
Hvat ger aling við 
umhvørvið???? 

Gunnvør á Norði 



Lívrunnið tilfar frá aling 

• Fóður og skarn, sum 
søkkur á botn undir 
alibrúkinum, ger at 
umstøðurnar versna 

 

• Tøðevni, sum fiskurin 
útskilur í sjógvin, kunnu 
økja um gróðurin  



PhD verkætlan um Kaldbaksfjørð 
 
• Hvussu nógv lívrunnið tilfar kemur frá alingini, 

og hvar endar tað? 
 

• Vistfrøðin í Kaldbaksfirði 
 

• Broytir alingin fjørðin ella ikki? 



Mátingar aðru hvørja viku í 1 ár 



Fóður 100%  
 FCR 1,2 

Hvar endar lívrunna tilfari sum er í 
fóðrinum? 

Vøkstur 32% CO2 

58% 

Lívrunnið 
10% 

21% 

49% 

29% 
Hall et al. 1990 

2,2 



Lívrunnið (10%) 
Fóður og skarn 

6% 

Botnur 

3%  
(15 kg C) 

3% CO2 

23%  (112 kg C) 
FCR 2,2 
Hall et al 1990 

http://www.seafoodfromnorway.com/page?id=103&key=2503


Tøðevni frá alingini 

Vøkstur 32% Ammonium 

60% 

Lívrunnið 8% 

Fóður 100%  
FCR 1,2 

Vøkstur 32% 
Tøðevni 

(Ammonium) 

60% 

Lívrunnið 8% 

Alingin kann geva ein gróður uppá    
104 g C m-2 ár-1 

Ógvuliga nógvur gróður í  Kaldbaksfirði   
335 g C m-2 ár-1 

 

Er tað alingin sum ger at gróðurin er so 
nógvur???? 



 
•Ósarák 
 
•Miðal útskiftingartíð:   
 10 dagar 
 
•Gátt  => Avlæst 
botnlag um summarið 
 
•Sera ávirkaður av vindi 
og regni 
 
•Stórar broytingar yvir 
stutta tíð 
 

Kaldbaksfjørður 

Tøðevni 



Gróður og tøðevni 
• Gróður frá mars/apríl til 
september mánaða 

•Nógv tøðevni koma í tað 
ovara lagið, har tað eisini 
er nokk av ljósi 

•Sera nógvur gróður: 335 g  

•Kaldbaksfjørður alt annað 
enn eitt skúladømi 



Hvar koma tøðevni frá? 

14% 

< 5% 

< 2% 

80% 

1/3 – 1/2 
100% 



Lívrunnið tilfar 

Framleiðsla í gróðuri 
335 g C/m2/ár 

 
⅓ til ½ av gróðurinum 
søkkur á botn 
 
~½ av tilfarinum sum 
endar á botni verður 
niðurbrotið, og harvið 
verður oxygen brúkt  
 
 
 

Avlæst botnlag um summarið 



Oxygen nýtsla í avlæsta 
botnlagnum 

Avlæst botnlag:  

Max 47 dagar í 2006 

Oxygen nýtsla: 

~ 34 mmol O2 m-2 d-1 

Eftir 82 døgum einki oxygen í 
botnvatninum 

F1: Økti O2 nýtsluna við 1% 

F2: Um alt tilfarið frá alingini 
endaði í avlæsta botnlagnum, 
hevði O2 nýtslan verið 20% hægri. 



 



Takk fyri 

Fíggjarligur stuðul: Statoil Faroes A/S, Chevron 
Føroyar APS. Geysir Petroleum, 
Granskingarráðið, Havstovan og Fiskaaling 
Serlig tøkk til P/F Týggjará 


