið gongur í ring
Siljafiskur: kallfiskur
Skarn: lortur
Snellu: slag av fiskireiðskapi (hjól við nailonsnøri)
Sníkar: ein vera, sum má liva á aðrari veru fyri at kunna liva, t.d. lús
Stovninum: tað, ið er til av sama slagi og nørist saman, t.d. fiskastovnur
Troyttir: brúktir til fulnar
Umhvørvisverndarlógini: lóg, sum ásetur, hvussu vit tryggja og verja umhvørvið
Ungfisk: ungur fiskur, áðrenn hann er gýtingarførur
Útlátið: dálkandi og skaðilig evni, ið verða latin út í náttúruna
Vakstrarparadís: eitt gott stað at vaksa
Veitingarketuni: keta, sum vísir, hvussu t.d. ein fiskur ferðast ígjøgnum ymisk lið, frá veiðu til hann verður etin
Virðisketa: ein keta, sum vísir, hvussu ein vøra økist í virði frá rávøru, til hon er hjá endaliga brúkaranum
Yngul: ein elalítil fiskur, sum hevur upptikið blommusekkin og er klárur at eta

35

36

