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Fiskaaling P/F hevur gjørt henda filmin um arbeiðsgongdina í kynbótaarbeiðinum í 
Føroyum.  
 
Filmurin er væl egnaður til undirvísing í framhaldsdeildini og í hægru skúlunum, men 
kann eisini nýtast í øðrum lærugreinum – eitt nú samfelagsfrøði. 
 
Føroya Skúlabókagrunnur hevur stuðlað filmsgerðini og fingið loyvi til at gera nøkur 
eintøk av filminum, ið nú eru til láns á Landsmiðstøðini. Handritið til filmin hevur 
Helgi Jacobsen, tíðindamaður, gjørt saman við Fiskaaling. Føroya Skúlabókagrunnur 
hevur lagað tað til, soleiðis at tað kann vera ein stuðul hjá lærarum í undirvísingini. 
Lærarar hava gjørt uppgávur til undirvísingina í framhaldsdeildini og í hægru 
skúlunum. Handritið við uppgávum er til láns á Landsmiðstøðini saman við 
filminum. 
 
Føroyingar standa í fremstu røð at ala tann laksin, ið marknaðurin vil hava. Til hetta 
krevst gransking og kynbótaarbeiði. Skal alivinnan standa seg í hørðu kappingini, er 
neyðugt við góðum lívfiski, ið veksur skjótt, hevur rætta litin, røttu fitina og gott 
mótstøðuføri. Filmurin vísir brot frá arbeiðsgongdini á Fiskaaling við Áir, á 
Lívfiskastøðini í Skopun, á privatum alistøðum í Føroyum, frá kanningarstøðini 
VESO í Noregi og frá kanningararbeiðinum á flakavirkinum Bakkafrost. 
 
Vit síggja fólk til arbeiðis, meðan Helgi Jacobsen lesur handritið, ið greiðir frá 
mannagongdini. 
 
 
 
 

Føroya Skúlabókagrunnur 



 1

 
 
 
Føroyska kynbóta-
arbeiðið við laksi 
 
Føroyingar standa í dag í fremstu 
røð, tá talan er um at ala júst tann 
laksin, sum  marknaðurin vil 
hava. Laksurin skal vaksa skjótt, 
hann skal hava tann rætta litin, 
røttu fitina og verða valdur út 
soleiðis, at hann verður so 
mótstøðuførur móti sjúkum sum 
gjørligt. Og alla tíðina verður 
miðað eftir at fáa betri og betri 
laks. 
 
Lívfiskur 
Til tess at fáa júst tann laksin, sum 
bæði føroyski alarin vil hava, og 
sum føroyingar vita, at europearar, 
amerikanarar ella japanarar vilja 
hava, er neyðugt at gera eitt stórt 
arbeiði. Tá føroyingar byrjaðu at 
ala laks, fingu vit fystu árini rogn 
úr Noregi, men í dag eru føroyingar 
sjálvbjargnir við lívfiski. Lívfiskur 
er tann laksur, ið er grundarlagið 
fyri, at tørvurin á rognum í 
Føroyum verður nøktaður. Tað er 
lívfiskurin, ið skal bera føroysku 
laksafamiljurnar víðari. 
 
Fiskaaling 
Partafelagið Fiskaaling hevur 
gingið á odda í hesum arbeiðinum. 
Vit nevna hetta arbeiðið fyri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talvan er tikin av heimasíðuni hjá P/f 
Fiskaaling. Har eru nógvar upplýsingar 
at finna. Adressan er: www.fiskaaling.fo 
 
kynbótaarbeiði. Kynbótaarbeiðið 
fer fyrst og fremst fram á støðini 
við Áir, á Lívfiskastøðini í Skopun 
og á nøkrum privatum alistøðum í 
Føroyum. Fiskarnir verða merktir  
og kannaðir, og øll úrslitini verða 
so aftur skrásett á Fiskaaling við 
Áir.  
Kynbótaarbeiðið byggir á heilt 
vanligar arvaeginleikar og hevur 
einki við t.d. gen-manipulatión at 
gera.  
  
Lívfiskastøðin 
Arbeiðið við Áir byrjaði fyri 
mongum árum síðani, men tað var 
ikki fyrr enn Lívfiskastøðin í 
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Skopun varð bygd, at veruliga 
kynbótaarbeiðið varð sett í verk. 
 
Einki alibrúk liggur nærhendis 
Skopun, har er djúpt útfyri, og 
streymurin er harður. Tað minkar 
um smittuvandan í sjónum, men 
fyri at tryggja seg uppaftur betur, 
verður sjógvurin  reinsaður við 
UV-strálum, tá hann verður 
pumpaður inn í brunnarnar á 
støðini. 
 
Kynbótaarbeiðið 
Kynbótaarbeiðið er í dag komið í 
eina regluliga ringrás og fer fram á 
hvørjum ári. Men tað tekur sum 
sagt fýra ár frá at tann evarska lítli 
yngulin er komin undan til hesin 
sami yngulin er vorðin kynsbúgvin 
og sostatt kann føra familjuna 
víðari.  
 
Vit eru á Fiskaaling við Áir. 
Úrvaldi kynsbúni lívfiskurin, ið júst 
er fluttur av Lívfiskastøðini í 
Skopun, vigar nú umleið sjey  kilo 
og er fýra ára gamal.  
 
Eggini verða gitin 
Áðrenn farið verður undir arbeiðið at 
gita rognini, verða fiskarnir doyvdir. 
Tað tekur bara eina lítla løtu at doyva 
fiskarnar.  Rognafiskarnir verða síðani 
hongdir upp og blóðgaðir. Til tess at 
verja móti møguligum smittuvanda 
rennur blóðið í eina rennu og víðari í 
eitt ílat, har tað verður viðgjørt við 
evnum, sum drepa allar bakteriur, so 
eingin smittuvandi stendst av 
blóðinum. 

Fiskarnir verða síðani kruvdir og 
rognini tikin úr. Øll tól verða 
desinfiserað ella sóttreinsað, so eingin 
smitta sleppur at rognunum.  
 
Rognini frá hvørjum fiski sær verða 
koyrd í hvør sín posa, og posarnir 
verða merktir, so tað sæst, frá 
hvørjum fiski rognini í hvørjum posa 
stava. Súrevni verður síðani latið í 
posan.  
 
Siljafiskurin verður nú somuleiðis 
doyvdur. Sil frá hvørjum fiski sær 
verður síðani strokið í íløt, og íløtini 
verða merkt. 
 
PIT-merki 
Fiskarnir verða nú skrásettir. Allir 
fiskarnir hava eitt nummar á einum 
sonevndum PIT-merki, sum 
fiskarnir hava havt í sær frá tí teir 
vóru yngul. Hetta merkið verður 
undir skrásetingini lisið av og flutt 
inn á teldu. Skrásetingin fevnir 
eisini um longd og vekt á fiskinum.  
 
Meðan fiskarnir hava staðið í 
vøkstri, eru fiskar úr somu 
familjum kannaðir og eisini útsettir 
fyri sjúkusmittu til tess at vita, 
hvussu mótstøðuførir teir eru. Allar 
hesar upplýsingarnar leggur teldan 
saman. Tess hægri talið er, tess 
betur er góðskan á fiskunum.  Og 
tað eru bara teir allarbestu, sum 
sleppa víðari. 
 
Kannaður fyri sjúku 
Sýnisroyndir verða eisini gjørdar, 
bæði av rognafiskunum og silja-
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fiskunum. Sýnini skulu m.a. 
staðfesta, um fiskur er smittaður 
við sjúku, til dømis IPN, BKD ella 
furunkulosu. Er fiskur smittaður, 
verða rogn ella sil frá hesum 
fiskum burturbeind. 
 
Britt kemur til arbeiðis á støðini. 
Eins og øll onnur, sum arbeiða á 
støðini, skal hon gjøgnum eina 
sóttreinsingarslúsu. Tað er  um-
ráðandi, at eingin smitta kemur at 
rognunum. 
 
Gitin í einum liturmáli 
Rognini verða koyrd í liturmál. Í 
fyrsta umfari eru eini 6000 rogn í 
hvørjum litri. Reint vatn verður 
koyrt í rognini, og sil verður latið í. 
Eftir eini lítlari løtu eru rognini 
gitin. Síðani fer ein úttynning fram, 
soleiðis at eini 2500 rogn eru í 
hvørjum ílati. 
   
Tey gitnu rognini verða síðani 
koyrd í netkend kør og flutt úr 
einari  høll í eina aðra í einum 
sóttreinsingarkari. Hallirnar eru 
atskildar til tess at verja rognini 
móti møguligum smittuvanda. Og 
nummarið á hvørjari familju fylgir 
alla tíðina við rognunum. 
 
 
 
700 nýggjar familjur 
Í hesi høllini verða rognini nú 
koyrd í bakkar. Burtur úr teimum 
700 rognafiskunum og teimum 300 
siljafiskunum eru komnar 700 
nýggjar familjur, og hvør familja 

verður koyrd í ein bakka  fyri seg. 
Umleið  2500 rogn eru í hvørjum 
bakka.  
 
Nú bíða vit so eftir, at rognini 
koma í eyga, sum tað eitur.  
 
Í kynbótaarbeiðinum hevur tað 
stóran týdning, at allar familjurnar 
hava somu umstøður, til yngulin 
seinni verður merktur. Allar 
familjurnar skulu hava sama hita, 
sama ljós osfr.  
 
At koma í eyga 
Tá ein tíð er fráliðin, koma rognini 
í eyga. Vit byrja at hóma tvey smá 
eygu og framvøksturin frá rognum 
til eygarogn er byrjaður.  
 
Men tað eru nøkur rogn, sum 
ongantíð koma fyri seg. Hetta er 
heilt natúrligt. Tey líkjast frá, tí tey 
eru væl bleikari enn tey frísku. 
Rognini, sum ikki koma fyri seg, 
verða tí tikin úr bakkunum. 
 
Tær 400 bestu familjurnar  
Síðani gongur aftur ein tíð og nú 
byrjar klekingin.  Tær 400 bestu 
familjurnar av laksayngli verða nú 
fluttar úr bakkunum í størri kør.  
Vektin á einum yngli er nú umleið 
0,15 gramm .   
 
Í fyrstani trunkar yngulin seg 
saman á botninum. Fyrstu tíðina 
fær yngulin einki at eta, men nú 
koma vit til byrjunarfóðringina. Á 
sama hátt sum frammaundan hevur 
tað stóran týdning, at allar 
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familjurnar hava somu kor ella 
somu umstøður.  Til dømis stýrir 
ein telduskipan fóðringini soleiðis, 
at allar familjurnar fáa somu føði 
og við sama millumbili.  
 
Liviumstøður 
Teldan er so framkomin, at gerst 
vatnið í kørunum onkursvegna eitt 
sindur kaldari, verður minni av 
fóðri latið, tí tá etur yngulin minni. 
Gerst hitin inni og í vatninum 
tvørturímóti eitt sindur heitari,  
gevur teldan meira føði, tí tá etur 
yngulin meira.  
 
Tá ein tíð er fráliðin, byrjar yngulin  
at svimja uppi í kørunum.  Hann er 
eisini vaksin so mikið, at nú má 
tynnast út í kørunum. Tikið verður 
so mikið burturav, at 700 yngul 
ganga eftir í hvørjum kari. Yngulin, 
sum ikki verður sleptur aftur í 
kørini, verður seldur til smoltstøðir 
kring landið.   
 
Hendan tíðin verður eisini nýtt til at 
vaska og sóttreinsa kørini. Hetta 
verður gjørt fleiri ferðir, meðan 
yngulin stendur í vøkstri. 
 
Merking og skráseting 
Nú er yngulin vorðin so mikið 
stórur, at tann fyrsta merkingin og 
skrásetingin kann fara fram. Eins 
og áður er tað eisini nú týdningar-
mikið, at møguligur smittuvandi 
ikki sleppur fram at fiskunum. 
Fólk, sum starvast á støðini, mugu 
t.d. ganga gjøgnum eina sótt-
reinsingarslúsu. Yngulin verður 

tikin úr kørunum í høllini og fluttur 
inn í eina royndarstovu.  
 
Yngulin verður fyrst doyvdur og  
lagdur í bakkar. Síðani verða tey 
sonevndu PIT-merkini koyrd inn í 
búkholuna á fiskinum. Í hesum 
PIT-merkjunum er eitt tal, sum 
kann lesast av við teldu, og á 
hendan hátt ber til at fylgja tí 
einstaka fiskinum og teimum 400 
familjunum allan vegin, til fiskurin 
er kynsbúgvin. 
 
Neyðugt er ikki at merkja allar 
fiskarnar.  Men fyri at hava nóg 
stórt  úrval verða 70 fiskar úr 
teimum 400 familjunum merktir á 
hendan hátt. Av hvørjari familju 
fara 33 til Lívfiskastøðina í 
Skopun, og 37 verða sleptir á 
privatar alistøðir, sum Fiskaaling 
hevur avtalu við. Til samans fara á 
hendan hátt 13.200 til Lívfiska-
støðina og 14.800 til privatar 
alistøðir. Í kynbótaarbeiðinum 
verða hesar privatu alistøðirnar 
kallaðar teststøðir.    
 
Merkingin sigur frá uppruna 
Nú er ikki longur neyðugt at hava 
tær 400 familjurnar atskildar í 400 
kørum. Til ber altíð við merkingini 
at finna fram til, hvør fiskur er av 
hvørjari familju. Tí verða fiskarnir 
eftir at teir eru merktir koyrdir í 
størri kør. verksur fiskurin skjótari, gerst 
reyðari ella kynsbúnast seinni sum árini líða.  
Kanna mótstøðuføri í Noregi 
Ein annar týðandi partur av 
kynbótaarbeiðinum er at kanna, 
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hvussu mótstøðuførir fiskarnir eru 
móti ymsum sjúkum. Hetta arbeið-
ið kann ikki gerast í Føroyum, og 
Fiskaaling hevur tí eina avtalu við 
eina norska royndarstøð um at gera 
hesar kanningarnar. 
 
Fiskarnir, sum verða sendir til 
Noregs, verða frystimerktir, sum 
bara er eitt annað slag fyri merking. 
Eitt úrval verður gjørt burtur úr 
øllum teimum 400 familjunum til 
tess at staðfesta, hvørjar familjur 
eru mest mótstøðuførar.  
 
Yngul fluttur loftvegis 
Fiskaaling hevur ment sín egna 
máta at flyta yngulin til Noregs við 
leiguflogfari. Farið verður eina 
summarnátt, og nógv verður sett 
inn at fáa yngulin í posar og 
flamingokassar dagin fyri og um 
kvøldið.  
 
Tíðliga um morgunin kemur 
flogfarið til Tróndheim, har allir 
flamingokassarnir verða tømdir úr 
flogfarium og fluttir á royndar-
støðina VESO Vikan Akva Vet.  Á 
hesi støðini verða fiskarnir nú 
smittaðir við eini virussjúku, ILA, 
og eini bakteriusjúku,  furunkulosu, 
til tess at vita, hvussu teir klára seg.   
 
 
Teir bestu valdir úr 
Soleiðis verða teir fiskar og tær 
familjur, valdar út, sum klára seg 
best móti bæði virussjúkum og 
bakteriusjúkum.   

Hesin parturin av kynbóta-
arbeiðinum hevur stóran týdning 
fyri at verja føroysku alivinnuna 
mest møguligt móti kostnaðar-
krevjandi sjúkum. 
 
Í Føroyum verður tann nú skjótt eitt 
ára gamli yngulin fluttur til Lív-
fiskastøðina í Skopun. 
Lívfiskastøðin verður heimið hjá 
øllum teimum merktu fiskunum 
næstu trý árini. Yngulin verður 
fyrst koyrdur í kør, men tá fiskarnir 
viga eini 80 gramm, byrjar tað vit 
kalla smoltifisering. Fiskurin broyt-
ist frá at vera yngul til smolt og er 
nú búgvin at fara úr feskvatni á 
sjógv.  
 
Á Lívfiskastøðini eru fiskarnir nú í 
stórum brunnum, har feskvatnið 
verður skift út við sjógv.  
 
Um somu tíð verða teir fiskarnir, 
sum skulu á tær privatu alistøðirnar 
ella teststøðirnar, sleptir á sjógv. 
Hesir fiskarnir eru sum áður sagt 
ein partur av teimum merktu 400 
familjunum. Teir hava higartil 
gingið í stórum kørum á støðini við 
Áir. 
 
Teststøðir 
Tað eru tvær orsøkir til, at fiskur 
verður koyrdur út á nakrar privatar 
alistøðir kring landið. Í fyrsta lagi 
verður tað gjørt fyri at kanna, 
hvussu hesir fiskarnir klára seg 
sammett við teir fiskarnar, sum 
svimja á Lívfiskastøðini. Og í 
øðrum lagi verður tað gjørt fyri at 
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tryggja, at ein partur av lívfiskinum 
er tøkur, um sjúka ella okkurt 
óhapp skuldi tikið seg upp á Lív-
fiskastøðini ella á onkrum av 
hinum støðunum. 
 
Kanningar á Bakkafrost 
Laksurin hevur nú gingið hálvt-
annað ár á teststøðunum. Hann er 
útvið trý ára gamal og vigar 4-5 
kilo. Hesir fiskarnir, sum bara eru 
ein partur av teimum 400 familju-
num, verða nú tiknir og dripnir, so 
teir kunnu kannast. Fleiri av hesum 
kanningum verða gjørdar á Bakka-
frost á Glyvrum. Tað er nú tann 
fyrsta skrásetingin av teimum ymsu 
eginleikunum hjá laksunum fer 
fram.  Fiskarnir hava framvegis 
PIT-merkini í sær, og til ber tí at 
lesa nummarið á teldu og  skráseta 
fiskarnar ein og ein fyri vekt, kyn, 
lit, fiti og mótstøðuføri. 
 
Eginleikarnir, sum her verða skrá-
settir, svara til ymiskar eginleikar 
hjá teimum 400 familjunum, sum 
framvegis svimja á Lívfiskastøðini 
í Skopun.   
 
Lit 
Til tess at skráseta tann rætta litin, 
verður fiskurin flakaskorin og 
síðani skannaður. Royndir av lit-
innihaldinum verða eisini gjørdar 
við at mala flakið til fars. 
 
Fiti 
Fitiinnihaldið á laksinum hevur 
somuleiðis stóran týdning. 10 
laksar av hvørjari familju verða 

nýttir til hesar kanningarnar. Fiti-
innihaldið verður kannað við einum 
framkomnum skannara, har ein 
tvørskurður verður gjørdur av 
runda fiskinum. Hvíti útskildið 
liturin vísir fitiinnihaldið. 
 
Telduskráseting 
Við at leggja allar upplýsingarnar 
um laksafamiljurnar inn á teldu, ber 
nú til at gera av, hvørjar fyrimunir 
føroyska laksavinnan kann fáa 
burturúr kynbótaarbeiðinum. Allir 
eginleikarnir hjá familjunum verða 
tiknir við, bæði veikar og sterkar 
síður. Og nú kann Fiskaaling gera 
av, hvussu flakaliturin skal vera, 
hvussu fitiinnihaldið skal vera, og 
t.d. hvussu skjótt laksurin skal 
vaksa.  
 
Vekt 
Úrslitini av kynbótaarbeiðinum eru 
sjónlig. Eina best sæst hetta á 
vakstrarevnunum hjá laksinum. Ein 
villur laksur vigar góð 2 kilo, tá 
hann er 40 mánaðar gamal. Men tá 
ein kynbøttur laksur í fimta ættar-
liði er 40 mánaðar, vigar hann 4,7 
kilo. 
 
Mótstøðuføri 
Somuleiðis er mótstøðuførið móti 
virus og bakteriusjúkum sera 
ymiskt. Í teimum ringastu 
familjunum doyggja nærum 100 
prosent av fiskunum, tá teir verða 
smittaðir. Í teimum bestu 
familjunum doyggja bara 10 
prosent av fiskunum.  
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50 familjur valdar út  
Í kynbótaarbeiðinum verður hvørt 
ár tað besta valt út soleiðis, at næsti 
árgangurin verður eitt vet betri enn 
undanfarnu árgangirnir.  
 
Tá laksurin er útvið fýra ára gamal, 
verður eitt úrval gjørt úr familju-
num á Lívfiskastøðini í Skopun. Út 
frá teimum skrásetingum, sum 
frammanundan eru gjørdar av øll-
um familjunum, verða umleið 50 
av teimum 400 familjunum valdar 
burtur úr til næsta árgang í kyn-
bótaarbeiðinum. Tað ber kortini 
ikki í sær, at fiskarnir av hinum 350 
familjunum verða vrakaðir á nakran 
hátt. Alt er góður laksur, og hesir 
fara víðari til rognaframleiðslu til 
føroysku alivinnuna. 
 
Fiskarnir verða fyrst skannaðir fyri 
at finna útav, um teir eru kynsbúnir. 
Teir, sum ikki eru kynsbúnir, tað 
vil siga, teir sum ikki hava rogn 
ella sil, verða skildir burturfrá og 
seldir. Hinir verða koyrdir aftur í 
brunnarnar og ganga har nakrar 
mánaðar, áðrenn teir verða koyrdir 
til strúkingar við Áir. 
 
Tá úrvalið verður gjørt á Lívfiska-
støðini fyri at finna fram til tær 
bestu 50 familjurnar, fer tann sein-
asta skrásetingin fram. Hetta er 
tann endaliga skiljingin av tí besta 
lívfiskinum. Nummar 1 er kynbóta-
fiskur, nummar tvey er framleiðslu-
fiskur, nummar 5 er rognafiskur og 
nummar 6 er t.d. siljafiskur.  
 

 
Grundreglan í kynbótaarbeiðnum er, at 
bert tann "besti" fiskurin, tvs. tann sum 
t.d. veksur skjótast, er reyðast, kyns-
búnast seint, verður nýttur. Á henda hátt 
veksur fiskurin skjótari, gerst reyðari ella 
kynsbúnast seinni, sum árini líða . 
(Frá heimasíðuni hjá P/f Fiskaaling: 
www.fiskaaling.fo) 
 
 
Kynbótaráð raðfestir 
eginleikar 
Eginleikarnir hjá familjunum koma 
fram við einum indeksi, sum t.d. 
kann vera 96,64. Tess hægri tal, 
tess betri er góðskan. Útfrá av-
gerðini hjá Kynbótaráðnum, um 
hvørjar eginleikar ráðið hevur 
raðfest, verður teldan pro-
grammerað til at velja tær 50 
familjurnar burturúr, sum skulu 
verða grundarlag fyri næsta 
árganginum í kynbótaarbeiðinum.    
 
Ringrásin komin at enda 
Kynbótaleiðarin velur so 700 av 
teimum bestu rognafiskunum og 
300 av teimum bestu siljafiskunum, 
sum skulu verða grundarlag fyri tí 
næsta árganginum.  Ringrásin er nú 
komin at enda. Tá teir úrvaldu 700  
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rognafiskarnir og teir 300 silja-
fiskarnir hava gingið nakrar 
mánaðar afturat í brunnunum á 
Lívfiskastøðini, verða teir koyrdir 
til støðina hjá Fiskaaling við Áir. 
Fýra ár eru liðin, síðan hesir 
fiskarnir vóru gitnir á støðini, og nú 
komið er út á heystið er klárt til 
eina nýggja strúking av júst hesum 
familjunum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Støðugt kynbótaarbeiði 
gevur úrslit 
Men bæði í kørunum við Áir og á 
Lívfiskastøðini ganga aðrir ár-
gangir, tí  kynbótaarbeiðið fer 
fram hvørt ár. Soleiðis verður alla 
tíðina eitt stórt arbeiði gjørt til tess 
at menna føroysku laksavinnuna 
og til at gera hana sjálvberandi við 
lívfiski og rognum. Uttan eitt 
professionelt granskingararbeiði 
við eitt nú kynbót høvdu Føroyar 
verið eftirbátur í altjóða 
alivinnuni. Men við tí áhaldandi 
arbeiðinum, sum gjørt verður, eru 
Føroyar væl við í tí fremra enda-
num.  
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Uppgávur til framhaldsdeild fólkaskúlans. 
 
 

 
1. Kannið talvurnar á síðunum 98-101 í Árbók fyri Føroyar 2004 áðrenn tit svara: 

a. Hevur alivinnan stóran týdning fyri Føroyar? Viðkomandi 
lesnaður er heftið“Hav- og landbúnaður”, Árbók fyri Føroyar 
6, síðurnar 8-15. 

b. Gevur hon nógv arbeiðspláss? 
 

 
2. Merkið av á Føroyakortinum, hvar alistøðir og smoltstøðir eru. 
3. Eru nakrir vansar við alivinnuni? Viðkomandi lesnaður er heftið“Hav- og landbúnaður”, 

Árbók fyri Føroyar 6, síðurnar 8-15. 
4. Hvat er kynbótaarbeiðið og hví hevur tað týdning? 
5. Greið frá orðunum: 

a. Lívfiskur 
b. Siljafiskur 
c. Rognfiskur 
 

6. Hvat merkir tað, at ein laksur er vorðin kynsbúgvin? 
7. Hvussu gamal er laksurin, tá ið hann er kynsbúgvin?  

Her er áhugavert at lesa síðurnar 10-11 í heftið “Hav-og landbúnaður”, Árbók fyri Føroyar 
6. 

8. Hvat er munurin á kynbótaarbeiði og ílegutøkni (genmanipulatión)? 
9. Hvørjar eginleikar verða skrásettir á teldu við tí sonevnda PIT-merkinum? 
10. Hvat merkir smoltifisering? 
11. Hví verða teir úrvaldu alifiskarnir smittaðir við sjúkum? 
12. Hvørjar avleiðingar hava sjúkur fyri alivinnuna sum heild? 
13. Hvørjar avleiðingar kunnu sjúkur hava fyri onnur fiskasløg og djór í havinum og í 

áunum? 
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