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Áheitan á allar skúlar og stovnar um at arbeiða við veðurlagsspurningum 
 
Veðurlagsspurningar eru ábyrgdin hjá okkum øllum, og spurningurin er tí, hvat 
vit hvør í sínum lagi og í felag kunnu gera fyri at tálma CO2 útlátinum. 
Heimsins lond eru samd um at seta munandi tiltøk í verk á hesum øki og sum 
liður í hesum arbeiði verður ST veðurlagsráðstevna í Keypmannahavn í 
desember, har leiðarar í nógvum av heimsins londum fara at viðgera henda 
heimsumfatandi trupulleika og gera felags niðurstøður um átøk, sum londini 
skulu stremba eftir at náa.  

 
1. Norðurlendskur veðurlagsdagur 
Ein av størstu umhvørvistrupulleikunum í okkara tíð er broytingin í 
hitajavnvágini á jørðini. Trupulleikin er heimsumfatandi og kann elva til 
veðurlagsbroytingar. Granskarar eru komnir til ta niðurstøðu, at heldur 
menniskjan áfram sum higartil at dálka, so kemur hetta at viðføra ógvusligar 
broytingar í livivánunum. 
  
Norðurlendsku undirvísingarmálaráðharrarnir hava tikið stig til at varpa ljós á 
henda stóra umhvørvistrupulleika og hava samtykt at skipa fyri einum 
norðurlendskum veðurlagsdegi, sum verður 11. nov. 2009. 
 
Endamálið við veðurlagsdegnum er at skapa betri fatan og menna førleikan um 
veðurlagsspurningar millum næmingar og lærarar í allari undirvísingarskipanini.  
Arbeiðið við veðurlagsspurningum skal geva íblástur og vekja áhugan hjá 
næmingum og lærarum til virknir at taka lut í orðaskiftinum um 
veðurlagsspurningar.   
 
Til tess at veita skúlunum tilfar og upplýsing í arbeiðinum við 
veðurlagsspurningum hevur Norðurlendska ráðharraráðið gjørt eina heimasíðu, 
www.Klimanorden.org. Heimasíðan hevur verið virkin síðani fyrst í mars, men 
enn er hon ikki farin at virka í fullum líki. Ætlanin er, at á heimasíðuni skal vera 
kunning um: 

 Undirvísingartilfar  
 Norðurlendska samstarvið  
 Tiltøk og virksemi í Norðurlondum  

http://www.klimanorden.org/
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 Evnissíður  
 Kappingar  
 Teldutøkar undirvísingargongdir og 
 Ein webbloggur 

 
Mentamálaráðið hevur eisini tikið stig til at gera eina heimasíðu um 
umhvørvisspurningar, www.skulin.fo/orkutol.  Á hesi síðuni finna tit tilfar um 
orkunýtslu í Føroyum og tilfar um veðurlag m.a um hitajavnvág, orkukeldur, 
CO2 útlát frá ymsum orkusløgum, varandi orkukeldur og tilvísing til 
undirvísingartilfar. Eisini er ætlanin, at á heimasíðuni skal  møguleiki vera  at   
rokna CO2 útlát grundað á upplýsingar um streym- og orkunýtslu, og at rokna 
sparingar, tá ið tiltøk verða sett í verk fyri at minka um streym- og orkunýtsluna. 
 
Harumframt eru aðrar heimasíður, ið hava nógv tilfar um veðurlagsundirvísing 
t.d danski undirvísingarportalurin, www.emu.dk og www.klimaundervisning.dk. 
Á undirvísingarportalinum, emu.dk. er ein teigur, ið nevnist klimaundervisning, 
har nógv tilfar er at finna, og er tað væl skipað eftir undirvísingarstigi,  
grundskúli, yrkisútbúgvingar, gymnasialar útbúgvingar og tilfar, ið kann nýtast 
tvørgreinaligt í útbúgvingarskipanini. Á heimasíðan, klimaundervisning.dk eru 
møguleikar fyri samskifii við aðarar veðurlagslærarar og millum næmingar. 
Eisini ber til at fáa tíðindaskriv, um tað nýggjast, sum hendir innan undirvísing á 
veðurlagsøkinum. Heimasíðan fatar m.a. um: 

 Undirvísingartilfar 
 Tíðindabræv 
 Tvørgreinaligt netverk fyri veðurlagslærarar  
 Tiltøk og kappingar  

 
Áheitan um at viðgera veðurlagsspurningar í undirvísingini 
Landsstýriskvinnan í mentamálum fer við hesum at heita á allar skúlar um at 
taka væl undir við átakinum hjá Norðurlendska ráðharraráðnum og seta 
veðurlagsundirvísing á skránna, antin sum serstakt evni ella í lærugreinum og 
evnum, har samspæl menniskjans við náttúruna er ein sjálvsagdur partur. Eisini 
arbeiðir Mentamálaráðið við at skipa fyri serligum átaki veðurlagsdagin 11. nov. 
2009, har skúlar kunnu luttaka við teimum verkætlanum, teir hava arbeitt við 
fram til sjálvan veðurlagsdagin. 
  
 
 
2. Stutt frágreiðing um altjóða arbeiðið við veðurlagsspurningum 
Í arbeiðinum við verðurlagsspurningum binda lond seg til í altjóðasáttmálum 
sínámillum at minka um CO2 útlátið, tí tað ávirkar hitajavnvágina í atmosferuni.  

http://www.skulin.fo/orkutol
http://www.emu.dk/
http://www.klimaundervisning.dk/
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Koltvíilta og vatndampur forða fyri, at hiti verður leiddur burtur frá jørðini, og 
um útleiðing av koltvíiltu økist, fer tað at elva til, at hitin á jørðini veksur.  Og 
hetta fyribrigdi, sum vit  nevna vakstrarhúsárin, verður veruleiki. 
 
Tað eru nógv ár síðani, at ST vísti á henda heimsumfatandi trupulleika og á ST 
ráðstevnu í Koyoto í 1997 bundu limalondini seg til at minka um CO2 útlátið og 
onnur veðurlagsgass sum metan, svávul og láturgass. Á fundinum var samtykt, 
at ES-londini í miðal skuldu minka um útlátini av veðurlagsgassi við 8% í 
tíðarskeiðnum 2008-2012 í mun til útlátini í 1990. 
 
 Í altjóða høpi hevur evnið verið nógv umrøtt. Altjóða ráðstevnur við hesum eina 
umrøðuevninum á dagsskránni hava verið hildnar, seinasta í Pólandi í des. 08, 
og komandi altjóða umhvørvisráðstevnan verður í Keypmannahavn í døgunum 
30. november til 11.desember 2009. Norðurlendski veðurlagsdagurin, 11. 
november, skal umframt at vekja ansin og áhugan fyri veðurlagsspurningum, 
verða fyrireiking og innleiðing til altjóða ráðstevnuna í Keypmannahavn. 
 
Føroyar hava eisini verið settar á heimskortið í hesum sambandi.  
Skipað var fyri ráðstevnu um veðurlagsbroytingar í Norðurlandahúsinum 9. 
Apríl 2008, har m.a. fyrrverandi amerikanski varaforsetin Al Gore var 
høvuðsrøðari.  
 
Altjóða samfelagið krevur, at øll heimsins lond vísa á, hvørji tiltøk tey hava sett 
í verk, sum minka um CO2 útlátið.  
 
3. Hugskot um tiltøk, ið kunnu minka um CO2 útlátið 
Í desember 2008 greiddi ein arbeiðsbólkur álitið Skjótt syftir seiðir og tunga 
takið 
úr hondum um, hvat vit í Føroyum kunnu gera fyri at minka um CO2 útlátið. 
Uppá seg eru Føroyar eitt av heimsins mest dálkandi londum og samanbera vit 
við úrslitið av CO2 útlátið fyrst í nítiárunum, tá hini londini tóku undir við at 
gera nakað munagott til at minka um umhvørvisdálkingina, so er dálkingin, sum 
vit elva til, bert vaksin. Londini í evropasamveldinum hava avgjørt, at í 2015?? 
skal CO2 útlátið vera 20 % minni samanborið við tað, sum tað er í dag. Tá tølini 
fyri Føroyar siga, at vit hava vaksið um útlátið í sama tíðarskeiði, sum hini 
londini hava minkað um útlátið, so er okkara partur munandi størri enn tey 20 
%’ini, um vit skulu verða á sama støði sum hini londini í europa í 2015? 
 
Við støði í álitinum Skjótt syftir seiðir og tunga takið skulu øll 
landsstýrisfólkinini lata lansstýrinum frágreiðing um, hvørji tiltøk mælt verður 
til at seta í verk innan egið málsøkið til tess at minka um CO2 útlátið bæði í 
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aðalráðnum og stovnum og skúlum undir aðalráðnum. Álitið er lagt hjá sum pdf. 
fíl. 
 
Áheitan um hugskot, sum kunnu minka CO2 útlátið 
Landsstýriskvinnan fer við hesum at heita á allar skúlar og stovnar undir 
Mentamálaráðnum um at lata landsstýriskvinnuni uppskot til átøk fyri at minka 
um CO2 útlátið og greiða landsstýriskvinnuni frá, hvørji ítøkilig stig skúlar og 
stovnar hava gjørt á hesum øki ella hava ætlanir um at gera. Tilfar um CO2 útlat 
og varandi orkukeldur finna tit m.a. á heimasíðuni hjá Mentamálaráðnum, 
www.skulin.fo/orkutol. 
Heitt verður á allar skúlar og stovnar undir Mentamálaráðnum um í seinasta lagi 
6. apríl 2009 at lata landsstýriskvinnuni omanfyri umrøddu uppskot um tiltøk, 
sum kunnu minka um CO2 útlatið í tygara stovni/skúla. 

 
Við vón um góða undirtøku, og at vit øll í felag taka ábyrgd av okkara umhvørvi 
og gera okkara íkast til at minka CO2 útlátið. 
 
 
 

Blíðar heilsanir 
 

Helena Dam á Neystabø, landsstýriskvinna 
 

 
 
 

http://www.skulin.fo/orkutol

