
“What is not to like”
Tað var ein ovurfegin lands stýris
maður í umhvørvis og vinnu mál
um, ið setti fyrstu SeaMark ráð
stevn una. 

“What is not to like” ljóðaði frá 
lands stýris manninum, tá hann 
ynskti teimum hálvthundrað lut

takar un um á ráð stevn uni góða 
eydnu við arbeiðinum.

– Í dag skriva vit søgu. Fyrsta 
Hori zon verkætlanin undir før oysk
ari leiðslu er nú komin til Føroya. 
Ólav ur Greger sen og hans ara fólk 
hava arbeitt hart og leingi fyri at fáa 

møgu leik an at leiða eina ES gransk
ingar verk ætlan, og nú er tað málið 
rokkið, segði Magnus Rasmussen.

Landsstýrismaðurin hevði nógv 
gott at bera taranum, sum nú skal 
gransk ast og greinast av 25 fyri tøk
um og gransk ingar stovnum úr 

Europa og USA. 
– Vit kunnu framleiða heilsu

góðar matvørur uttan trupulleikar 
fyri um hvørvið, og tað fer at menna 
ikki bert okkara vinnu lív, men eisini 
okkara gransk ingarum hvørvi. 

– Nógv gransking skal til fyri at 

finna bestu hættir at ala og fram
leiða tara og fáa hann á marknaðin, 
men eg eri sannførdur um, at í 
hesum samtakinum eru teir bestu 
gransk ar ar nir á økin um, so út litini 
fyri hesi nýggju vinnu eru bjørt, 
segði hann.

Umhvørvisverndarfelagsskapur fíggjar taravinnu í Føroyum:

Vit valdu ta bestu tarafyritøkuna
Heimsins størsti um hvørvis verndar
felags skapur, World Wildlife Fund, valdi 
føroysku taraalifyritøkuna Ocean Rain
forest fram um allar aðrar, tá tey gjørdu 
av at fara undir at stuðla taraaling.

Eftir Dagmar Joensen-Næs

Í løtuni eta vit hálvaaðru ferð so 
nógv, sum jørðin megnar at fram
leiða. Fyri at venda hesi vanda
miklu gongd mugu vit hava mat
vørur, sum tørva minni tilfeingi at 
fram leiða. 

Tað var útgangsstøðið hjá heims
ins størsta um hvørvis verndar fel
ags skapi, World Wildlife Fund, tá 
tey settu sær fyri at seta eina stóra 
pen inga  upp hædd í eina fyri tøku, ið 
kundi menna tara.

– Tari er ein sera føðslugóð mat
vøra, sum ikki krevur nógv at fram
leiða. Hann skal hvørki hava fóður,  
feskt vatn ella tøð. Um vit eta meira 
tara, verður minni tørvur á fram
leiðslu av matvørum á landi, sigur 
Paul Dobbins, ið er stjóri fyri deild
ina hjá World Wildlife Fund í USA, 
ið ger íløgur í burðardygga hav
búnaðar fram leiðslu.  Paul Dobbins 
hevur eisini sjálvur roynd ir við 
tara aling í amerikanska stat in um 
Maine.

VILDU FINNA TA BESTU
Taravinnan er sera stór í Asia, men 
lítil í Europa og USA. Tað hevði 
World Wildlife Fund sett sær fyri at 
gera nakað við.  

– Hetta var fyrsta íløgan, ið okk
ara deild skuldi gera í eina vinnu
liga fyritøku, og vit leitaðu leingi 
eftir tí røttu fyritøkuni. Vit brúktu 
nógva tíð til at kanna allar tara ali
fyri tøkur í Norðuratlantshavi, og 
tað vísti seg, at Ocean Rainforest 
var nógv tann besta. Hon hevði ta 
bestu leiðsluna og bestu møgu
leikarnar at fáa góð úrslit, sigur 
Paul Dobbins. 

World Wildlife Fund setti 5,6 
milliónir krónur í Ocean Rainforest. 

– Pengarnir hava týdning fyri 
Ocean Rainforest, men tað hevur 
upp aftur størri týdning, at fyri
tøkan nú kann siga, at hon er 
stuðlað av World Wildlife Fund. Vit 
eru tann størsti um hvørvis verndar
felags skapurin í heiminum og hava 
100 deildir kring knøttin og 5 mill
iónir limir, sigur Paul Dobbins.

GAGNLIGA ÁVIRKAN 
Á UMHVØRVIÐ
Paul Dobbins er ráðgevi í SeaMark 
verk ætlanini, ið Ocean Rainforest 
hevur fingið fígging frá ES til at 
samskipa. Við í verkætlanini eru 25 
granskingarstovnar og fyritøkur í 
Europa og USA, sum skulu greina 
møguleikarnar fyri at nýta tara til 
framleiðslu av mati, fóðri, heilivági, 
kosmetikki og pakkitilfari.

– Eg eri serkønur í taraaling hjá 
World Wildlife Fund og havi eisini 
sjálvur royndir sum taraalari. Okk
ara felagsskapur hevur stórt inn lit 
í taravinnu frá sam felags lig um, 

vinnu ligum og um hvørvis lig um 
sjónar hornum. Hetta er vitan, sum 
kann verða til stórt gagn fyri verk
ætlan ina, sigur hann.

Paul Dobbins luttók í fyrstu ráð
stevn uni hjá SeaMark, sum varð 
hildin í Føroyum frá 30. august til 1. 
september. Hann væntar sær nógv 
av verkætlanini.

– Tari hevur ógvuliga stóran 
týdn ing fyri umhvørvið, tí hann 
hósk ar sera væl til mat fram leiðslu. 
Hann kann brúkast í staðin fyri 
mat vørur á landi, ið eru sera tyngj
andi fyri umhvørvið. Har aftur at 
hevur hann eisini gagnliga ávirkan 

á um hvørv ið við at upp taka CO2 og 
lata út súrevni eins og plantur. 

– Í Asia vita tey nógv um tara, 
men vit hava tørv á vitan um, 
hvussu tari kann alast og brúk ast á 
okk ara leiðum, og hvat árin fram
leiðs lan kann fáa á okkara sam felag 
og okkara umhvørvi. Tað er í stóran 
mun hetta, ið SeaMark verkætlanin 
snýr seg um, og eg eri sann førdur 
um, at hon fer at lyfta tara vinn una 
í Europa langt fram á leið, sigur 
Paul Dobbins.

Les eisini grein um SeaMark 
verkætlanina á s. 10-11.

VÍSINDAVØKAN
verður í Løkshøll 23. september
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Paul Dobbins er stjóri fyri deildina hjá World Wildlife Fund í USA, 
ið ger íløgur í burðardygga havbúnaðarframleiðslu.
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ODDAGREIN

Mynstur og rák geva okkum nýggja vitan

Evnið á Vísindavøkuni í ár er tíðarrák. Vit hava valt at seta 
ljóskastaran á hetta evnið fyri at lýsa, hvussu granskarar 
ofta arbeiða fyri at fáa nýggja vitan til vega til gagns fyri 
framtíðina.  

Tíðarrák kann vera eitt annað orð fyri tíðarrøðir, ið fevna 
um tilfar, sum er innsavnað, skipað og viðgjørt eftir ein um 
ávísum leisti í rúma tíð. Slíkar tíðarrøðir gerast alt meira 
áhuga verdar, sum tilfar leggst afturat og inn savn ingar
skeiðið leingist. 

Tíðarrøðir koma frá ítøkiligum ætlanum fyri innsavning 
av ávísum tilfari, dátum ella líknandi og síðani skipaðum og 
regluligum arbeiði yvir eitt tíðarskeið. Talan kann bæði vera 
um lutfalsliga stutta tíð og um rúma tíð, gjarna í áratíggju.   

So hvørt sum mongdin av tilfari veksur, kunnu væntað 
mynstur og rák hómast og gerast sjónligari. Tað øvugta 
kann eisini henda, at tað, sum var væntað at síggja, ikki sást 
kortini. Okkurt púra óvæntað kann knappliga vísa seg, sum 
eingin hevði hugsað um, at tilfarið gav ábendingar um.

Hóast tað ikki eru nógv ár síðani, at gransking av álvara 
tók dik á seg í Føroyum, so eiga vit nógv áhugavert tilfar, 
sum kann skipast í tíðarrøðir og brúkast til at siga nakað 
um fortíðina og nútíðina og til at gevur ábendingar um 
framtíðina. Hetta er millum annað ymsar mátingar úr 
náttúruni, skrásetingar um heilsu, mál, samfelagsvðurskifti 
og mangt annað  

Í blaðnum er dømi um tíðarrøð við upplýsingum um 
hitan í sjónum kring Føroyar seinastu gott 100 árini. Tað var 
vitapassarin í Mykinesi, sum eftir áheitan frá DMI byrjaði 
hetta arbeiðið við at fara oman í gjónna millum Mykines og 
Mykineshólm við eini spann og máta hitan í sjónum við 
einum kviksilvurtermometri. Hesar mátingar eru í dag 
partur av tíðarrøð á Havstovuni, sum sigur okkum, at 
sjógvur in kring Føroyar er eitt stig heitari enn fyri hundrað 
árum síðani. Vit vita frá øðrum kanningum, at broytingar í 
hitanum ávirka fiskastovnarnar kring Føroyar, eitt nú 
toskin, sum kann fara at leita sær í kaldari sjógv aðrastaðni.

Annað dømi er savnaða tilfarið frá børnum heilt frá tí, 
tey eru fødd, sum er skipað í kohortur á Deildini fyri 
Arbeiðs og Almannaheilsu. Hetta tilfarið hevur longu verið 

nýtt sum grundarlag undir politikki hjá amerikonsku 
heilsu myndug leik un um. Tilfarið gerst alt meira áhugavert 
og virðismikið, sum tíðin líður. Tað kann geva okkum svar 
uppá eina rúgvu av spurningum um árin á heilsuna av 
dálkandi evnum, men eisini um heilsuna hjá føroyingum 
yvirhøvur.   

Tíðarrøðir eru amboð hjá granskarum og øðrum at meta 
um tað komandi við støði í tí, sum er hent. Við góðum tíðar
røð um ber til at samanbera og greina stórar mongdir av til
fari. Svar kunnu finnast, sum aftur elva til nýggjar 
spurningar at kanna.   

Fyrr í ár skipaðu søvnini í Føroyum fyri tiltakinum Savn
andi savnsdagur, har leikluturin og uppgávurnar hjá søvn
un um vórðu umrødd. Søvn skulu savna, skráseta, varðveita, 
miðla og granska. Hetta er arbeiðið, sum er sera grund leggj
andi sum undirstøðukervi fyri granskingina í Føroyum. Tað 
ber ikki til at savna og goyma alla fortíðina, men við góðum 
og væl skipaðum søvnum, sum fakfólk hava bygt upp, eiga 
vit tilfar, sum er umboðandi fyri tað farna og sum gevur 
okkum inn lit í tað, sum kann koma.   

Á ársins Vísindavøku fara granskarar og onnur vitanar
starvs fólk at leggja fram fesk granskingarúrslit og vitan frá 
teirra arbeiði á ymsum økjum. Eisini fara tey at vísa okkurt 
av tí, tey arbeiða við, fram og bjóða teimum vitjandi at royna 
seg við onkrum uppgávum. Her verður nógv ymiskt á 
skránni fyri stór og smá, 

Annika Sølvará
Stjóri í Granskingarráðnum

VÍSINDAVØKAN 2022 Í LØKSHØLL
Fyri fyrstu ferð verður Vísinda vøkan hildin í 
Løkshøll. 
Vísindavøkan verður hildin fríggjadagin 23. 
september frá morgni til seint seinnapart.
Framløgur vera í 
fyrilestrarsalinum, meðan 
tiltøk serliga ætlað børnum 
og ungum vera í kantinuni og í 
teltum uttanfyri.
Á skránni verða framløgur, 
tiltøk og framsýningar bæði 
inni og úti.
Umframt tiltøkini í Løkshøll 
verður Vísindavøkan eisini á 

ferð aftur við framløgum, hesa ferð í Havn, í 
Klaksvík, í Sørvági, á Sandi og í Hovi.

Tiltakið er alment og ókeypis.

LUTTAKANDI STOVNAR OG FELØG Á VÍSINDAVØKU

Búnaðarstovan – Deildin fyri Arbeiðs- og almannaheilsu – Fiskaaling – Fróðskaparsetrið  

Havstovan – Heilsufrøðiliga Starvsstovan – iNOVA – Ílegusavnið – Jarðfeingi – Landsbókasavnið 

Landssjúkrahúsið – Tjóðskjalasavnið – Tjóðsavnið – Umhvørvisstovan – Granskingarráðið

TÍÐ ARRÁK
Evnið á Vísindavøkuni 2022 verður Tíðarrák.

Tíðarrøðir hava alstóran týdning fyri gransking. 
Tíðarrøðir eru millum annað mátingar, dátur, 

lutir, skjøl, myndir og upptøkur, ið verða savnað 
og skrásett skipað og regluliga. Tær gera tað 
gjørligt hjá granskarum at greina tilgongdir, 

sum hava týdning fyri at skilja fortíð og nútíð 
og síggja rák, ið leiða inn í framtíðina.

Á Vísindavøkuni 2022 verða framløgur, 
framsýningar og  

tiltøk, ið á ymsan hátt lýsa  
týdningin av at kenna fortíðina  
fyri at skilja nútíð og framtíð.

Fyriskipari og ábyrgd: Granskingarráðið, Dagmar Joensen-Næs, www.gransking.fo   Sniðgeving og umbróting: Sosialurin
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 Heidi Mortensen granskar æðrakálking hjá aldum laksi:

Hjartasjúkur alilaksur 
kostar vinnuni dýrt
Alsamt meiri alilaksur doyr stutt eftir, at 
hann er avlúsaður. Tað førir við sær stórt 
fíggjarligt tap fyri vinnuna. Heidi Mortensen, 
lívfrøðingur, fer nú undir eina ph.d. verkætlan, 
sum skal avdúka, um æðrakálking í 
krúnulívæðrini er ein av høvuðsorsøkunum 
til, at laksurin er vorðin so viðkvæmur.

Eftir Dagmar Joensen-Næs

790 milliónir krónur. So nógv kost
aði tað føroysku alivinnuni í 2021, at 
alilaksur doyði í ringunum, áðrenn 
hann var klárur at slakta. 

Fyri nøkrum árum síðani var tað 
serliga beint eftir, at fiskurin skifti 
frá feskvatni til sjógv, at nógvur 
laksur doyði. Men nú er tað eisini 
vanligt, at nógvur laksur doyr, tá 
hann hevur vaksið seg stóran í 
ringunum. Tað hendir serliga í 
sambandi við avlúsing.

– Vit síggja týðuliga, at nógvur 
fiskur doyr í vikunum eftir eina 
avlúsing. Tað er greitt, at okkurt er, 
ið hann ikki tolir, og vit hava ein ill
gruna um, at tað kann vera hjartað 
á fiskinum, ið ikki tolir ta strongd, 
ið ein avlúsing hevur við sær, sigur 
Heidi Mortensen, sum starvast sum 
lívfrøðingur á Fiskaaling.

Í 2021 doyðu heili 13,3% av laks
un um í aliringunum, áðrenn teir 
vóru klárir at taka. Tað svarar til 3,3 
milli ón ir fiskar. Eitt ávíst felli er 
altíð vegna sjúku ella illveður, men 
hildið verður, at umleið helvtin av 
fell in um er tengt at avlúsing. 

– Tað stóra fellið av vaksnum ali
laksi hevur stóran fíggjarligan miss 
við sær fyri vinnuna, sum brúkar 
nógva orku og pengar til at fóðra og 
røkta laksin, sigur Heidi Mortensen. 

AVSKEPLAÐI HJØRTUR
Kanningar í Noregi hava víst, at 
nógv ur alifiskur hevur avskeplaði 
hjørt ur og/ella avkálkaðar krúnu
lív æðrar. 

Heidi Mortensen hevur nú 
fingið stuðul frá Gransk ingar ráðn
um til eina ph.d. verkætlan, ið skal 
kanna, um æðrakálking í krúnu lív
æðrini er ein av høvuðs orsøkunum 
til tað stóra fellið í sam bandi við 
strongj andi hand faring so sum av
lúsing. 

Ph.d. verkætlanin verður skipað 
í samstarvi við eina norðurlendska 
granskingarverkætlan, ið nevnist 
DigiHeart, sum Fiskaaling er við í. 
DigiHeart verkætlanin snýr seg um 
av skeplan av hjørtunum hjá ali
fiski. 

– Tað vísir seg, at alifiskur ofta 
hevur avskeplaði hjørtur. Orsøkin 
til tað kann vera, at hann veksur ov 
skjótt. Alivinnan hevur lagt seg 
eftir at fáa fiskin at vaksa skjótt 
fyri at minka um fram leiðslu
kostnaðin, men hon hevur kanska 
ikki hugsað so nógv um, at ávísar 
fylgi sjúkur kunnu fylgja við, tá 
fisk ur in veksur so skjótt. Sum til 
dømis at hjartað ikki fær fylgt við, 
sigur Heidi Mortensen. 

Fyribils úrslit frá DigiHeart 
verk ætlanini vísa, at fiskur, sum 
hevur av skeplað hjarta, tolir verri 
av lúsing og aðra strongjandi hand
far ing. 

GRANSKING, IÐ GER MUN
Heidi Mortensen hevur leingi havt 
ætlanir um at fara undir eina ph.d.
verkætlan. 

– Eg arbeiddi sum um hvørvis
ráðgevi á Umhvørvisstovuni í fleiri 
ár, eftir at eg hevði tikið útbúgving 
sum lívfrøðingur. Men eg saknaði 
øðiliga nógv at granska, so tá eg 
fekk møguleikan at koma á Fiska
aling, tók eg av beinanvegin, sigur 
hon. 

Heidi Mortensen hevur nú 
arbeitt í fýra ár á Fiskaaling og hev
ur millum annað verið við í Digi

Heart verkætlanini, sum kann ar 
hjørtu hjá alifiski.  

– At granska er eitt sindur sum 
detektiv arbeiði, har tú fert inn og 
roynir at finna samanhangir. Aling 
hevur øðiliga stóran týdning fyri 
Føroyar, so eg føli, at mín gransking 
ger mun, og tað hevur nógv at siga 
fyri meg, sigur hon. 

DigiHeart verkætlanin hevur 
givið Heidi Mortensen íblástur til, 
hvat hennara ph.d. verkætlan skal 
snúgva seg um. 

– Granskarar í DigiHeart arb
eiðs bólk in um hava arbeitt nógv við 
æðra  kálk ing hjá ali fiski, men eingin 
hev ur veru liga kannað, um sam
band er millum æðra kálking og 
høga fell ið við strongj andi hand far
ing. Eg spurdi, um áhugi var fyri, at 
eg kundi kopla eina ph.d. verkætlan 
til DigiHeart verkætlanina, har eg 
kundi kanna tey somu hjørtuni fyri 
æðra kálk ing. Tað vóru tey við uppá, 
og eg fekk heilar fimm granskarar 
úr Digi Heart bólkinum sum veg
leið ar ar hjá mær, sigur Heidi 
Morten sen.

TÚSUND HJØRTUR
Fiskaaling hevur savnað meira enn 
túsund laksahjørtu frá teimum 
trimum alifeløgunum í Føroyum til 
DigiHeart verkætlanina. Tey liggja 
nú í plastkassum á rann sóknar
stov uni hjá iNOVA í Havn, har 
Heidi Mortensen hevur sína dag
ligu gongd. 

Hon fer nú at kanna, um krúnu
lív æðrarnar á hjørtunum eru kálk
aðar, og samanbera hetta við upp
lýsingar um, hvussu fiskurin hevur 
verið handfarin. 

– Krúnulívæðrin liggur sum ein 
krúna rundan um hjartað og gevur 
hjarta vødd an um súr og føðsluevni. 
Um krúnu lív æðr in er tipt, fær 
hjarta vøddin ikki nóg mikið av súr
evni og føðslu, og so gerst hann 
meiri viðbrekin og minni førur fyri 
at standa ímóti strongjandi um
støð um. Um hann til dømis skal 

svimja skjótt ella verður handfarin 
heldur harðliga, er vandi fyri, at 
hann fær hjarta steðg, greiðir Heidi 
Mortensen frá.

Umframt at kanna, hvussu nógv 
hjørtu hava æðrakálking, fer hon 
eisini at samanbera hjarta trupul
leik ar nar hjá laksi í alibrúkum, har 
fisk ur in ongantíð verður avlúsaður, 
við ali brúk, har fiskurin ofta verður 
av lúsaður. 

– Vit vilja vita, um fiskur, ið 
verður avlúsaður ofta, fær størri 
trupul leikar við æðrakálking, tí ill
gruni er um, at teir hópa seg upp 
eftir hvørja avlúsing, sigur hon.

HØRÐ AVLÚSING
Fyribils kanningar úr Noregi benda 
á, at krúnulívæðrakálking kann 
vera ein høvuðsorsøk til, at ali fisk
ur ikki tolir strongjandi handfaring, 
serliga í sambandi við avlúsing.

– Aldur laksur hevur fleiri 
hjarta trupul leik ar, sum gera hann 
við breknan, men tipt krúnulívæðr 
er helst ein av høvuðsorsøkunum 
til, at so nógvur laksur doyr undir 
og beint eftir avlúsing, sigur Heidi 
Mortensen.

Krúnulívæðrin hjá laksi er við
kvom, tí hon verður náttúrliga tipt 
við tíðini. 

– Krúnulívæðrin tippist ikki eins 
og hjá okkum menniskjum við eitt 
nú upp hópan av feitti, men við arr
vevnaði.  Krúnulívæðrin hjá laksi er 
stað sett soleiðis, at hon verður 
strekt og togað hvørja ferð, hjartað 
slær, og tað gevur við tíðini arr
vevnað. Tá laksurin verður strongd
ur, økist pulsurin, og krúnulívæðrin 
verður strekt upp aftur meira, og 
arrvevnaðurin tí meira ógvisligur, 
greiðir hon frá. 

Summi alibrúk liggja so væl fyri, 
at lúsin ikki er ein hóttan móti fisk
in um. Men nógva staðni er lús ein 
stórur trupulleiki, sum alibrúkini 
noyðast at gera nakað við. 

– Tað eru ymiskir mátar at 
sleppa av við lús, men øll avlúsing 

er strongj andi fyri fiskin. Summi 
ali brúk nýta hitaviðgerð sum av lús
ing, og tað er eingin loyna, at tann 
viðgerðin fer eitt sindur harðari við 
fiskinum, sigur Heidi Mortensen.

DJÓRAVÆLFERÐ
Tað er ikki bert fyri at minka um 
fram leiðslu kostnaðin hjá ali vinn
uni, at neyðugt er at fáa meiri vitan 
um hjartasjúkur hjá alilaksi. 

– Vinnan ynskir at ala burðar
dygt og at tryggja djóra væl ferð ina. 
Hjartatrupulleikar eru eitt greitt 
tekin um, at fiskurin ikki hevur tað 
nóg gott. Og tað er ein trupulleiki 
fyri umdømið hjá vinnuni. 

– Brúkarin krevur, at fiskurin, ið 
hann keypir, hevur havt tað gott. 
Um fiskurin hevur vánaliga heilsu, 
vil brúkarin ikki hava hann, og so 
rinda alararnir eisini ein høgan prís 
fyri tað, sigur Heidi Mortensen. 

Ph.d. verkætlanin hjá Heidi 
Morten sen kann geva alivinnuni 
ikki bara í Føroyum, men eisini 
aðra staðni, gagnliga vitan, sum hon 
kann brúka til at tillaga sína aling 
eftir.  

– Royndir vísa eitt nú, at fiskur, 
ið verður hildin longri á landi í 
lægri temperaturi, veksur spaku
ligari og hevur minni avskeplingar 
í hjartanum. Vit fara at kanna, um 
temperatur ur in eisini ávirkar 
krúnu lív æðr ina, og um lægri hitin 
ger fiskin betri føran fyri at tola 
avbjóðingarnar á sjónum.

– Um fiskurin verður hildin 
longri á landi, verður fram leiðslu
kostnað ur in hægri, men aftur fyri 
verður fellið í ringunum vón andi 
minni, sigur Heidi Mortensen

FAKTA
Heidi S. Mortensen

• Fødd 1981

• BSc í lívfrøði frá 

Fróðskaparsetri Føroya 2007

• MSc í lívfrøði frá 

Fróðskaparsetri Føroya 2013

• Sergrein í havlívfrøði, 

vevnaðarfrøði og 

nervavísindi

• Umhvørvisviðgeri á 

Umhvørvisstovuni 2010 – 

2018

• Granskari á Fiskaaling 2018  

Heidi Mortensen fer at brúka 
næstu fýra árini til at kanna 
krúnulívæðrar hjá alilaksi. 
(mynd: Ólavur Frederiksen)

Avskeplað hjørtu eru ofta avlong, rund og slaskut

DIGIHEART
DigiHeart – á føroyskum Talgilt hjarta - er ein norðurlendsk 

verkætlan, sum er stuðlað av norðurlendska  
granskingarstovninum NordForsk. Granskarar úr Noregi,  
Svøríki og Føroyum eru við í verkætlanini, sum hevur til  

endamáls at kanna avskepling av hjartanum hjá alilaksi í  
londunum og hvørjar avleiðingar tað hevur fyri fiskin.  

Føroyski granskingarparturin verður framdur av Biotøknideildini  
hjá P/f Fiskaaling í tøttum samstarvi við  

Bakkafrost, Hiddenfjord og Mowi. 
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Ph.d. verkætlan:

Hitaskipanir til 
varandi orku

Granskingarráðið hevur latið 
860.000 kr. til eina ph.d. verkætlan 
á Náttúruvísindadeildini á Fróð
skapar setrinum, ið skal gera leið
reglur fyri, hvussu hita pumpu
skipanir til føroyskar bygningar 
skulu síggja út og virka. 

Í Føroyum brúka flestu hita
skip an ir í bygningum olju til upp
hit ing. Men flestu nýggju byggi
verk ætlan ir ætla at brúka 
eldrivnar hita pump ur, ið gagn
nýta um hvørvis hitan úr luft, jørð 
og sjógvi. 

Alsamt fleiri hitapumpur verða 
installeraðar í almennum og 
privat um bygningum, men tørvur 
er á  leiðreglum, sum geva privat
um installatørum møguleika at 

velja ta bestu uppsetanina og 
besta raksturin fyri skipanina.

Ph.d. verkætlanin skal meta 
um møgu leikar fyri eyka goymslu
kapa si teti og nýtslu av optimi
seraðari orku fram leiðslu. Málið er 
at nýta burðar dygga orku fram
leiðslu á bestan hátt og har við fáa 
ein minkaðan og for søgn an tørv á 
orku í tíð um, tá lítið av burðar
dyggari orku verður fram leidd. 

Úrslitið av verkætlanini skal 
millum annað vera eitt tól, ið kann 
eyðmerkja ta optimalu støddina 
og stýringina av skipanini, so hon 
kann verða sett upp best gjørligt 
undir føroyskum umstøðum. 
Torstein Balle, verkfrøðingur, fer 
at standa fyri ph.d. verkætlanini.

Ph.d. verkætlan:

Tað før oyska í tón
leika útbúgv ing
Granskingarráðið hevur latið eina 
góða millión kr. til eina ph.d. 
verkætlan, ið skal greina, hvønn 
leiklut føroysk sið venja og 
samleiki hava í tón leika undir
vísing í Føroyum. 

Endamálið við ph.d. verk
ætlan ini er at granska, hvønn 
leiklut tónleikur hevur havt fyri 
at skapa føroyska sam leikan í 
listar ligum og út búgv ingar lig um 
sam bandi. 

Verkætlanin fer at viðgera leik
lutin hjá føroyskum sið venju fat an
um og sam leika í tónleiki. Dentur 
fer serliga at verða lagdur á, 
hvussu føroyskar sið venju fat anir 
verða tiknar við í lestrar ætlanum í 
tón leika út búgv ingar lig um høpi. 
Eisini fer verk ætlanin at varpa ljós 
á, hvussu tón leika undir vísing 
verður út int í føroysku út
búgvingar skip anini. 

Knút Háberg Eysturstein, cand.
mag. í tónleikafrøði, fer at standa 
fyri ph.d. verkætlanini, ið hevur 
heitið: "Hugtakið um tað føroyska 
í tónleikaútbúgving  ting ingar um 
samleika og sið venju fatanir". 

Knút Háberg Eysturstein byrj
aði sum ph.d. lesandi á Náms

vísinda  deild  ini á Fróð skapar setr
in um 1. september. Partur av ph.d. 
verk ætlan ini verður at undi r vísa 

og standa fyri tón leika linjuni á 
Náms vísinda  deild ini lestrar ár ið 
2022/23.

NÝGGJAR VERKÆTLANIR:

HESI FINGU STUÐUL  
FRÁ GRANSKINGAR

RÁÐNUM Í 2022:
Knút Háberg Eysturstein: 

"Hugtakið um tað føroyska í 
tónleikaútbúgving  tingingar um 

samleika og siðvenjufatanir" 
Ph.d. verkætlan á 

Námsvísindadeildini á 
Fróðskaparsetri Føroya 

kr. 1.006.554

Heidi S. Mortensen: "Æðrakálking 
og hjartasjúkdómalæra av aldum 

laksi í Føroyum"
Ph.d. verkætlan á Fiskaaling  

kr. 994.411

Jens Chr. Svabo Justinussen: 
"Resiliensur og samfelagsstýring 

undir COVID19 farsóttini í Føroyum 
 ein djúpdarkanning av 

kreppuleiðslu og skipan í 
kommunala geiranum"
Ph.d. verkætlan á Søgu  

og samfelags deildini  
á Fróðskaparsetri Føroya 

kr. 1.094.580

Torstein D. H. Balle: "Sniðgeving av 
hitaskipanum til sethús, sum vísir 

bestu nýtslu av varandi orku og evni 
at virka eftir treytum, ið føroyska 

orkuskipanin ásetir"
Ph.d. verkætlan 

á Náttúruvísindadeildini á 
Fróðskaparsetri Føroya  

kr. 861.005

Maria Skaalum Petersen: "Føroyskir 
innflytarar í Danmark  – sosial og 

heilsulig perspektiv"
Verkætlan á Deplinum  
fyri Heilsu gransk ing á  
Fróð skapar setri Føroya 

kr. 998.076

MayBritt Skoradal: "Kropslig 
venjing og kostbroytingar sum 

viðgerð av typu 2 diabetes" 
Verkætlan á Deildini fyri Heilsu 

og sjúkrarøktarvísindi á 
Fróðskaparsetri Føroya  

kr. 660.000

AgnesKatharina Kreiling: 
"Broytingar í føði og lívssøgu  

hjá bleikjum og sílum  
í føroyskum vøtnum" 

Verkætlan á Tjóðsavninum  
kr. 975.837

Jónrit Halling:
 "FarGenPGx: Samanrenningin 
millum ílegur og ymisk sløg av 

heilivági í føroysku populatiónuni" 
Verk ætlan á Ílegusavninum og 

Náttúru vísinda deildini á 
Fróðskapar setri Føroya"  

kr. 435.770

Sunnvør í Kongsstovu: 
"Startskotið til genomatlasið  

fyri føroyska vistfrøði"
Verkætlan á Náttúru vísinda deildini 

á Fróðskaparsetri Føroya 
kr. 1.030.072

Ph.d. verkætlan:

HEILSAN 
HJÁ FØR
OY ING UM  

Í DAN MARK
Granskingarráðið hevur latið 
beint undir eina millión kr. til eina 
verk ætlan, sum skal greina heils
una hjá føroyingum, ið eru fluttir 
til Dan markar. 

Endamálið við verkætlanini er 
at lýsa stutt og langtíðar árin á 
heilsu, lívskor og nógv onnur 
viður skifti hjá føroyingum, sum 
eru fluttir til Danmarkar, og 
saman bera tað við danir og før oy
ing ar, sum búgva í Føroyum. 

Stívliga 11.000 føroyingar 
búgva í dag í Danmark. Tað svarar 
til umleið 20% av núverandi fólka
tal in um í Føroyum. Eingin hevur 
enn kannað, hvussu flyting úr 
Føroy um til Danmarkar ávirkar 
sos ialu, heilsuligu og fíggjarligu 
støð una. 

At granska heilsuna hjá før oy
ing um í Danmark kann vera við til 
at avdúka genetiskar og/ella um
hvørvis ligar faktorar, sum hava 
týdning fyri ávísar sjúkur. Ein tílík 
granskingarverkætlan kann hava 
týdning ikki bert fyri danir og 
føroyingar, men eisini onnur 
fólkasløg. 

Granskingarverkætlanin, sum 
hev ur heitið "Føroyskir innflytarar 
í Danmark  – sosial og heilsulig 
per spektiv" er staðsett á Deplinum 
fyri Heilsu og almannagransking 
á Fróð skapar setr in um. Tað verður 
Jindong Ding Petersen, gransk  ari 
á Aarhus Universiteti, ið fer at 
gera kanningararbeiðið undir 
leiðslu og vegleiðing av Mariu 
Skaalum Petersen, lektara í 
heilsuvísindum og leiðara á 
Deplin um fyri Heilsu og almanna
gransk ing. 

Granskingarverkætlanin um 
før oyskar innflytarar í Danmark 
fer at taka tvey ár.

Torstein Balle, verkfrøðingur, 
fer undir ph.d. verkætlan um 
leiðreglur fyri hitapumpuskipanir.

Jindong Ding Petersen, granskari 
á Aarhus Universiteti, fer at 
kanna heilsuna hjá føroyingum, 
ið eru fluttir til Danmarkar. 

Knút Háberg Eysturstein, cand.
mag. í tónleikafrøði, fer undir 

eina ph.d. verkætlan um tað 
føroyska í tónleikaútbúgving. 
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Hitamátingar á landgrunninum í 100 ár:

Heitur sjógvur 
hóttir toskin
Sjógvurin kring Føroyar er eitt stig 
heitari enn fyri hundrað árum síðani. 
Serliga tey seinastu tjúgu árini er hitin á 
landgrunninum nógv hækkaður. Tekin eru 
um, at fleiri fiskasløg, serliga toskur og 
nebbasild, mistrívast í tí heita sjónum.

Eftir Dagmar Joensen-Næs

Hvønn dag fór vitapassarin í Myki
nesi oman í gjónna millum Mykines 
og Mykineshólm við eini spann. 
Hann loraði spannina niður í sjógv

in, tók hana upp aftur og mátaði 
síðani hitan í sjónum við einum 
kvik silvurtermometri.

Fyrstu ferð hetta hendi var í 1914. 
Tað var DMI – Danmarks Metero
logiske Institut , ið hevði biðið vita
pass ar an í Mykinesi máta hitan í 
sjón um, so tey kundu gera meiri 
álít andi veðurforsagnir. 

Í nøkur ár varð sjóvarhitin eisini 
mát aður við Bursa tanga í Havn. 
Hita mát ing ar nar í Havn vóru næst
an eitt heilt stig hægri enn í Myki
nesi. DMI helt ikki, at tær vóru nóg 
eftir farandi, og mátingarnar av sjó
hitan um í Havn hildu uppat longu 
í 1919. 

Vitapassarin í Mykinesi, sum tá 
æt Olsen, skrivaði við nærlagni 
allar sínar mátingar niður og sendi 
tær til DMI. Eftir hann komu fleiri 
aðrir vitapassarar í Mykinesi, sum 
eisini hvønn dag fóru við spann 
oman til sjóvarmálan at máta hitan 
í vatn skorpuni. 

Hitamátingarnar hjá Olsen og 
eftir monnum hansara í Mykines
hólmi vórðu prentaðar í árbókum, 
sum danski veðurstovnurin gav út. 

Sein astu hitamátingarnar í Myki
nesi vórðu gjørdar í 1969.     

SJÓGVURIN HITNAR   
Útrokningar av miðalhitanum í 
sjónum við Mykines frá 1914 til 1969 
vísa, at sjógvurin var lutfalsliga 
kaldur fyrst í 1900talinum. Hann 
gjørdist líðandi heitari til mítt í 
1940unum. Eftir tað vóru stór 
sveiggj í hitanum. Umleið 1960 var 
sjógvurin rættiliga heitur, men so 
kølnaði hann aftur. 

– Hitamátingarnar úr Mykinesi 
hava frá byrjan verið rímiliga 
neyvar og álítandi. Tær eru eitt gott 
dømi um, hvussu týdningarmikið 
tað er at hava tíðarrøðir, ið ganga 
langt aftur. Uttan mátingarnar hjá 

vitapassarunum í Mykinesi høvdu 
vit ikki vitað, hvussu hitin á 
Landgrunninum er broyttur tey 
síðstu meira enn hundrað árini, 
sigur Karin Margretha Larsen, ið er 
leiðari á Umhvørvisdeildini á 
Havstovuni.  

Eftir at hitamátingarnar í Myki
nesi hildu uppat, vórðu ongar hita
mát ing ar gjørdar á føroyska land
grunn in um í 22 ár. Í 1991 tók 
Hav stovan táttin uppaftur og byrj
aði at gera regluligar mátingar av 
sjó var hit an um við Oyrargjógv og 
seinni eisini við Lívfiskastøðina í 
Skop un.

Á báðum støðum liggja hita mát
ar ar í sjónum, sum máta hitan fimta 
hvønn minutt. Teir verða tikn ir upp 
tvær ferðir um árið og av lis nir. 

Mátingarnar á Oyrargjógv og í 
Skopun vísa, at tíðliga í 1990unum 
var sjógv urin lutfalsliga kaldur 
saman borið við tær gomlu mát
ingar nar úr Mykinesi. Men tey 
síðstu 1518 árini er sjógvurin vorðin 
mun andi heitari.

– Um vit hyggja at øllum tíðar
skeið in um, síðani mátingarnar 
byrjaðu, so síggja vit bæði stutt og 
long sveiggj í sjóvar hit an um. Sjógv
ur in er hitnaður nøkur tíðar skeið 
og er so kólnaður aftur í nøkur ár. 

– Men vit síggja eisini eina yvir
skipaða kós, sum gongur uppeftir. 
Sjógvurin er meira enn eitt hitastig 
heitari í dag enn fyri hundrað árum 
síðani. Serliga tey síðstu tjúgu árini 
hava verið lutfalsliga heit, og vit 
hava einki kalt tíðarskeið havt. Jú 
fleiri heit ár vit fáa, jú týðiligari 
verður tað, at hetta er ein verulig 
upphiting og ikki bara eitt nátt úr
ligt sveiggj, sigur Karin Margretha 
Larsen.  

HITIN Á OPNUM HAVI
Havstovan ger eisini nakrar ferðir 
um árið mátingar av hitanum úti á 
opnum havi við hav rann sóknar
skip inum Jákup Sverra. Tær mát
ingarnar byrjaðu í 1988 og verða 
gjørd ar bæði í ovaru løgunum og 
niðri í dýpinum.  Samstundis verð
ur eisini saltinnihaldið í sjónum 
mátað, sum eisini gevur ábendingar 
um árin av upphiting.

Eisini mátingar á opnum havi 
vísa týðuliga, at sjógvurin er vorðin 
heit ari. Serliga niðri í dýpinum er 
tað týðuligt, at sjógvurin verður 
støðugt heitari. 

– Sjógvurin var kaldur til mitt í 
1990unum, so hitnaði hann rætt
iliga nógv fram til 2003, og síðani 
hevur hitin verið nøkulunda støð
ug ur. Gongdin er ikki heilt tann 
sama sum á Landgrunninum, men 
sjógv ur in er heitari nú, enn hann 
var fyri 30 árum síðani, og ongar 
ábend ing ar eru um, at hann fer at 
kólna aftur, sigur Karin Margretha 
Larsen.

TOSKURIN KANN RÝMA
At sjógvurin kring Føroyar verður 
heitari, kann fáa stórar avleiðingar 
fyri lívfrøðina í havinum. 

– Toskurin, sum livir við Føroyar, 
er við tað ovara markið fyri hita, 
sum hann tolir. Um hitin heldur 
fram at vaksa, kunnu vit óttast fyri, 
at yngulin ikki klárar seg. Vit síggja 
longu nú, at toskurin á Land grunn
in um broytir mynstur og roynir at 
fara so langt eystur sum gjørligt at 
gýta, tí har er eitt lítið sindur 
kaldari. 

– Eitt annað dømi er nebbasildin, 
sum upp byggir eina feitt goymslu 
um summ arið og gravar seg niður í 
sand um veturin.  Um tað verður ov 
heitt, fer stoffskiftið upp, og hon 
brúkar ov nógv av feitt goymsluni. 
Tá hon síðani kemur upp og skal 
gýta, er kanska ikki nóg nógv orka 
eftir til tað.

– Tað sama er galdandi fyri nøk
ur sløg av djóraæti, sum eisini liggja 
niðri í dýpinum um vet ur in, sigur 
Karin Margretha Larsen. 

Tann økti hitin í sjónum ger 
sam stundis, at vatnstøðan hækkar. 
Tað kemst bæði av, at sjógvurin 
víðkast, tá hann hitnar, og av, at 
upp hitingin fær kava og ís á landi 
at bráðna og renna út í havið.

– At fylgja við broytingunum í 
hav in um er bæði spennandi og eitt 
sind ur ræðandi. Vit vita, hvat vit 
kunnu missa, og vit vita ikki, hvat 
vit fara at fáa í staðin, sigur Karin 
Margretha Larsen. 

FAKTA
Karin Margretha H. Larsen

• Fødd 1969 

• Deildarleiðari á 

Umhvørvisdeildini á 

Havstovuni

• Ph.d. í havfrøði frá Bergen 

Universiteti 2009

• Cand.scient. í havfrøði frá 

Bergen Universiteti 2003

• BSc. í elektroverkfrøði frá 

Fróðskaparsetri Føroya 1995

Karin Margretha Larsen hevur 
fylgt væl við mátingum av hita 
á føroyska landgrunninum. 
Seinastu árini er sjógvurin 
vorðin munandi heitari. 

Vitapassarar í Mykinesi mátaðu hitan í sjónum frá 1914 til 1969. Í 1991 tók Havstovan táttin uppaftur.

Sjógvurin er heitari 
nú, enn hann 
var fyri 30 árum 
síðani, og ongar 
ábendingar eru um, 
at hann fer at kólna 
aftur
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Kohorturnar hjá Pál Weihe settu Føroyar á heimskortið

USA setti markvirðið fyri kviksilvur niður
Kanningar av meira enn túsund føroyskum 
børnum hava avdúkað, at kviksilvur er skaðiligt 
fyri nervalagið. Føroysku kanningarnar hava 
havt stórar avleiðingar bæði í Føroyum og 
úti í heimi. Føroyingar eta nú nógv minni 
grind enn fyrr, og heilsumyndugleikarnir 
í USA hava lækkað markvirðini fyri, 
hvussu nógv kviksilvur og onnur dálkandi 
evnir kunnu vera í mati og umhvørvi. 

Eftir Dagmar Joensen-Næs

Í einum rúmi í kjallaranum á Deild
ini fyri Arbeiðs og Almannaheilsu 
í Sigmundargøtu standa tríggjar 
stórar óvanliga kaldar frystiboksir. 
Í teimum liggja túsundtals rør við 
blóði, móðurmjólk, landi og vevnaði 
frá føroyingum, sum gjøgnum árini 
hava lagt kropp til gransk ingar
verk ætlanir hjá Pál Weihe og deild 
hansara. 

Pál Weihe er ikki sørt errin av tí, 
ið hann hevur savnað saman og 
fryst niður gjøgnum árini.

– Hetta eru dýrgripir, sum verða 
meira og meira verdir, sum tíðin 
líður. Tað eru ikki nógvar slíkar 
kohortur til í verðini við tilfari frá 
børnum heilt frá tí, tey eru fødd. 
Her kunnu vit fáa svar uppá eina 
rúgvu av spurningum um árin á 
heilsuna av dálkandi evnum, sigur 
hann.   

UNGI LÆKNIN OG 
PROFESSARIN
Tað var í 1977, at heilsu myndug leik
ar nir í Føroyum fyrstu ferð ávaraðu 
um, at so nógv kviksilvur var í 
grind, at tað ikki var ráðiligt at eta 
ov nógv av tí góða gamla føroyska 
mat in um. Serliga vóru tað nýrur og 
livur á grind, ið vóru dálkað. Lands
lækn in mælti fólki til ikki at eta 
grind til døgurða meira enn eina 

ferð um vikuna. 
Hetta hevði Pál Weihe í huga, tá 

hann sum ungur læknalesandi í 
Odense tíðliga í 80unum hitti 
Philippe Grandjean, professara á 
umhvørvismedisinsku deildini á 
Syddansk Universitet. Philippe 
Grandjean hevði granskað nógv í 
blý dálking frá bensini, sum vísti 
seg at vera ógvuliga skaðiligt ser
liga fyri fostur og pinkubørn.

Vanlukkur í Japan og Irak høvdu 
gjørt, at nógv fólk har vórðu eitrað 
við kviksilvuri. Frískar mammur 
fingu børn við spastiskum lammils
um og øðrum sjúkum í nerva
lagnum. Ein avleiðing av hesum var, 
at heimsheilsu stovn ur in WHO vildi 
hava nágreiniligar kann ingar gjørd
ar, sum kundu vísa, í hvønn mun 
kviksilvur var skaði ligt fyri fostur.

Pál Weihe og Philippe Grandjean 
settu sær fyri at kanna hesi viður
skifti nærri, og tað var byrjanin til 
ta størstu kanningina av kvik silvur
ár ini á fostur, sum nakrantíð er 
gjørd.

– Tað er ikki eitthvørt samfelag, 
ið kann gera slíkar kanningar, tí tað 
krevur góð og trygg viðurskifti, 
góðar almennar skráir og góða 
heilsu støðu hjá fólkinum. Alt tað 
høvdu vit í Føroyum, sigur Pál 
Weihe.  

Hann væntaði ikki sjálvur, at 
kviksilvur var ein heilsutrupulleiki 

í Føroyum. 
– Kviksilvur er allastaðni í smá

um nøgdum, serliga í havinum. 
Tað verður latið út í atmosferuna 
av ídnaðar fyritøkum og dettur 
síðani niður í havið, har tað hópar 
seg upp í gomlum fiskum og 
havdjórum, sum liggja høgt í 
føðiketuni.

– Vit vistu, at grindahvalur var 
dálkað ur av kviksilvuri, men at eta 
grind kundi á ongan hátt saman
berast við kvik silvur van lukkur úti 
í heimi, og ongar ábendingar vóru 
um heilsuskaðar í Føroyum, ið 
kundu stava frá kviksilvuri, sigur 
hann. 

Pál Weihe hevði tó eisini aðrar 
ætlanir enn at kanna árinið av 
kviksilvuri. Hann vildi byggja upp 
heilsugransking í Føroyum, sum 
umheimurin eisini kundi brúka.

– Fleiri læknar høvdu eygleitt 
og skrivað frágreiðingar um ymisk 
heilsu fyri brigdi í Føroyum, men eg 
vildi meira enn tað. Eg vildi seta 
lang tíðar granskingarverkætlanir í 
verk, sum vóru støðugar og fram lít
andi, sigur hann.     

BURÐARFØRAR 
LEIRVÍKSKONUR
Ta allarfyrstu kanningina gjørdi 
Pál Weihe í 1984 í Leirvík, har hann 
tók blóðroyndir frá kvinnum mill
um 20 og 50 ár. Tað vísti seg, at 
miðal nøgd in av kviksilvuri í blóð in
um var munandi hægri enn í Dan
mark og øðrum euro pe isk um lond
um. 

– Vit settu okkum fyri, at vit 
vildu gera tað best gjørligu kann
ingina, sum kundi verða grundarlag 
fyri einum altjóða niðara marki fyri 
kviksilvuri. Fyri at røkka tí mál in
um máttu vit kanna kvik silvur
nøgdina í blóðinum hjá børnunum, 
tá tey vóru fødd, og síðani fylgja 
teimum fyri at vita, um kvik silvurið 
ávirkaði menningina av nerva lagn

um, sigur hann.
Í 1986 stovnaði Pál Weihe í 

samstarvi við Philippe Grandjean 
ta fyrstu kviksilvurkohortuna. 
Hann fekk royndir av nalva
strongs blóði frá 1022 børnum og 
hár roynd ir frá mammunum. Heili 
90 prosent av mammunum, ið 
komu á sjúkra hús ini at eiga, játtaðu 
at vera við í granskingar
verkætlanini. 

Tær fyrstu royndirnar vístu, at 
fjórði hvør nýføðingur hevði 1020 
ferð ir so nógv kviksilvur í blóð in
um sum nýføðingar í til dømis Dan
mark. Og nøgdin av kvik silv uri 
hevði neyvt samband við, hvussu 
nógv tvøst mamm ur nar søgdu seg 
hava etið um mánaðin.

ALTJÓÐA LIÐ AV 
SERFRØÐINGUM
Pál Weihe og Philippe Grandjean 
fóru síðani undir fyrireikingar til at 
kanna øll børnini gjølla, tá tey vóru 
sjey ár. Teir fingu samstarv í lag við 

ser køn fólk serliga í USA, Japan 
og Týsk landi, sum hjálptu 
teimum at finna fram til so 
viðkvæmar kann ing ar sum 
gjørligt til at máta millum 
annað heila virksemi og ands
evnir hjá børnunum, sigur Pál 
Weihe.

Kanningarnar vóru kostn
aðar mikl ar, og í fyrstani gekk 
strilt ið at fáa fígging. Men sum 
frá leið fingu teir nógvar peng
ar til granskingina frá útlendsk
um grunnum og gransk ing ar 
stovnum, serliga í USA.

Tá børnini vóru 7 ár, vóru 917 
av teim um gott 1000 børn un um  
í kvik silvur ko hort uni kannaði 
gjølla. Tvey ár eft ir kann ing ar
nar vórðu fyrstu úrs lit ini al
manna kunngjørd.  

– Til mína stóru undran 
funnu vit negativt árin av 

kviksilvuri á heilan hjá børnum. 
Tey, sum høvdu fingið nógv 
kviksilvur í móður lív in um, kláraðu 
seg lut fals liga verri enn tey, sum 
høvdu fingið lítið kvik silvur.  

– Vit kundu ikki ávísa nakað 
brek hjá nøkrum barni, sum kvik
silvur kundi vera orsøkin til. Men tá 
úrslitini frá øllum teimum nærum 
túsund børnunum vórðu løgd 
saman, bar til at síggja, at ávísir før
leikar so sum mál, árvakni, minni, 
rørslu og rúmssansur viknaðu við 
vaksandi kviksilvuri. 

– Tað merkir ikki, at børn í Før
oyum eru býttari enn í øðrum lond
um, men bert at kviksilvur í móður
lívi hevði negativt árin á ands evni 
teirra við 7 ára aldur, sigur Pál 
Weihe.

ÁVARINGAR UM GRIND
Kviksilvurkanningarnar fingu 
stór ar av leið ing ar fyri kost vanar
nar hjá serliga føroyskum kvinn um 
í burðar førum aldri. 

Pál Weihe sendi saman við 
Lands lækn an um og Heilsu frøði ligu 
Starvsstovuni út ávaringar til 
barna konur um, at kviksilvur er 
vanda mikið fyri fostur. Ráðini til 
kvinn ur nar vóru tí at gevast við at 
eta grind.   

Børnini frá fyrstu kviksilvurko
hortuni vórðu kannaði aftur, tá tey 
vóru 14, 22 og 28 ár. 

– Tað kundi hugsast, at negativa 
árinið av kviksilvuri fór at minka 
ella kanska hvørva, tá børnini 
vuksu til og mentust av skúla og 
upp aling. Tí vildu vit kanna børnini 
aftur sum tannáringar og sum 
vaks in. 

– Tað vísti seg tó, at sama nega
tiva árinið av kviksilvuri, sum var 
funnið, tá børnini vóru 7 ára gomul, 
varð staðfest aftur, tá tey vóru 
vaksin. 

– Niðurstøðan av kvik silvur

Tíggju stórar frystiboksir eru fullar av harðfrystum blóði, mjólk, 
landi, sáði og vevnaði frá føroyingum. Tríggjar teirra standa í einum 

rúmi í kjallaranum á Deildini fyri Arbeiðs- og almannaheilsu.

Umleið 3000 føroysk børn 
eru við í barna kohortun-
um, sum Pál Weihe hevur 
bygt upp síðani 1986. 
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Hvat er ein kohorta?
Ein kohorta var ein rómversk herdeild við 400-500 
monnum.  10 kohortur vóru í einari legión, og tann fyrsta 
var størri enn hinar. 

Kohorta verður nú brúkt sum eitt hagfrøðiligt fyribrigdi um 
ein fólkabólk við felags eyðkennum, ið verða fylgd eitt 
ávíst tíðarskeið. Tað kann til dømis vera lesandi, ið verða 
fylgd frá lestrartíðini til vinnulívið, ella fólk við ávísum 
heilsutrupulleikum, ið verða fylgd og kannað regluliga. 

Á Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu hava tey 
tilsamans fimm barna-kohortur við tilsamans útivið 3000 
børnum. Tann størsta er kyksilvurkohortan frá 1986-87, 
sum fevnir um 1022 børn. Eisini hevur deildin eina 
sjeytiára-kohortu við 1131 fólkum yvir 70 ár, ið verða 
kannaði 10. hvørt ár.  

Týski barnalæknin, Ulrike Steuerwald, hevur kannað 
førleikarnar hjá túsundtals føroyskum børnum

Pál Weihe og Philippe Grandjean, professari á 
umhvørvismedisinsku deildini á Syddansk Universitet, hava 
havt neyvt samstarv um kviksilvurkanningarnar í Føroyum

kann ing un um var sostatt, at kvik
silvur, sum føroyingar fáa í seg við 
at eta grind, í ávísan mun tálmar 
andsevnini hjá børnunum, og at tað 
skaðiliga árinið er varandi, sigur Pál 
Weihe.  

Í 2008 mælti Pál Weihe saman 
við Landslæknanum føroyingum 
til heilt at gevast at eta tvøst og 
spik. 

– Tað var ikki væl dámt av øllum, 
tí grindin hevur í Føroyum verið 
sæð sum eitt vælsignilsi, ið av sær 
sjálv um kom til okkara strendur. 
Men grindin var so dálkað, at hon 
ikki hevði verið borðbær í vanligari 
mat fram leiðslu í ES ella USA. 
Okkara til mælið bygdi á, at tað 
góða, sum er í grind, kunnu vit fáa í 
ríkiligt mát frá øðrum havmati, og 
í dag eru vit millum tey ríkastu í 
heim in um. Vit hava onga aðra 
orsøk til at eta grind enn, at hetta 
er gomul siðvenja. Vit loyvdu okk
um at vera reint heilsu ligir og ikki 
taka onnur sam felags lig atlit við, 
sigur Pál Weihe.  

BODNIR TIL USA
Úrslitið av kanningunum hjá Pál 
Weihe og hansara sam starvs feløg
um vaktu stóran ans úti í heimi. 
Eftir kann  ing ar  úrs  li t  un  um úr Før
oyum at døma var markið hjá WHO 
fyri, nær kviksilvur er óskaði ligt, 
alt ov høgt. 

Pál Weihe og Philippe Grandjean 
vórðu bodnir til USA av The White 
House Office of Science and 
Techno logy Policy, ið er ein ráð gev
andi nevnd hjá amerikanska for
setan um. Teir løgdu fram úrslitini 
av kann ing un um í Føroyum, og tað 
elvdi til mikið kjak um, hvat rætt 
var at gera.

– Heilsumyndugleikarnir í USA 
vildu seta markvirðið fyri kvik silv
ur niður og avmarka loyvda útlátið 
av kvik silvuri frá amerikanskum 
orku verk um. Men mótstøðan var 
hørð, tí milliardavirðir vóru upp á 
spæl. Amerikanska granskingar
ráð ið, The National Research 
Council, varð biðið um at kanna øll 
viðurskifti og koma við einum 
tilmæli. Ráðið kom til ta niðurstøðu, 
at føroyska kviksilvurkanningin 
skuldu vera grundarlag fyri mark
virðin um, tí hon var vælgjørd og 
lýta leys. Sostatt eru tað føroysku 
kohortukanningarnar, sum í dag 
liggja til grund fyri markvirðinum 
í USA, greiðir Pál Weihe frá.  

KVINNURNAR AKTAÐU
Tilsamans fimm barnakohortur 
eru nú skipaðar á Deildini fyri Arb
eiðs og Almannaheilsu. 

– Vit hava gjørt nýggjar ko
hortur fyri at vita, um kvik silvur
nøgd in í blóðinum hjá nýføðingum 
er broytt, og fyri at kanna árinið av 
nýggj um dálkandi evnum, sigur Pál 
Weihe. 

Børnini í teimum seinnu ko hort
un  um høvdu munandi minni kvik
silvur í blóðinum, tá tey vóru fødd. 

– Tað vísir týðuliga, at kvinn ur
nar hava fylgt okkara ráðum og 
etið munandi minni grind. Vit eru 
nú í ferð við at savna allar ko hort

ur nar til eina stóra mynd, ið skal 
vísa, um skaðiligu árinini á nerva
lagið eisini eru minkað. 

– Fólkaheilsuliga hava kann ing
a rnar verið ein stórur vinningur 
fyri Føroyar, og samstundis hevur 
altjóða samfelagið fingið tilfar, sum 
kann brúkast til at áseta markvirðir 
fyri dálkandi evnir. So hetta hevur 
verið alt annað enn tóm akademisk 
gransking, staðfestir Pál Weihe. 

MANNAGJØRT EITUR
Eftir annan heimsbardaga eru fleiri 
manna gjørd evnir sum DDT og 
PCB latin út í havið. Hesi evnir, sum 
undir einum verða nevnd POPir, 
savna seg serliga í spikinum á 
djórum ovarlaga í føðiketuni, so 
sum grindahvali og kópi. 

Við at máta innihaldið av hesum 
evnum í blóðroyndum frá fyrstu 
kviksilvurkohortuni fann Pál 
Weihe fram til, at innihaldið av PCB 
var 510 ferðir hægri hjá føroyskum 
børnum enn hjá børnum í øðrum 
londum, har fólkið ikki livir av 
havsúgdjórum.

– Vit ásannaðu, at vit noyddust 
at fara at kanna hetta nærri, tí tað 
kundi hugsast, at vit góvu kvik silv
uri skyldina fyri nakað, sum í veru
leik an um stavaði frá hesum evn
um, sigur hann.  

Kanningarnar vístu, at hesi 
evnini ikki ávirkaðu heilan í nevni
verdan mun. Hinvegin høvdu 
evnini skaðiligt árin á immun
skipan ina. Tað vísti seg, at kopp set
ing ar av børnum ikki virkaðu eins 
væl, um børnini høvdu høg virðir 
av PCB.

Seinnu árini eru kanningar av 
árini av fluoreraðum evnum eisini 
gjørdar á Deildini fyri Arbeiðs og 
Almannaheilsu. Hesi evnir avvísa 
olju og vatn og verða tí nógv brúkt 
til klæðir, møblar, køksamboð og 
aðrar gerandisvørur. Tey verða 
eisini kallað ævinleikaevnir, tí tey 
verða nærum ongantíð niðurbrotin. 

Fyri at kanna hesi evnir varð ein 
nýggj kohorta stovnað í 2007, sum 
fevndi um 475 børn. Úrslitið av 
kanningunum vístu, at fluoreraði 
evnir hava sera stóra ávirkan á 
immunverjuna, væl størri enn PCB. 

Í juni í ár kom amerikanska um
hvørvis stýrið, U.S. Environmental 
Protection Agency, við tilmæli um, 
at mongd in av fluorerandi evnum í 
amerikanskum drekkivatni skal 
minkast túsund ferðir. Hetta 
tilmælið var grundað á tilfar frá 
føroyskum kohortukanningum. 

Áhugin fyri skaðiligum árinum 
av fluorerandi evnum er sera stórur 
úti í heimi, og tørvur er á enn fleiri 
kann ing um. Deildin fyri Arbeiðs 
og Almanna heilsu hevur nú stovn
að eina heilt nýggja barna ko hortu, 
so tað millum annað ber til at 
kanna livandi kyknur frá ný føð ing
um. 

TAÐ VAKRA Í 
TÍÐARRØÐUM
Tann stóri áhugin frá útlendskum 
granskingarstovnum vísir, hvussu 
stórt virði kohortur sum tær á 
Deildini fyri Arbeiðs og Al manna

heilsu hava. 
– Ein og hvør gransk ingar stovn

ur hevur ikki møguleika fyri at gera 
slíkar kanningar, tí tey kunnu ikki 
bara seta seg niður í áravís og bíða 
eftir úrslitum. Vit hava tilfarið og 
kunnu fara aftur í tíðina at leita 
eftir svarum. 

– Tað er tað vakra í tíðarrøðum. 
Um tú hevur goymt títt tilfar væl 
og skipað og skrásett tað væl, so 
liggur tað klárt til at svara øllum 
møguligum fyrispurningum. 

– Vit fingu til dømis fyri kortum 
ein fyrispurning, um fluoreraði 
evnir kunnu ávirka heilan. Hetta 
kunnu vit kanna við at hyggja at 
blóð roynd um frá nalvasnórum og 
saman bera tær við sálarfrøðiligar 
kann ing ar, sigur Pál Weihe.

100 MILLIÓNIR 
UTTAN ÚR HEIMI
Deildin fyri Arbeiðs og Almanna
heilsu hevur, síðani arbeiðið 
byrjaðu í 1986, fingið meira enn 100 
millión ir kr. til kohortukann ing ar
nar. Ein stórur partur av pengunum 
er komin úr USA, ein partur er 
komin frá danska Um hvørvis stýr
in um og ein lítil partur frá ES og frá 
føroyska Granskingarráðnum. 

Pál Weihe dylur ikki fyri, at 
hann er errin av gransk ingar deild
ini, sum hann hevur bygt upp. 

– Vit hava eitt lítið vælvirkandi 
gransk ingar um hvørvi her við 
umleið 15 granskarum, sum arbeiða 
við ymiskum verk ætlan um. Eitt 
rætt iliga stórt tal av gransk ar um 
eru farin umvegis hesa deildina og 
hava fingið innføring í gransking. 
Tað hevur uttan iva havt av leið ing
ar fyri tann stóra granskingarhug, 
sum nú er innan fyri heilsu gransk
ing, sigur hann.

Tilsamans eru kanningar gjørd
ar av útivið 3000 føroyskum børn
um í teim um fimm barna ko hort un
um, ið eru stovnaðar á deild ini.   

– Vit hava órógvað tey føroysku 
børnini og foreldrini í stóran mun, 
og tey hava víst okkum stóra 
vælvild. Tað hevur verið impon er
andi, hvussu samfelagið øll hesi 
árini hevur bakkað upp um kann
ing ar nar hjá okkum, sigur Pál 
Weihe. 

Á nýggjárinum verður Deildin 

fyri Arbeiðs og Almannaheilsu 
um løgd til granskingardeild undir 
Lands sjúkrahúsinum. Pál Weihe 
veit enn ikki, um hann fer at halda 
fram.

– Vónandi fer deildin at yvirliva 
undir Landssjúkrahúsinum.  Eg 

veit ikki, hvussu verður við mær, 
men eg vil fegin halda fram. Eg havi 
heilsuna, mær dámar væl at 
arbeiða, og eg havi nógv eftir, sum 
eg fegin vil gera, sigur hann.  

FAKTA
Pál Weihe

• Føddur 1949

• Serlækni í arbeiðsmedisini

• Leiðari á Deildini fyri 

Arbeiðs- og almannaheilsu

• Adjungeraður professari í 

fólkaheilsu á Fróðskaparsetri 

Føroya
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Eftir Mariu Húsgarð

Í mars í ár var Løgtingið liðugt at 
viðgera uppskot um rammu sátt
mála millum Føroyar og Evro pa
sam veldið um samstarv á fleiri 
økjum. Hetta er nýggjur sáttmáli, 
sum gevur møguleika fyri meiri 
fjøl táttað um samstarvi enn 
higartil.  

Nýggi sáttmálin fevnir eisini um 
av tal una millum Føroyar og Evropa
sam veldið um Hori zon Europe. 
Horizon Europe er skrá in hjá ES
nevndini við sam starvs møgu leik
um innan gransk ing, menn ing og 
nýskapan fyri tíðar skeiðið 2021
2027. 

Tað var eyðsæð, at løgtingslimir 
høvdu sett seg væl inní, hvat málið 
snúði seg um, og at tað vóru fram
tíð ar málsetningar, sum Løgtingið 
hevði til viðgerðar. Álitið hjá Uttan
lands nevndini vísir, at samstarvið 
millum Føroyar og Evropa sam
veldið verður tikið í størsta álvara. 

Sáttmálin um luttøku í sam
starvs verk ætlanum Samveldisins 
hevur ikki ásettan tíðarkarm. Hann 
er breiður, leggur lunnar undir og 
setir karmar fyri sam starv inum 
millum okkum og Evropa sam veldið 
langt inn í framtíðina. 

Tá ið eitt samt Løgting hevði 
samtykt sáttmálan, var samstundis 
latið upp fyri, at føroyskir myndug
leik ar kunnu hugsa um at víðka 
sam starvið til onnur øki í fjøl
broytta evropeiska úrvalinum. 

SAMSTARV Á 
ÚTBÚGVINGARØKINUM
Landsstýrismaðurin hevði longu 
framman undan verið alment úti 

við boðun um um, at tað er áhugi í 
Føroy um fyri at luttaka í Erasmus+, 
sum er samstarvið á út búgvingar
økinum. Um hetta fer at eydnast, so 
verður m.a. møguligt hjá lesandi á 
Fróð skapar setri Føroya at fara til 
onnur lond eitt skifti, á sama hátt 
sum føroysk lesandi uttanlands í 
mong ár hava kunnað farið longri 
út í heim í lestrartíðini. 

Erasmus+ letur samstundis upp 
fyri, at lesandi úr øðrum londum 
kunnu velja at koma til Føroya eitt 
tíðarskeið. Og tað er at fegnast um. 

Eitt væleydnað Erasmus+ uppi
hald í Føroyum, kanska enntá við 

starvs venjing í føroyskari fyritøku, 
kann verða lykilin til varandi sam
starv. Slíkir møguleikar kunna hava 
stóran týdning fyri luttøkuna í 
Horizon Europe. 

Uttanlandsnevndin skrivar í 
álitin um, at “tilgongdin at gerast 
partur av granskingarsamstørvum 
á ymsum økjum kann vera krevj
andi”, og nevndin mælir til at 
styrkja tann partin, sum hevur við 
fyri reik ing og íverkseting av 
granskingar samstørvum at gera. 

Luttøka í út búgvingar sam starv
in um Erasmus+ er ein máti at 
byggja og styrkja netverk, tí altjóða 

sam størv eru uttan tíðarkarm og 
tey byrja ongantíð ov tíðliga. 

Hinvegin hevur ein ítøkilig verk
ætlan ein tíðarkarm og tað er al
neyð ugt, at fólkini, sum skulu 
arbeiða í felag, kenna hvønn annan 
og hava álit á hvørjum øðrum. Ein 
Hori zon verkætlan tekur vanliga 
um leið fýra ár. Virkar samstarvið 
væl, arbeiða somu luttakarar víðari 
í fleiri verkætlanum. Og tað verður 
lættari fyri hvørja verkætlan, ser
liga um arbeiðsstevið í netverkinum 
er gott.

Tey, sum virka í leiðandi størv
um á Setrin um, granskingar stovn

um og í fyritøkum, eiga at seta mál 
fyri luttøku í altjóða samstarvi, og 
sjálvandi at taka væl í móti teimum 
lesandi, tann dagin, tað verður 
møgu ligt at koma til Føroya við 
stuðli úr Erasmus+. 

Nýggi sáttmálin er framsøkin. 
Um Føroyar velja at brúka møgu
leikarnar, fara hesi samstørv at 
skapa vøkstur og nýggj størv. Tí er 
at fegnast um, at føroyingar nú 
hava fingið atgongd til eitt fjøl
táttað úrval av evropeiskum møgu
leik um.

Ein sáttmáli – fjøltáttað samstarv

Sáttmálin, sum tryggjar Føroyum luttøku í samstarvsætlanini fyri gransking og menning hjá ES, Horizon Europe, varð undirskrivaður í Bruxelles tann 24. mai í ár. Elin Mortensen, sendikvinna 
Føroya í ES, undirskrivaði vegna Føroyar. Fyri ES undirskrivaðu Fabrice Dubreuil, umboð fyri franska formansskapin í ES Ráðnum, og Joanna Drake, varaaðalstjóri fyri aðalráðið fyri 
gransking og nýmenning. Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum, Jenis av Rana, og ES nevndarlimurin fyri gransking, útbúgving og mentan, Mariya Gabriel, luttóku talgilt

Nýggi sáttmálin gevur Føroyum møguleika at gerast partur av teimum samstarvsætlanum hjá ES, ið loyva atlimaskap fyri lond uttanfyri ES.
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Eftir Mariu Húsgarð

ESnevndin hevur sett nýggj átøk í 
verk fyri komandi árini fyri at 
styrkja samstarvið og førleikarnar 
í europeiska økinum. Sjóneykan er 
sett á lond, sum ikki liggja á odda í 
Evropa. Eitt nú Føroyar, sum í stødd 
og fólkatali ikki megnar tað sama 
sum stóru londini.

WIDENING
Skipanin við stutta heitinum 
“Widening” snýr seg um at byggja 
upp førleikar og at menna sam
størv mill um stovnar í ymsum 
lond um. Und ir formliga heit in um: 
“Widening participat ion and 
strengthen ing the European Re
search Area” verður latið upp fyri, 
at universitet úr størri londum 
kunnu fara undir samstarv við til 
dømis Fróðskaparsetrið í Føroyum. 
Talan kann vera um netverk, men 
eisini um at stovnseta eitt Centre of 
Excellence. Starvsfólk kunnu nema 
før leikar uttanlands og leiðandi 
gransk ar ar kunnu koma til Føroya 
at menna útbúgvingarnar á Fróð
skapar setrinum.

Serligar metingarskipanir eru, 
har stuðulsupphæddir einans 
verða brúktar til umsóknir úr lond
um, sum eru í bólkinum “Widening”. 

COST
Nøkur av átøkunum hjá ESnevnd
ini eru ikki beinleiðis partur av 
Hori zon Europe. Til dømis hevur 
COST avtalu við ESnevndina um 
m.a. at hava serligt fokus á lond 
sum Føroyar. COST stendur fyri 
European Cooperation in Science & 
Technology og skipar netverk fyri 
gransk arar og vinnuna. 

Fyrr í ár vóru umboð fyri COST 
á vitj an í Føroyum og høvdu kunn
ing ar fund um møgu leik ar nar hjá 
før oy ing um at luttaka í COST net
verk um. 

COST veitir stuðul til netverkini, 
so at øll, sum ynskja at samstarva 
al tjóða um gransking, menning og 
nýskap an, hava møguleika at 
mennast og finna røttu sam starvs
part ar nar. Kanning hjá COST vísir, 
at lut tøka í teirra netverkum økir 
sann lík ind ini fyri at fáa játtað 
stuðul úr øðrum grunnum, t.d. 
Hori  zon, við 37%. 

Frá 2023 verður møguligt hjá før

oyingum at luttaka í COST net
verkum og at fáa fíggjarligan 
stuðul til luttøkuna úr COST 
skipanini. 

COST ACTIONS
Netverkini hjá COST verða nevnd 
COST Actions. Tey virka sum tíðar
av markaðar verkætlanir við fokus 
á ávís evni. Vanliga luttaka gransk
ar ar frá hægri lærustovnum, fyri
tøk um, almennum stovnum og 
onn ur við áhuga fyri evninum. 

Ein COST Action kann fevna um 
eitt hvørt vísinda og tøkniøki og er 
virk in í 4 ár. Øll kunnu lut taka, 
uttan mun til, hvar á yrkis leiðini 
man er. 

Tað er lætt at leita eftir og søkja 
um luttøku í COST Actions og so
leið is traðka á altjóða pallin og 
víðka yrkis grundarlagið.

Eftir Mariu Húsgarð

Granskarar og vinnulívsfólk um 
allan heim samstarva um umsóknir, 
sum verða sendar inn í Horizon 
Europe skipanina í Brússel í 
hópatali. Kappingin er hørð og tað 
kann tykjast lættari at geva upp, 

enn at blíva við at royna at vinna í 
kapping við stóra útheimin. 

Av tí at stórur partur av Horizon 
Europe snýr seg um menning og ný
skapan, so er vinnan ógvuliga 
virkin í evropeiskum verk ætlan um. 
Lut tøka í Horizon verk ætlan kann 
hava stóran týdn ing fyri ávís 
vinnu øki og gev ur nógv annað enn 
fígg ing. 

Starvsfólkini fáa nógv, tá ið tey 
sam starva tvørtur um landamørk 
og fak øk ir. Tey verða partur av 

størri heild og tað mennir hvønn 
ein stakan. Stovnurin ella fyritøkan 
virk ar tá á stóra evropeiska pall in
um og verður sædd. 

Nýhugsan og dirvi at royna nýtt 
vísur seg ofta, tá ið fleiri arbeiða 
sam an. Umhvørvið í Føroyum er 
lítið, serliga tá ið vit samanbera 
okk um við fyritøkur og stovnar í 
øðrum londum. Samstarv millum 
stovnar og fyritøkur í Føroyum 
kann tí gera, at føroyski parturin í 
einari Horizon verkætlan verður 
lut fals liga stórur og  sjónligur í al
tjóða høpi. 

ES NEVNDARLIMUR 
RÓSAR FØROYUM
Tá ið nýggi sáttmálin varð undir
skrivað ur í Brússel tann 24. mai í ár, 
helt ESnevndarlimurin Mariya 
Gabriel eina røðu. Sambært ES
nevnd ini klára Føroyar seg væl í 
kapp ingini og hava vunnið fleiri 
týdningar mikl ar verkætlanir. Hon 
tók verk ætlan ina AquaVitae fram 
sum dømi. Hetta er ein stór verk
ætlan, sum fevnir um alt Atlants
havið. Luttakarar eru úr Afrika, 

Norður og Suðuramerika og úr 
øllum strandalondunum í Evropa. 

ESnevndin og Mariya Gabriel 
róstu føroyingum, tí luttøkan í 
AquaVitae verkætlanini vísir væl 
okkara styrki. Luttøkan vísir, at vit 
duga at samstarva innlendis, at vit 
duga og vilja geva íkast til at menna 
bláa búskapin, og at vit hava dirvi 
til at taka uppgávur á okkum.

Tað serliga við AquaVitae er, at 
bæði stovnar og fyritøkur eru 
saman um at loysa uppgávuna. Her 
er talan um aling á sjógvi, har 
gransk ar ar hjá Fiskaaling standa á 
odda. Men eisini Ocean Rainforest 
og Sjókovin eru virkin í verk ætlan
ini, umframt at alifyritøkur eru við 
sum undirveitarar. 

Tær flestu stóru sam starvs verk
ætlan ir nar við føroyskari luttøku 
snúgva seg um havið, og tað er 
kanska ikki so løgið. Vit granska 
veður lag, havstreym og orku úr 
havinum. Vit menna nýggja fram
leiðslu og tøkni til sjóvinnu og al
ing. Nú er bara at flyta tað, sum vit 
duga á sjógvi, yvir á onnur øki og 
aðrar vinnur á landi.

NÝGGJ ÁTØK FRÁ ES NEVNDINI

SAMAN STANDA VIT STERKARI

Mariya Gabriel, ES nevndarlimur, 
rósti føroyingum fyri at klára seg 
væl í kappingini um at fáa fígging.

Kreativar vinnur
Landsstýrið hevur ætlan um føroyska luttøku í Creative 
Europe, sum er samstarvið á mentanarøkinum. 

ES-nevndin leggur stóran dent á, at luttøka í einari skrá 
ikki útihýsir møguleikan at luttaka í onkrari aðrari eisini. 

Til dømis hevur COST fjølbroytt úrval av netverkum á 
kreativa økinum, eisini tá ið talan er um kreativar vinnur. Í 
Horizon Europe ber til at søkja um stuðul til verkætlan við 
evnum innan mentan og onnur skapandi fakøki, 
samstundis sum ein ørgrynna av slíkum møguleikum eru í 
EIT. 

EIT stendur fyri European Institute of Innovation and 
Technology. Tað er sameindur partur av Horizon Europe, 
men snýr seg um øðrvísi møguleikar, m.a. tí dentur verður 
lagdur á at skipa varandi partaløg millum vinnu, gransking 
og útbúgving í landinum, sum søkir sum stuðul úr hesi 
skipan. 

Alt hetta vil tilsamans geva kreativu vinnuni fjølbroyttar 
møguleikar at taka lut í evropeiskum samstørvum. 

AquaVitae verkætlanin fevnir millum annað um aliroyndir á Sørvágsfirði.
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Føroysk fyritøka skal leiða stóra ES granskingarverkætlan:

Vit skulu seta 
okkum hægri mál
Føroyar fáa alt ov lítið burtur úr ES 
granskingarsamstarvinum. Tað heldur Ólavur 
Gregersen, stjóri á Ocean Rainforest, sum hevur 
skrivað søgu við fyri fyrstu ferð at fáa leiðsluna 
av eini stórari ES granskingarverkætlan til 
Føroya. Tað krevur nógv at søkja um stuðul 
frá ES, men Føroyar hava nógv at bjóða, 
og føroyskir granskingarstovnar eiga at 
seta sær nógv hægri mál, heldur hann. 

Eftir Dagmar Joensen-Næs

Á Ocean Rainforest vita tey nógv 
um tara. So nógv, at tey, sum sita á 
stóra pengakassanum hjá ES í 
Bruxelles, hava gjørt av, at lítla 
føroyska fyritøkan uttast á 
bryggjuni í Kaldbak skal standa á 
odda fyri eini stórari altjóða 
verkætlan um, hvussu Europa kann 
fáa nógv meira burtur úr at ala tara. 

Ólavur Gregersen, stjóri á Ocean 
Rainforest, dylur ikki fyri, at hann 
er ovurfegin og ikki sørt errin av, at 
hansara lítla fyritøka hevur fingið 
eina slíka álitisváttan. 

– At fáa eina tílíka verkætlan til 
Føroya er ikki nakað, sum bara 
dettur av himli. Vit hava arbeitt 
fram ímóti hesum í fleiri ár. Tað 
krevur fyrst og fremst  tol og 
áhaldni, sigur hann. 

Ólavur Gregersen hevur arbeitt 
við nýmenning í nógv ár og hevur 
verið við í nógvum ymiskum 
granskingar og 
menningarverkætlanum. Seinastu 
árini er tað serliga taravinnan, ið 
hevur havt hansara áhuga.

Bygningurin hjá Ocean Rain
forest í Kaldbak sær ikki út av 
nógv um, og framleiðslan av tara
vørum er heldur ikki serliga stór, 
men Ocean Rainforest er kortini 
ein tann størsta taraalifyritøkan í 
Europa. 

– Tað kann tykjast løgið, men 
taraaling er ikki ein stór vinna í 
Europa. Vit ala meira tara enn 
nakar annar uttan fyri Asia, har 
taravinnan er risastór. Hetta er ein 
nýggj vinna í Europa, men vit 
hava fleiri royndir við at ala tara 
enn onnur, sigur Ólavur 
Gregersen. 

At vita nógv um tara er tó ikki 
nóg mikið til at fáa litið upp í 
hendur at leiða eina stóra ES
granskingarverkætlan.

Ólavur Gregersen hevur drúgvar 
roynd ir við at søkja um stuðul til 
gransk ingar verkætlanir frá ES. 
Hans ara fyritøkur hava fingið 
nógvar ferðir meira granskingar
stuðul frá ES til Føroya enn nakar 
annar. 

– Eg havi tann fyrimun, at eg 
havi arbeitt við vinnumenning alt 
mítt lív og eri vanur at síggja verk
ætlanir í breiðum høpi, sigur hann. 

Tann stóra nýggja tara verk
ætlanin, ið kallast SeaMark, er tann 
størsta, ið hann hevur verið partur 
av. Og hon hevur sín uppruna í 
Føroyum. 

BYRJAÐI Í LEIRVÍK
Fyrsta stigið á tí longu leiðini til at 
gerast samskipari av stóru ES
verkætlanini varð tikið ein myrkan 
vetrardag í januar 2021 í Leirvík. 

Unn Laksá, sum er stjóri á privata 
granskingarstovninum 
Sjókovanum, hevði funnið eina 
lýsing frá ES granskingarskránni 
Horizon Europe, sum hon vildi vísa 
Ólavi Gregersen. 

Tey bæði høvdu arbeitt saman í 
fleiri ár. Hon hevði verið grans
kingar verkætlanarleiðari í fyri
tøkuni Syntesa, sum Ólavur Greger
sen hevði stovnað. Tey tóku í felag 
stig til at stovna Sjókovan fyri betri 
at kjølfesta arbeiðið, sum bygt var 
upp í Syntesa, í samfelagnum. Unn 
Laksá setti seg í samband við fýra 
føroyskar fyritøkur, sum vildu vera 
við til at stovna ein ikkivinnuligan 
óheftan granskingarstovn, og hon 
varð sett sum stjóri á nýggja 
stovninum. 

Unn Laksá brúkar nógva orku til 
at lesa lýsingar eftir gransk ingar
um sókn um og meta, um tær eru 
áhuga verdar fyri fyritøkur í 
Føroyum. Lýsingin frá Horizon 
Europe, sum Unn Laksá var komin 
fram á, snúði seg um at stimbra 
nýtslu av tara sum burðardyggari 
og lønandi vinnu í Europa. Verk
ætlanin skuldi vera vinnuliga stýrd, 
og granskingin skuldi kunna um
setast til ítøkiliga vinnuliga fram
leiðslu. 

Unn Laksá og Ólavur Gregersen 
vóru samd um, at hetta var nakað, 
ið mátti roynast. Tey høvdu 
frammanundan tvær ferðir søkt 
um stuðul frá ES til líknandi 
verkætlanir. Umsóknirnar høvdu 
fingu sera góðar metingar frá ES, 
men høvdu kortini ikki vunnið 
hørðu kappingina um stuðul. 

– Tær góðu metingarnar góvu 
okkum vónir um, at tað kundi 
eydnast. Vit høvdu lært nógv av 
arbeiðinum við teimum fyrru 
umsóknunum og hildu okkum vita, 
hvat skuldi til fyri at røkka á mál, 
sigur Ólavur Gregersen.  

Ólavur Gregersen og Unn Laksá 
settu seg í samband við fyritøkur 
og stovnar, ið kundu vera 
áhugaverd at samstarva við. Tey 
fingu 25 altjóða fyritøkur og 
stovnar við í samtakið, ið skuldi 
søkja um stuðul. Og so varð farið til 
verka við fundum og 
samráðingum. 

– Tað skal nógv samskifti til fyri 
at seta eina umsókn saman. 
Nógvar trætur skulu loysast á 
vegnum, serliga um hvør skuldi 
gera hvat, og hvussu fíggingin skal 
býtast.

SeaMark verkætlanin er býtt í 
tíggju arbeiðspakkar, sum einstakir 
luttakarar í samtakinum hava 
ábyrgdina av. 

Arbeiðið, ið skal gerast, fevnir 
millum annað um at menna tara 
genetiskt, so hann veksur betur, at 
finna bestu tøknina at ala og skera  
tara, at framleiða ymiskar vørur úr 
tara, og at eyðmerkja avbjóðingar 
við at fáa vørurnar á marknaðin. 

Eisini skulu greiningar gerast av 
heilsuárininum av at eta tara og av, 
hvussu evnir í taranum kunnu 
brúkast í kosmetikki og heilivági og 
sum pakkitilfar í staðin fyri 
plastikk.

Harumframt skulu positiv og 
negativ árin á umhvørvið kannast, 
og búskaparligar greiningar skulu 
gerast fyri at vita, um tað loysir seg 
at fara undir taraframleiðslu. 

– Tað krevur eina øðiliga ment
ala orku at gera eina góða umsókn. 
Ein verkætlan av hesum slag fevnir 
rættiliga breitt, og tú skalt fyrst og 
fremst síggja verk ætlanina fyri 
tær. 

– Tær síðstu tríggjar vikurnar, 
áðrenn ein tílík umsókn verður 
send inn, skal eg vera fullkomuliga 

inni í øllum smálutum, og eg skal 
brúka alla mína orku til at fáa 
heildina so góða sum gjørligt. Eg 
skal sovna við einum setningi og 
vakna við einum setningi úr 
umsóknini. Um eg ikki geri tað, veit 
eg, at tað verður ikki gott, sigur 
Ólavur Gregersen. 

HÁLVTANNAÐ ÁRSVERK
Starvsfólk á Ocean Rainforest hava 
brúkt tilsamans umleið eitt ársverk 
til at fyri reika og skriva umsóknina 
um stuðul frá Horizon Europe til 
nýggju verk ætlanina. Eftir at 
játtan in varð givin, hava tey brúkt 
eitt hálvt ársverk afturat til at gera 
endaliga sáttmálan, ið varð undir
skrivaður í juni í ár. 

– Tað skal nógv arbeiði til, 
áðrenn tú fært teir fyrstu peng ar
nar. Og tað fyrsta ársverkið veitst 
tú ikki, um tú  fært nakað afturfyri, 
tí tað eru verri enn so allar um sókn
ir, ið verða gingnar á møti. Hetta 
eru tað fleiri í Føroyum, sum hava 
trupult við at góðtaka, sigur Ólavur 
Gregersen. 

Kappingin um gransking ar stuð
ulin frá ES er hørð. Ocean Rain
forest vann kappingina um Sea

Ólavur Gregersen hevur drúgvar 
royndir við at søkja um stuðul frá 
ES til granskingarverkætlanir. Hann 
skal nú fyri fyrstu ferð leiða eina 
stóra ES granskingarverkætlan. 

Ocean Rainforest framleiðir 300 tons av tara um árið. 
Málið er at koma heilt upp á 100.000 tons í Føroyum. 



11Fríggjadagur 9. september 2022  ·  Nr. 45 Sosialurin

Mark framum 29 aðrar um søkj arar.
– Tað eru í miðal 20 luttakarar í 

hvørjum samtaki, og vit kappaðust 
sostatt móti 600 øðrum gransking
ar  stovnum og fyritøkum í Europa. 
Fyri at vinna kappingina mást tú 
vera tann besti. Tá ber ikki til at 
hugsa í tímum, og um tú fært 
pengar fyri alt. Tú mást veruliga 
vilja tað, og tú mást snøgt sagt 
arbeiða reyvina út av buksunum. 
Vilt tú ikki tað, skalt tú ikki fara inn 
í hetta, sigur Ólavur Gregersen.  

Sjálvt um umsóknin ikki verður 
játtað, er arbeiðið ikki spilt. 

– Tú lærir nógv av tilgongdini, 
sum tú kanst brúka til at skriva 
nýggj ar betri umsóknir. Og tað 
noyðist tú at gera, tí tað er neyðugt 
at vera við í granskingar verk
ætlanum fyri at menna fyritøkuna. 
Vit hava tørv á meira vitan, og við at 
vera við í granskingar verk ætlan um 
fáa vit ikki bert pening til okkara 
egnu gransking, men vit fáa eisini 
atgongd til gransking hjá øðrum, 
sigur Ólavur Gregersen.

Játtanin frá ES til SeaMark verk
ætlan ina er 70 milliónir krónur, ið 
skulu brúkast yvir fýra ár. 

Fyri Ocean Rainforest eru eisini 
ítøkiligir vinnuligir ágóðar við at 
standa á odda fyri SeaMark verk
ætlanini. Tríggir kundar hjá Ocean 
Rainforest eru við í samtakinum, og 
teir skulu menna tólv ymiskar 
vørur burtur úr  tara, ið Ocean 
Rainforest alir. 

– Vit fáa fígging frá ES til at 
menna vørur, ið vit vilja framleiða. 
Vit vilja fegin ala so nógvan tara 
sum til ber, og tað kunnu vit bert 
gera, um eftirspurningurin eftir 
taravørum er nóg stórur, sigur 
Ólavur Gregersen.  

LIVIR AV VERKÆTLANUM 
Sjókovin hevur ein týðandi leiklut í 
SeaMark verkætlanini, og eisini 
Unn Laksá hevur brúkt nógva tíð til 
at fyrireika umsóknina til ES. 

– Eg havi brúkt nógvar mánaðir, 
men hendan verkætlanin hevur 
eisini sera stóran týdning fyri 
Sjókovan, sigur hon. 

Sjókovin skal leiða ein arbeiðs
pakka, ið snýr seg um at gera tøkni
bú skap ar ligar greiningar av  fram

leiðslu  gongd um og 
sam felags bú skapar lig ar grein ing
ar.

– Vit eru ein granskingarstovnur, 
ið bara hevur privata fígging. 
Sjókovin hevur fingið játtan til 
tvær stórar verkætlanir ígjøgnum í 
Horizon Europe í hesum um farin
um. Um vit ikki hava verk ætlanir, 
so eru vit ikki til. 

– SeaMark gevur okkum møgu
leika at byggja upp førleikar. Tá 
SeaMark er liðugt, verður Sjókovin 
ein tann fremsti í Europa til at gera 
tøknibúskaparligar greiningar inn
an taravinnu. Eisini hava vit fingið 
eitt størri og øðrvísi netverk við at 
samstarva við nýggj fólk. Um vit 
gera eitt gott arbeiði, kunnu vit 
vænta at verða  boðin við í aðrar 
verkætlanir, sigur Unn Laksá.

NÓGVIR MØGULEIKAR 
Í FØROYUM
Ólavur Gregersen heldur tað hava 
stóran týdning fyri Føroyar, at 
føroyskir granskingarstovnar og 
fyritøkur gera meira við at søkja um 
fígging frá ES og øðrum altjóða 
granskingargrunnum. 

– Eg havi varhugan av, at tað 
verður undirmett ógvuliga nógv, 
hvussu nógv tað krevur. Tú fært 
einki burtur úr bara at fylla eitt 
umsóknarblað út og senda tað inn. 
Tú mást hava eina skipaða tilgongd, 
har tú veruliga leggur teg eftir at 
koma í fremstu røð. Tað krevur, at 
tú samstarvar við tey bestu, bæði í 
Føroyum og uttanlands. 

– Tað hevur týdning í breiðum 
føroyskum høpi, at vit byrja at 
koma inn í hetta. Landið rindar 
nógv fyri at vera við í Horizon 
Europe, og tað er nógv fyri, at 
Fróðskaparsetrið og aðrir gransk
ing ar stovnar ikki gera meira við at 
søkja um stuðul til gransking. Tað 
krevur eina meira langskygda 
tilgongd, og at umsóknir um 
granskingarstuðul verða ein fastur 
partur av virkseminum á stovn un
um. 

– Tað nyttar ikki fyrst at hugsa 
um at fáa pengar og síðani hugsa 
um, hvat skal gerast. Tú mást 
miðsavna teg um økir, har tú kanst 
vera betri enn nakar annar. Vit 

hava rættiliga nógv tílík økir í 
Føroyum, serliga tá tað snýr seg um 
sjógvin, sum kunnu gera, at vit eru 
áhugaverd fyri onnur úti í verðini, 
sigur Ólavur Gregersen. 

– Vit hava eisini tann fyrimunin 
í Føroyum, at vit hava eitt sterkt 
vinnulív við fyri tøk um, sum eru 
framma laga í heimshøpi bæði 
innan fiskivinnu og alivinnu. Fyri
tøk ur nar hava áhuga fyri at vera 
við í verkætlanum, sum kunnu geva 
teimum nýggja vitan, men tað eru 
granskingarstovnar sum Sjó kovin, 
Havstovan og Fiskaaling, ið mugu 
vera drívmegin, heldur Unn Laksá. 

TARAVINNAN FÆR 
STÓRAN TÝDNING 
Ólavur Gregersen ivast ikki í, at 
SeaMark fer at  fáa stóran týdning 
fyri Ocean Rainforest og fyri før
oyska taraalivinnu.

– Vit fara at menna okkara fram
leiðslu munandi. Í fyrsta lagi skulu 
vit framleiða úrdráttir úr tara, ið 
skulu brúkast til matvørur, pakki
til far, heilivág og kosmetikk. Vit 
fara at fáa útgerð til slíka fram
leiðslu og fara at verða før fyri at 
fram leiða meira, enn nakar hevur 
gjørt fyrr í Europa ella USA. Bæði 
lív frøði liga og tøkniliga fara vit at 
fáa vitan og menning, sum vit hava 
stór liga brúk fyri í Føroyum fyri at 
menna  eina veruliga taravinnu.

– Føroyar hava eitt stórt havøki, 
sum kann rúma nógvan tara. Vit 
eru eitt slag av pionerum á økinum, 
men taravinnan fer at vaksa á sama 
hátt, sum vit hava sæð við laksa
vinnuni og øðrum vinnum, sigur 
Ólavur Gregersen. 

Ocean Rainforest framleiðir í 
dag 300 tons av tara um árið. Fyri at 
fáa lønandi rakstur er neyðugt at  
fram leiða 600 tons. 

– Sum er, klára vit ikki at fram
leiða meira, men vit vænta, at fram
leiðslan verður størri næsta ár. 
Okkara mál er at framleiða 100.000 
tons í 2030 í Føroyum. Harafturat 
ætla vit at framleiða 900.000 tons 
aðra staðni í verðini, sigur Ólavur 
Greger sen. 

FAKTA
Ólavur Gregersen

• Føddur 1968

• Cand.merc. við sergrein í 

altjóða handli

• Stjóri í sp/f Ocean Rainforest 

og sp/f Syntesa

Unn Laksá

• Fødd 1983

• Ph.d. í stjórnmálafrøði frá 

University of Liverpool

• Stjóri í Sjókovanum

• Fyrrv. gransk ingar-

verkætlanarleiðari í sp/f 

Syntesa

Ocean Rainforest
Ocean Rainforest er eitt føroyskt felag, sum arbeiðir við 
vinnuligari taraaling og -framleiðslu. 

Felagið varð stovnað í 2007. Ocean Rainforest hevur síðani 
byrjan arbeitt við at menna ein hóskandi hátt at ala tara í 
harðbalnum havumhvørvi. 

Fyrstu sáddu teymarnir vórðu settir út í mars 2013. Síðani 
2014 hava kanningar verið gjørdar av, hvussu innihaldið í 
taranum broytist við árstíðini, og hvussu vøksturin á 
teymunum kann mennast.

Í 2017 keypti Ocean Rainforest eitt framleiðsluvirki í 
Kaldbak. 

Í dag hevur felagið umleið 150.000 metrar av sáddum 
tarateymum í Funningsfirði og á Gøtuvík. Harumframt 
fremur felagið royndaraling í Kalifornia í USA.

Úrdráttir, sum koma burtur úr taranum, verða brúktir til 
ymiskar framleiðslur. Í høvuðsheitum verður tarin brúktur í 
matvørum, djórafóðri, kosmetikki og heilsuvørum. 

Tað mesta verður selt til keyparar í Stórabretlandi, 
Niðurlondum, Danmark og Týsklandi. 

Tíggju fólk starvast á Ocean Rainforest í Føroyum. Fimm 
fólk starvast á deildini í Kalifornia. Stjóri er Ólavur 
Gregersen. 

Sjókovin
Sjókovin er ein privatur granskingarstovnur, sum hevur 

sum endamál at stimbra burðardygga menning og 
nýskapan í sjófeingisvinnum við at veita vitanartænastur 

gjøgnum gransking og luttøku í altjóða verkætlanum.

Sjókovin varð settur á stovn í mars 2020 av fimm 
føroyskum fyritøkum: Christian í Grótinum, Varðin, 

Framherji, Hiddenfjord og Syntesa. Sjókovin tók yvir 
fíggingina frá Syntesa fyri altjóða granskingarverkætlanir, 

ið vóru í gongd á stovningardegnum.  
  

Sjókovin heldur til í Leirvík. Fimm fólk starvast í 
Sjókovanum. Stjóri er Unn Laksá, sum áður hevur verið 

granskingarverkætlanarleiðari í Syntesa. 

Unn Laksá fær ábyrgdina av at gera tøkni-
búskaparligar greiningar av taraframleiðslu. 

Meira enn hálvthundrað fólk úr tólv londum í Europa og úr USA 
vóru við á fyrsta fundinum í stóru taraverkætlanini SeaMark 
á Hotel Hafnia um mánaðarskiftið august/september
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Hvussu
syrgja børn?
Og hvat kunnu vit gera 
– vit lærarar, námsfrøðingar, 
heilsufrøðingar og onnur, 
sum í okkara dagliga yrki 
eru um børnini?

Hvussu man tað kennast at fara í skúla ella í 
barnagarð, tá ið tú akkurát hevur mist onkran? 
Knappliga er hugurin til spæl ikki tann sami. 
Hendur í lumma, eyguni fjar. Hvussu syrgir tú, 
tá ið tú ikki hevur roynt tað fyrr?

Gerandisdagurin hjá børnunum er í barnagarði 
ella í skúla. Tí er neyðugt, at starvsfólk duga at 
vera um børnini í sorgini og veita teimum eitt 
trygdarnet.

Krabbameinsfelagið og Undirvísingarstýrið
skipa nú fyri skeiði, sum mennir førleikarnar 
hjá starvsfólkunum at varnast atburð hjá 
børnum, sum syrgja, og vera um tey og veita 
bestu hjálp.

Ein fyrilestur og trý skeið verða hildin frá 
26. til 29. september. Hvørt skeiðið er ein 
dag og er ætlað lærarum, námsfrøðingum, 
heilsustarvsfólkum, sálarfrøðingum og øðrum, 
sum í sínum dagliga yrki eru um børnini.

Tað er Per Bøge, barna- og ungdómsleiðari í 
Kræftens Bekæmpelse í Danmark, sum hevur 
skeiðið. Eisini fara Otto Gram, varaskúlastjóri 
í Tvøroyrar skúla, og Mirjam Johannesen, 
leiðari á dagstovninum Sólareygað, at siga frá, 
hvussu tey hava arbeitt við sorgartilbúgving. 
Og sjálvandi sleppa børnini eisini til orðanna.

Tekna teg á atgongumerki.fo
Freistin at tekna seg er fríggjadagin 23. september

Øll skeiðini og fyrilesturin eru ókeypis
Les meira á krabbamein.fo

Hósdagin 29. september
9.00–15.30
Løkshøll

Skeið fyri námsfrøðingar 
og onnur, sum eru um børn 
undir skúlaaldur

Mikudagin 28. september
9.00–15.30
Løkshøll

Skeið fyri lærarar, sálarfrøðingar, 
heilsustarvsfólk og onnur starvsfólk 
sum eru um børn og ung í skúlaaldri

Týsdagin 27. september
9.00–15.30
Norðurlandahúsið

Skeið fyri lærarar, sálarfrøðingar, 
heilsustarvsfólk og onnur starvs fólk 
sum eru um børn og ung í skúlaaldri

Mánadagin 26. september
19.00–21.30
Norðurlandahúsið

Almennur fyrilestur 
um børn og sorg
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Eftir Rósu Heinesen

Týsdagin 19. apríl 2022 fór nýggja 
Ráðið fyri gransking, menning og 
nýskapan til verka. Ráðið er til
nevnt við støði í lóg frá 7. juni 2020, 
ið er ætlað “at dugna føroyskari 
gransking, menning og nýskapan 
við ráðgeving og stuðli til verk
ætlan ir, sum í vavi og góðsku fevna 
breitt og leggja seg eftir at skapa 
økt virði í samfelagnum.”

Ráðið skal styrkja strategisku 
ráð gevingina til Landsstýrið og 
vinn una á samlaða málsøkinum, til 
dømis fyri luttøku í altjóða sam
starvi um hetta týdningarmikla 
virk semi.

Á vári 2021 varð lýst alment eftir 
upp skotum um limir til Ráðið fyri 
gransking, menning og nýskapan, 
og 53 fjølbroytt uppskot komu inn 
frá privatum persónum, fyritøkum 
og almennum stovnum. Ein 
embætis bólkur gjørdi síðan til mæli 
til landsstýrismannin um saman
seting av Ráðn um sam svar andi 
áseting unum í lógini, har tað 
stendur, at:

Ráðslimirnir skulu tilsamans 
umboða vitan um og royndir við 
gransking, menning og nýskapan, 
bæði alment og vinnuligt. Ein 
meiriluti av ráðslimunum skal hava 
granskingarførleika í minsta lagi á 
lektarastigi, og fleiri skulu hava 
viðkomandi og drúgvar royndir úr 
vinnuni.

Ráðið skal sostatt vera mannað 
við fólki, sum umboða ymisk øki og 

hava ymiskar førleikar, soleiðis at 
tey í felag síggja heildina og eru før 
fyri at meta um tørv og loysnir bæði 
stutt og langskygt innan øll økini. 

Ráðið skal megna at vísa á átøk, 
sum kunnu menna økini 
beinanvegin og við framtíðini í 
huga, soleiðis at Føroyar fáa eina 
framskygda heildarætlan til 
grundarlag undir politisku 
raðfestingunum á økjunum.

Av teimum 10, sum embætis bólk
urin hevði í uppskoti, valdi lands
stýris maðurin sjey.

FJØLTÁTTAÐAR 
UPPGÁVUR
Ráðið fyri gransking, menning og 
nýskapan hevur fjøltáttaðar upp
gávur. Sambært lógini skal Ráðið 
ráðgeva Føroya landsstýri og vinnu 
við felags hugsjón um yvirskipaða 
politikkin viðvíkjandi gransking, 
menning og nýskapan. Hetta fevnir 
til dømis um karmar og kor fyri 
gransking, menning og nýskapan, 
um játtan og fígging annars og átøk 
innanlands og uttanlands til at 
menna leiklut og støðu Føroya í 
altjóða samstarvi um gransking, 
menning og nýskapan. Harumframt 
fevnir ráðgevingin um, hvussu vit 
skulu útvega, útbúgva og menna 
fólk til gransking, menning og 
nýskapan, og Ráðið skal somuleiðis 
viðgera og samtykkja normar og 
vegleiðandi reglur.

Felags hugsjónin sipar til, at 
Ráðið skal fevna breitt og vísa 
politiska myndugleikanum og 
vinnulívinum, hvussu skilabest 

kann farast fram, til dømis fyri at 
skapa nýggj størv. Gransking, 
menning og nýskapan skulu vera 
ein týðandi partur av búskapinum 
og veita eitt munagott íkast til 
samfelagsbúskapin í longdini.

Ráðið skal eygleiða virksemið á 
økjunum heima og uttanlands og 
seta mál fyri menning av hesum í 
Føroyum. Her verður eitt nú hugsað 
um ótroyttar møguleikar í Føroyum 
eins og loysnir í sambandi við 
altjóða tilráðingar, sum Føroyar 
kunnu koma við íkasti til. Ráðið 
skal eisini samskipa innlendis og 
altjóða arbeiðið, so til ber at gagn
nýta førleikar, vitan og arbeiðsorku 
hjá starvsfólkum í teimum ymsu 
aðal ráðunum.

Síðan skal Ráðið gera uppskot til 
landsstýrisfólkið um mál fyri 
stuðulsveiting og um luttøku 
Føroya í altjóða samstørvum. Tað 
skal meta um støðuna í Føroyum í 
sambandi við luttøku í altjóða 
netverkum og virksemi og 
eftirmeta, hvat full luttøka krevur í 
ymsu skipanunum, sum Føroyar 
hava meldað seg í. Eisini skal 
kannast, um tað er møguligt at gera 
serligar skipanir í Føroyum, sum 
økja um umsóknartalið og 
góðskuna á umsóknum, sum verða 
sendar útlendskum 
stuðulsgrunnum.

At enda skal Ráðið gera árliga 
frágreiðing, sum verður løgd fyri 
landsstýrisfólkið. Hon skal tryggja, 
at gransking, menning og nýskapan 
verða sett á breddan, til dømis við 
støðulýsing, sum setur sjóneykuna 

á øki, ið eiga at verða raðfest. Frá
greið ing in skal vera grundarlag 
undir kunning og kjaki, og Ráðið 
eigur at verða tikið við, tá ið nýggj 
lóg gáva á økjunum verður tilevnað 
og tá ið spurningar um gransking, 
menn ing og nýskapan stinga seg 
upp.

VIRÐIÐ Í GRANSKING
Talan er um stóra uppgávu, og tí er 
tørvur á væl skikkaðum fólki at 
manna Ráðið, eins og lands stýris
mað urin segði á fyrsta fundinum í 
apríl mánaði. Hann legði dent á, at 
hóast hugburðurin í Føroyum við
víkj andi útbúgving og akademikar
um er broyttur nógv til tað betra 
síðstu árini, er framvegis tørvur á at 
fáa føroyingar veruliga at skilja 

týdn ing in av og virðið í gransking, 
menning og nýskapan. Partur av 
uppgávu Ráðsins er sostatt eisini at 
vísa, hvussu hesi í royndum røkka 
heilt inn í okkara gerandisdag.

Ráðið fyri gransking, menning 
og nýskapan er á ein hátt framhald 
av Vísinda ráðn um. Tørvur hevur 
verið á einum tvør gangandi ráði, 
sum skapar saman hang andi 
strategi og kjak, og sum fylgir við í 
al tjóða rákum. Neyðugt er at hyggja 
at al tjóða hagtølum, strategium í ES 
og at finna útav, hvat vit gera á 
somu økjum í Føroyum. Við mið
vísum arbeiði er vónin, at vit kunnu 
gerast ein greiðari profilur og 
harvið gera nógv meira um okkum 
innan gransking, menning og 
nýskapan her heima eins og altjóða.

Síðan fyrsta fundin í apríl hevur 
Ráðið fyri gransking, menning og 
nýskapan havt fýra fundir, sum í 
høvuðsheitum hava snúð seg um at 
skapa sær eitt yvirlit yvir, hvussu 
landið liggur. Í hesum sambandi 
hevur Ráðið sent gransk ingar
stovn um og nýskapandi fyritøkum 
skrivligar spurningar um, hvørjar 
forðingar tey hava, hvat riggar væl 
hjá teimum, hvørjar granskarar og/
ella útbúgvingar teimum tørvar, 
hvørjar visjónir tey hava og hvussu 
tey halda, at varandi gransking, 
menning og nýskapan í Føroyum 
best kann tryggjast.

Umframt samskiftið við stovn
ar nar og fyritøkurnar, hevur Ráðið 
eisini fingið vitjan av útlendskari 
ser frøði, til dømis stjóranum fyri 
íverk setan á DTU, Jes Broeng, og 
stjór an um í NordForsk, Arne Flå
øyen.

Setanarskeiðið hjá limunum í 
Ráðnum fyri gransking, menning 
og nýskapan er fýra ár.

Nýtt Ráð fyri gransking, 
menning og nýskapan

RÁÐIÐ FYRI GRANSKING, MENNING OG NÝSKAPAN
Frá vinstru: Gunnvør á Norði, ph.d. í lívfrøði, Eyðun Jacobsen, ph.d. í teldufrøði, Ragnheiður Bogadóttir, ph.d. í umhvørvismálum, Tórheðin J. 

Jensen, formaður, DBA, Annika H. Davidsen, ph.d. í sálarfrøði, Jan Rasmussen, ph.d. í hjartasjúkum og Sóley H. Hammer, MA í løgfrøði.

Ráðið fyri gransking, menning og nýskapan til arbeiðis.
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Formaðurin í Ráðnum fyri gransking, menning og nýskapan:

Gransking má raðfestast hægri
Meiri peningur má setast av til gransking, 
og vit skulu leggja størri orku í at granska 
í okkara høvuðsvinnum og tí, sum er 
serføroyskt. Tað heldur formaðurin 
í nýggja Ráðnum fyri gransking, 
menning og nýskapan, sum arbeiðir 
við at gera eina ætlan fyri gransking, 
menning og nýskapan í Føroyum.

Eftir Dagmar Joensen-Næs

– Uttan eina ætlan eru allir vegir 
líka rættir at ganga. Ein ætlan má 
til fyri at skipa gransking, menning 
og nýskapan betur og hjálpa okk um 
at granska í teimum evnum, sum 
geva mest meining fyri okkara tjóð.

Tað sigur Tórheðin Jensen, sum 
er formaður í nýggja Ráðnum fyri 
gransking, menning og nýskapan. 
Ráðið er farið til verka og er í løtuni 
við at kortleggja alla ta gransking, 
sum fer fram í Føroyum. 

Ongar niðurstøður eru gjørdar 
enn, men Tórheðin Jensen og hinir 
ráðs limirnir eru í øllum føri samd 
um, at gransking, menning og ný
skapan verður raðfest ov lítið í 
Føroyum, og at meiri pengar skulu 
til fyri at fáa nakað veruliga muna
gott burturúr.  

HØVUÐSVINNURNAR
Ráðið fyri gransking, menning og 
nýskapan er sett saman við sjey 
lim um, sum eru valdir eftir per són
lig um eginleikum og fakligum før
leik um. Tilsamans skulu tey um
boða vitan um og royndir við 

gransk ing, menning og nýskapan, 
bæði alment og vinnuligt. 

Tórheðin Jensen starvast sum 
marknaðar førings og um sitingar
leiðari á p/f Varðanum og hevur 
skrivað doktararitgerð um ný skap
an í fiski og alivinnuni. Hann er 
sann førdur um, at gransking í teim
um báðum høvuðsvinnunum, fiski 
og alivinnuni, eigur at verða raðfest 
høgt í Føroyum. 

– Vit kunnu granska í so nógv
um, men vit eiga at raðfesta tær 
vinnur, sum vit hava í Føroyum í 
dag. Gera vit ikki tað, verður eingin 
framburður, sigur hann. 

Í alivinnuni starvast lutfalsliga 
nógv fólk við høgum útbúgvingum, 
og vinnan hevur tætt samstarv við 
granskarar í Noregi og við Fiska
aling. 

Í Noregi hava 3% av starvs fólk
un um í fiski og alivinnuni master 
ella doktaraheiti. Í Før oyum er talið 
1,2%  3,9% í ali vinn uni og 0,7% í 
fiskivinnuni.

– Fiskivinnan ger munandi 
minni við gransking. Hon er ein lág
tøkni vinna, har menningin fer fram 
stig fyri stig. Í slíkum vinnum 

verður vanliga minni enn 1% av 
inn tøk un um brúkt til menn ing og 
ný skap an. Men eisini fiski vinnan 
kundi fingið stórt gagn av at verið 
við í einum granskingarumhvørvi.

– Vit hava til dømis lítið av vøru 
og marknaðarmenning í Før oyum. 
Vit framleiða mest rávørur til 
onnur, ið gera vørur burt ur úr teim
um. Vit kundu til dømis havt eitt 
menn ingar sam starv millum fiski
vinnu og ferða vinnu, sum er nær 
tengd at mat stovum, sigur Tór
heðin Jensen.  

Hann heldur eisini, at fiski vinn
an átti at havt eitt líknandi sam
starv við Havstovuna, sum ali vinn
an hevur við Fiskaaling.

– Uppgávurnar hjá Havstovuni 
snúgva seg mest um stovns met ing
ar og eftirlit. Ov lítið samstarv er 
við vinnulívið um gransking. Hav
stov an hevur eina tøknideild, og 
har átti samstarv at verið innan til 
dømis fiskireiðskap. Somuleiðis ger 
eingin granskingarstovnur nakað 

við vørumenning, sigur Tórheðin 
Jensen. 

TAÐ SERFØROYSKA
Umframt vinnugranskingina held
ur formaðurin í nýggja ráðn um, at 
føroyska samfelagið eigur at rað
festa gransking í øllum tí, ið er ser
før oyskt, tað vil siga í evnum, ið 
við víkja okkara máli og mentan. 
Men dentur eigur eisini at verða 
lagd ur á at granska viðurskifti, sum 
ikki eru serføroysk, men sum við
víkja okkara samfelagi.

– Tað kunnu vera nógv ymisk 
sam felags  viðurskifti. Til dømis 
skúlin, sum er føroyskur, men er 
ávirkaður av donskum og øðrum 
skúlaskipanum. Har eru nógvir 
spurn ingar, sum eiga at verða 
kannaðir og granskaðir. Tað sama 
er galdandi fyri heilsuverkið, eldra
røkt og nógv annað. 

– Tað verður granskað í øllum 
hes um viðurskiftum aðrastaðni, 
men vit mugu vita, hvussu tað er í 

Før oy um.  Eitt sindur verður 
granskað eisini her, men tað er alt 
ov lítið og ov nógv pettað sundur. 
Tað nýggja ráðið kann gera eina 
ætlan fyri, hvussu vit savna og 
menna granskingina og fáa hana 
meira út í samfelagið, sigur Tór heð
in Jensen. 

MEIRA PENGAR
Ráðið fyri gransking, menning og 
nýskapan hevur gjørt eina fyribils 
kanning, har tey hava spurt før
oyskar granskingarstovnar, hvønn 
tørv teir hava.

– Har kom týðiliga fram, at tað 
skal meiri peningur til. Tað er tíðar
krevj andi og dýrt at granska, og 
stjórnar ráðini eiga at biðja Løg
tingið seta meiri pening av til 
gransk ing. Tað er ikki nóg mikið at 
játta pening til verkætlanir. Gransk
ingar stovnar nir mugu eisini fáa eitt 
størri rása rúm til dagliga arbeið ið, 
sigur Tórheðin Jensen. 

Í løtuni verður arbeitt við at fáa 
hagtøl fyri, hvussu nógv føroyska 
sam felagið brúkar til gransking, 
menning og nýskapan. 

– Vit vita alt ov lítið um hetta, 
men eingin ivi er tó um, at 
grannalondini, serliga Noreg, brúka 
nógv meira pening til gransking, 
menning og nýskapan, enn vit gera, 
sigur Tórheðin Jensen. 

Føroysk hagtøl um gransking, menning og nýskapan
Eftir Rósu Heinesen

Okkum vanta hagtøl fyri gransking, 
menning og nýskapan (GMN) í 
Føroyum. Hetta er ein vaksandi 
trupulleiki, serliga síðan altjóða 
samstarvið á økinum hevur tikið dik 
á seg. Eitt er trýstið uttanífrá, til 
dømis at ES krevur viðkomandi hag
tøl frá limalondum og at lima lond
um, sum vilja luttaka í evropiskum 
granskingar verk ætlan um. Eitt 
annað – og kanska týdn ingar meiri 
– er tørvurin hjá okkum sjálvum á 
einum nøktandi av gerðar grundar
lagi, tá ið umræður GMN í Føroyum.

Fyri at kunna stýra miðvíst ímóti 
ynskiligum úrs lit um, krevst álít andi 
próvtilfar og vitan um bæði 
menniskja ligt og fíggjar ligt til feingi, 
ið fyritøkur og stovnar leggja í slíkt 
virksemi.

Nýggja Ráðið fyri GMN, ið varð 

skipað fyrr í ár, hevur til endamáls 
at styrkja strategisku ráðgevingina 
til Landsstýrið og vinnuna á 
samlaða málsøkinum og at seta mál, 
til dømis fyri luttøku í altjóða sam
starvi. Fyri at kunna røkka sínum 
enda máli hevur Ráðið eisini tørv á 
hag tølum. Tí hevur Gransk ingar
ráðið saman við Hagstovu Føroya 
gjørt eina forkanning av, hvat 
krevst fyri at menna hagtøl fyri 
økið í Føroyum. 

LÆRA AV ROYNDUM 
HJÁ ØÐRUM 
Mælt verður til at menna hagtølini 
eftir altjóða leisti, soleiðis at tey 
verða sambærlig við altjóða hagtøl. 
Hetta inniber nakrar spurna kann
ing ar eftir ávísing í altjóða hag tals
hand bókum hjá ST og OECD. 
Spurn ing ar nir snúgva seg um til 
dømis nøgd av virksemi, út reiðslur, 

fígg ing, starvsfólk, endamál, sam
starv, karmar, undirstøðukervi og 
ikki minst úrslit v.m.

Í sambandi við forkanningina 
hava umboð frá Hagstovu Føroya 
vitjað Hagstofu Íslands og Dan
marks Statistik Í Danmark hava tey 
ment GMNhagtøl í næstan 30 ár og 
í Ís landi tátta tey í 10 ár. Teirra vitan 
og royndir hava veitt góða veg leið
ing og skulu tryggja, at menningar
tilgongd in í Før oyum ikki verður 
darvað av somu byrjanar trupul leik
um sum í Danmark og Íslandi.

VIRÐISMIKIÐ 
GRUNDARLAG
Hagtølini verða nýtt til at máta, 
hvør tað er, sum fremur GMN, hvør 
fíggj ar virksemið og hvar tað fer 
fram. Mált verður hvørj um støði 
virk semið er á, hvat enda málið við 
tí er og hvat samstarv og síná mill

um ávirkan er millum stovn ar og 
geirar í hesum sambandi.

Hagtøl um útreiðslur til GMN 
verða til dømis nýtt sum grundarlag 
fyri at evna skatta og fíggjar skip
an ir, ið kunnu eggja til meira GMN, 
og til at skilja, hvussu GMN skapar 
fram burð, trygd og vælferð.

Forkanningin hjá Hagstovuni er 
júst liðug. Treytað av, at Landsstýrið 
gevur grønt ljós til at halda fram, 
verður næsta stig at sniðgeva 
spurna bløð og innsavningarskipan. 
Síðan verður vónandi farið undir 
inn savningina í 2023

Tórheðin Jensen er formaður í nýggja Ráðnum fyri gransking, menning og nýskapan.

FAKTA
Tórheðin Jónsveinsson Jensen

• Føddur 1969

• Marknaðarførings- og 

umsitingarleiðari á p/f 

Varðanum

• Doktari í Business and 

Administration (DBA) frá 

Henley Business School 

2021



15Fríggjadagur 9. september 2022  ·  Nr. 45 Sosialurin

Jan Rasmussen, lækni og granskari:

Gransking er fyri-
treyt fyri einum 
sunnum samfelagi
Gransking kann gera Føroyar til eitt 
betri samfelag, men neyðugt er at skipa 
granskingina betur og seta okkum stór 
mál. Tað heldur Jan Rasmussen, sum 
er formaður fyri Granskingarnevndina 
á Landssjúkrahúsinum.

Eftir Dagmar Joensen-Næs

Tá Jan Rasmussen var liðugur við 
læknaútbúgving sína fyri tólv árum 
síðani, var tað ikki gransking, ið lá 
fremst í huga hansara. Hann vildi 
vera hjartalækni, men kapp ing in 
um útbúgvingarstørvini var so 
hørð, at tað var ein fyritreyt at 
skriva eina ph.d. ritgerð fyri at 
røkka hesum máli. 

Ph.d.verkætlanin hjá Jan Ras
mussen snúði seg um CTDsjúkuna, 
sum er nógv vanligari í Føroyum 
enn aðrastaðni. 

– Eg bleiv bitin av granskingini, 
og eg bleiv tilvitaður um, hvussu 
stór an týdn ing tað hevur at 
granska. Læknar noyðast viðhvørt 
at handla í blindum, tí vit vita ov lít
ið um ávísar sjúkur, og tað er ógvu
liga ørkymlandi. Við at granska 
CTDsjúkuna fingu vit nýggja vitan 
og kundu hjálpa sjúk ling un  um 
betur. Av tí at sjúkan var nógv van
lig ari í Føroyum enn aðra staðni, var 
tað eingin annar, ið hevði eins góðar 
fyritreytir at granska hesa sjúkuna 
sum vit, sigur hann. 

Jan Rasmussen var tann fyrsti, 
ið skrivaði eina medisinska ph.d.
rit gerð í Føroyum.  Síðani eru fleiri 
ph.d.verkætlanir og aðrar 
granskingar verkætlanir komnar 
afturat á heilsuøkinum. 

– Støðan á heilsuøkinum er 
spenn andi. Pál Weihe og deildin hjá 
honum hava verið undangongufólk, 

men Landssjúkrahúsið er seinnu 
árini vorðið meira virkið, og útlit 
eru nú fyri, at øll heilsugransking 
fer at verða samansjóðað og stað
sett á Landssjúkrahúsinum í einum 
nýggj um granskingardepli, sigur 
hann.

GRANSKINGIN ANIR
Á fleiri øðrum økjum er støðan 
mun andi verri. Játtanin á fíggjar
lóg ini til granskingarstuðul, ið 
hevur ligið um 7,5 milliónir kr. í fleiri 
ár, er alt ov lítil, og Fróð skapar setrið 
er alt ov veikt til at tryggja 
veruligan framburð innan gransk
ing, heldur Jan Rasmussen. 

– Játtanin til gransking ger, at 
gransk ingin anir, men heldur ikki 
meira. Neyðugt er við nógv hægri 
stuðli, ikki bert frá tí almenna, men 
eisini frá vinnulívinum og frá yms
um grunnum, um vit skulu megna 
at byggja nakað upp, sigur hann.

Tað hevur stóran týdning, at 
eisini føroyskir granskarar eru við 
til at skapa nýggja vitan, sum kann 
menna ikki bert heilsuøkið, men 
eisini fleiri onnur økir. 

– Tað er næstan altíð onkur 
munur á viðurskiftunum í Føroyum 
og aðrastaðni. Vit mugu vera til
vitaði um okkara serligu av bjóð ing
ar fyri at fáa ta vitan, ið hóskar til 
okkara samfelag. Samstundis eiga 
vit at hava eitt altjóða perspektiv, so 
vit geva okkara íkast til vitanina í 
heiminum, sigur Jan Rasmussen. 

TAÐ GÓÐA SAMFELAGIÐ
Jan Rasmussen er limur í nýggja 
Ráðnum fyri gransking, menning 
og nýskapan, og hann hevur stórar 
vónir til arbeiðið hjá ráðnum.

– Tað hevur alstóran týdning, at 
ráðið virkar fyri at skapa eina fatan 
av, at gransking ikki bert er eitt 
viðhang, men ein fyritreyt fyri, at 
vit kunnu fáa eitt gott samfelag. 

– Ráðið skal seta orð á, hvussu 
vit skipa okkara gransking, og hvar 
vit serliga skulu seta inn. Fáa vit 
eina heildarætlan fyri gransking, 
sum vinnulívið eisini er við í, so 
kann tað gerast byrjanin til eitt 
veruligt frambrot fyri føroyska 
gransking. 

Jan Rasmussen hevur gjørt sær 
nógvar tankar um, hvønn týdning 
gransking hevur fyri samfelagið. 

– Eitt gott samfelag hvílir á trim
um grundsúlum, ið eru fólkaræði, 
lær dómur og fíggjarligt rásarúm. 
Allar tríggjar súlurnar eru neyvt 
tengdar at hvørji aðrari. 

– Fyri at hava eitt veruligt 
fólkaræði krevst bæði vitan og 
fíggjarlig orka. Vit fáa nýggja vitan 
við at granska, og vitanin gevur 
okkum størri fíggjarligt rásarúm, 
sum tryggjar vælferð og orku at 
hugsavna okkum um fólkaræðið, 
greiðir hann frá. 

– Samfeløg, sum ikki byggja á 
tær tríggjar grundsúlurnar, virka 
ikki væl.  Besta dømið um hetta 
beint nú er Russland, sum ikki 
hevur eitt fólkaræði, har fólk tora 
at finnast at valdshavarunum. Har 
er ein einaræðisharri farin í kríggj 
móti einum øðrum landi á einum 
skeiv um grundarlagi, tí fólk ikki 
tora at siga honum sann leik an. 
Kríggið skerjir fíggjarliga rása
rúmið í landinum og ger tað trupl
ari hjá fólki at fáa lærdóm, ið kann 

menna eitt fólkaræði. 
Í Føroyum hava vit hinvegin 

allar fyritreytir fyri at skapa eitt 
sunt og ríkt samfelag, heldur Jan 
Ras mussen. 

– Vit hava eitt vælvirkandi fólka
ræði, har fólk ikki eru bangin fyri at 
finnast at politikarum. Vit hava 
væl útbúgvin fólk, og vit eru 
fíggjarliga væl fyri samanborið við 
flestu onnur lond. 

– Vit eru tó ikki á sama fíggjar
lig um støði sum Noreg og Ísland, og 
eing in orsøk er til, at vit ikki skulu 
vera tað. Vit hava eitt stórt náttúru
ríki dømi, og vit hava dugna lig fólk, 
og við at leggja størri dent á 
gransking kunnu vit eisini fáa eitt 
munandi størri fíggjarligt rásarúm, 
sigur hann. 

HEIMSMEISTARAR Í 
FISKIVINNUGRANSKING
Jan Rasmussen heldur, at vit hava 
so mikið góðar fyritreytir fyri 
gransking í Føroyum, at vit kunnu 
lyfta okkum upp á eitt heilt annað 
støði, um vit vilja. 

– Við at seta okkum høg mál og 
satsa uppá tey økir, har vit hava tær 
bestu fortreytirnar, kunnu vit 
koma langt. Okkara høvuðsvinna, 
fiskivinnan, byggir í stóran mun á 
royndir, sum vit hava lært av. Um 
vit fáa eina skipaða gransking í 
fiski vinnu í einum universitets
umhvørvi, kunnu vit gerast heims
meistarar í fiski vinnu gransking. 
Vit kunnu fáa gransking á einum 
slík um støði, at tað dregur útlendsk 
lesandi og granskarar til Føroya, 
samstundis sum vit tryggja tað, 
sum er serstakt við okkara mentan, 
sigur hann.

Jan Rasmussen ímyndir sær, at 
vit kunnu fáa eitt slag av Silicon 
Valley fyri fiskivinnu í Føroyum. 

– Mín visjón er, at vit fáa eina 
granskarapark á altjóða støði eins 
og Silicon Valley, ið er ein hátøknilig 
granskarapark, sum Stanford 
University í Kalifornia tók stig til í 
50unum. Vit kunnu á sama hátt við 
Fróðskaparsetrinum ella møguliga 
einum nýggjum tøkniligum uni
versi teti á odda saman við vinnu
lív inum fara undir eina tilgongd 
fyri at skapa teir karmar, ið skulu til 
fyri at menna eina slíka gransk ara
park fyri fiskivinnu. 

– Tað hevði ikki bert ment 
okkara vinnulív, men eisini kastað 
nógv av sær á nógv onnur gransk
ingar økir, og tað er neyðugt, tí 
tøknin megnar einki einsamøll. Fyri 
at menna nýggjar vørur, er eisini 
neyðugt at fáa tey góðu hugskotini 
og at duga at siga ta røttu søguna, 
og vit mugu eisini hava fólk, ið hava 
skil fyri løgfrøði, fígging, máli, 
samfelagsviðurskiftum og so 
framvegis, sigur hann. 

Rom var ikki bygdur eftir einum 
degi, og tað verður ein føroysk 
altjóða granskarapark heldur ikki. 
Men Jan Rasmussen er fullvísur í, 
at hetta er ein íløga, sum fer at 
koma fleiri ferðir aftur einaferð.

– Vit vita ikki, hvat hendir um 
tjúgu ár, men vit vita, at tað er 
neyðugt at fara í eina tilgongd nú, 
har vit skapa karmarnar rundan 
um at kunna menna granskingina. 
Tað fer í longdini at gagna okkara 
sam felagi við at geva okkum størri 
fíggjar ligt rásarúm og styrkja okk
ara fólkaræði, sigur Jan Rasmus sen. 

FAKTA
Jan Rasmussen

• Føddur 1979

• Ph.d. um CTD sjúkuna 

frá Keypmannahavnar 

Universiteti 2014.

• Serlækni í hjartasjúkum á 

Landssjúkrahúsinum

• Formaður í 

Granskingarnevndini á 

Landssjúkrahúsinum

Jan Rasmussen skrivaði fyrstu medisinsku phd.-ritgerðina í 
Føroyum. Hon gav nýggja virðismikla vitan um CTD-sjúkuna, 

ið er nógv meira vanlig í Føroyum enn aðrastaðni

Silicon Valley er ein risastórt granskingarumhvørvi í Kalifornia, sum hýsir hópin av hátøkniligum vinnufyritøkum og 
granskingarstovnum. Ein líknandi granskarapark fyri fiskivinnu eigur at verða skipað í Føroyum, heldur Jan Rasmussen. 
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Ragnheiður Bogadóttir granskar samspæl millum menniskju og náttúru:

Hugvísindi eru 
neyðug fyri at basa 
um hvørvis kreppuni
Tøknin einsamøll megnar ikki at loysa 
teir ovurstóru trupulleikarnar, ið stava 
frá veðurlagsbroytingum. Skulu vit loysa 
tílík álvarsmál, er neyðugt, at vit leggja 
nógv størri dent á hugvísindaliga og 
samfelagsvísindaliga gransking.  Tað 
sigur Ragnheiður Bogadóttir, granskari 
á Søgu og Samfelagsdeildini.

Eftir Dagmar Joensen-Næs

Tað var upprunaliga áhugin fyri 
øðrum mentanum og ein kensla av 
órættvísi, ið fekk Ragnheiður 
Bogadóttir at velja fyrst fornfrøði 
og síðani antropologi  sum sína 
lestrarleið. 

– Eg havi altíð havt áhuga fyri 
øðrum mentanum og verið forvitin 
eftir at vita, hví verðin er, sum hon 
er. Nú er tað serliga umhvørvið, ið 
hevur mín áhuga, men at byrja við 
var tað meira órættvísið millum 
menniskjur í heiminum. Jú meira 
eg setti meg inn í hesi viðurskifti, jú 
meira skilti eg, hvussu stóran 
leiklut umhvørvið hevur, tí býtið av 
tilfeinginum er avgerandi fyri 
livikorini hjá fólkabólkum, sigur 
hon.

Ragnheiður Bogadóttir hevði 
upp runaliga ikki ætlanir um at 
gerast granskari, men hon gjørdist 
skjótt tilvitað um, hvussu stóran 
týdning gransking hevur. 

– Um vit ikki royna at skilja 
ymisk fyribrigdi, góðtaka vit bara 
tær fatanir, ið eru frammanundan, 
og tær valdsskipanir, ið tær byggja 
á, sigur hon.

HUGVÍSINDI VERÐA 
UNDIRRAÐFEST
Ragnheiður Bogadóttir er ein av 
lim un um í nýggja Ráðnum fyri 
gransk ing, menning og nýskapan, 
og hon ætlar at brúka sín sess til 
at royna at skapa størri rúmd fyri 
hugvísindaligari gransking.  

– Í granskingarverðini valdar 
eitt sterkt hierarki, sum undir rað
fest ir hug vísinda liga gransk ing. 
Tað verða  nógvar ferðir fleiri 
pengar brúkt ir til náttúru vísinda
liga gransking enn til hugvísindi. 

– Tá tað verður sagt, at vit skulu 
brúka meira pening til gransking, 
so verður ofta fyrst og fremst 

hugsað um sokallaða nyttu gransk
ing. Vinnan vil hava gransking, ið til 
dømis kann skapa tøkni, sum kann 
spara ella vinna okkurt onkra
staðni, ella finna uppá okkurt nýtt, 
sum kann seljast. Vinnan er ikki 
áhugað í fólki, ið til dømis fáast við 
at greina valdsskipanir í sam
felagnum, sigur hon.

Ein vanlig fatan er, at náttúru
vís indi hava týdning fyri at skapa 
væl ferð, og hugvísindi hava týdning 
fyri at verja  okkara mál og mentan. 

– Hetta er ein alt ov einføld 
fatan. Tað er heilt víst ógvuliga 
týdningarmikið at granska okkara 
mál og søgu, tí tað ger eingin annar. 
Men vit hava sanniliga eisini brúk 
fyri hugvísindunum og sam felags
vísind un um innan menning og 
nýskapan.

– Náttúruvísindi kunnu siga 
okk um, hvussu okkurt kann gerast, 
men tey kunnu ikki siga okk um, um 
tað er rætt at gera. Hug vís indi og 
sam felags vísindi geva okk um am
boð at fáast við hesar meira grund
leggj andi menniskjans ligu spurn
ing ar  nar. 

– Teir umhvørvistrupulleikarnir, 

sum vit hava í løtuni, eru gott dømi 
um, at tað er ikki tí, at vit mangla 
náttúruvísindaliga vitan, at vit ikki 
fáa loyst teir. Náttúruvísindi 
kunnu siga okkum, hvussu støðan 
er, og hava givið okkum dyggilig 
prógv fyri, hvønn veg tað gongur. 
Orsøkirnar til, at vit kortini ikki 
fáa loyst trupulleikarnar, eru polit
iskar, mentanar ligar og ideo log
iskar, sigur Ragnheiður Boga dóttir.

TØKNI SKAPAR 
TRUPULLEIKAR 
Ragnheiður Bogadóttir granskar 
serliga sambandið millum menn
iskjur og umhvørvið. 

– Okkara umhvørvistrupulleikar 
koma av, at vit brúka ov nógv 
tilfeingi og ov nógva orku.  Tann 
gongd in, ið er nú, kann heilt einfalt 
ikki halda fram serliga leingi aftur
at. Tað ber reint náttúru vísindaliga 
ikki til. Ímynda vit okkum, at vit 
megna at halda fram við sama 
vøkstri í orkuframleiðslu, so kemur 
jørðin uppá kók um minni enn 400 
ár.

Ragnheiður Bogadóttir heldur, 
at ætlanir nar hjá landinum og SEV 
um at útbyggja varandi orku fram
leiðsl una  eru eitt stig á rættari leið.  

– Men samstundis planleggja vit 
at útbyggja okkara orkuinfrakervi 
út frá tí logikkinum, at vit kunnu 
halda fram at økja orku fram leiðsl
una og orkunýtsluna. Vit ætla 
okkum inn í eina øld við grønari 
orku, men vit hava ein svartan 
hugsunarhátt við okkum. Uttan 
mun til um orkan er svørt ella grøn, 
kunnu vit ikki halda fram við tí  
vøkstrinum, vit hava nú, tí av leið

ing ar nar fyri náttúru og menn iskju 
eru ov stórar.

– Fatanin at vit kunnu blíva við 
at framleiða meira orku fyri at fáa 
menn ing og nýskapan er ein utopi. 
Í  veru leikanum er tann náttúru vís
inda liga avleiðingin av hesi utopiini 
nakað, sum kann saman berast við 
skerseldin, sigur hon. 

HUGVÍSINDALIG AMBOÐ
Fleiri vænta, at tøknin fer at loysa 
trupul leik ar nar við veðurlags
broyt ing un um, men tað hendir ikki 
av sær sjálvum, heldur Ragnheiður 
Bogadóttir. 

– Í okkara samfelagi hava vit 
eina øðiliga sterka trúgv uppá, at 
tøkni er snild, og at tøkni kann 
loysa okkara trupulleikar.  

– Paradoksið er, at vit hava meira 
náttúru vísinda liga vitan nú, enn vit 
nakran tíð hava havt, og samstundis 
verður umhvørviskreppan alsamt 
størri og meira álvarslig. 

– Vit eiga at spyrja okkum sjálvi, 
hvussu tað ber til, at tann risastóra 
tøkn iliga menningin, um hon nú er 
so snild, ikki hevur loyst okkara 
um hvørvis trupul leikar fyri lang ari 
tíð síðani. Og vit eiga eisini at tora 
at seta spurnartekin við, um tøkn
iliga menningin í dag kanska heldur 
er ein partur av trupulleikanum 
enn ein partur av loysnini.    

– Úr einum náttúruvísinda lig um 
sjónar horni er loysnin uppá veður
lags broyt ing ar nar ein føld. Vit 
skulu minka um útlátið av veður
lags gass um og geva teimum lívs
sløg um, ið upptaka og binda CO2 á 
jørðini, meira rúmd. Vit hava longu 
neyðugu tøknina og hava tosað upp 
og niður um burðardygd í 30 ár, 
men kortini gera vit tað ikki. Tað 
eru bara kritisk hug og sam felags
vís indi, ið kunnu hjálpa okk um at 
skilja, hví so er, og hvussu vit kunnu 
fremja neyðugu broyt ing ar nar, 
sigur Ragnheiður Bogadóttir. 

Hon  heldur, at kjakið um 
gransk  ing í ov stóran mun er merkt 
av, at summi øki, serliga tey nátt
úru vísinda ligu, skulu rað fest ast 
fram um onnur. 

– Eg haldi, at vit eiga at vera sera 
varin við at stýra ov nógv og vera 
greið yvir, hvørji vísindalig sjónar
horn verða trokað burtur, og hvørji 
politisk og fíggjarlig motiv kunnu 
liggja aftanfyri.  

– Tað er neyðugt við einum sam
spæli millum náttúruvísindi og 
hug vísindi fyri at greina visjónir og 
ætlan ir, áðrenn tær verða settar í 
verk. Halda vit fram við at hugsa 
um menning sum ein tøkniligan 
ella náttúru vísinda ligan spurn ing, 
so fáa vit ikki loyst trupul leik ar nar, 
sigur Ragnheiður Bogadóttir. 

FAKTA
 Ragnheiður Bogadóttir 

• Fødd 1979

• Lektari í samfelagsvísindum 

á Søgu- og samfelagsdeildini 

á Fróðskaparsetrinum

• BSc í sosialari antropologi 

2006

• MSc í humanvistfrøði 2008

• Ph.d. í humanvistfrøði frá 

Lund Universiteti 2016

Ragnheiður Bogadóttir vil brúka sín sess í Ráðnum 
fyri gransking, menning og nýskapan til at tryggja, at 

hugvísindalig gransking fær meira rúmd í samfelagnum.  

Varandi orka fer ikki einsamøll at loysa umhvørvistrupulleikarnar. Neyðugt verður eisini at tálma orkunýtsluna. 
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Miðling í mið depilin
Vísindavøkan 2022 endar við tiltaki, 
sum fagnar góðari miðling av 
gransking.

Tað krevur serlig evni at miðla 
gransk ing til fólk flest. Ymsu 
gransk ingar økini hava nógv og 
serlig fak orð. Vísinda lig ar frá  greið
ing ar verða oftast skrivaðar til sam

starvs felagar, sum kenna økið og  
ymsu fak orðini. Í almennari miðling 
skulu hesi fakorðini og økið lýsast á 
heilt øðrum máli. Ofta skal hetta 
eisini gerast stutt og uttan ov 
nógvar smálutir. Tað er ein stór av
bjóð ing fyri flestu granskarar. 

Miðlatiltakið byrjar kl. 15.00. 

Fyrst er snarrøðukapping. Nakrir 
granskarar fara stutt og greitt at 
siga eina søgu um tað, sum 
framman und an er lýst á eini plakat 
á gransk ingar máli, soleiðis at øll 
skilja hetta. Hetta fáa teir 150 
sekund til. Ein dómsnevnd kjósar 
vinnar an, sum fær heiðursløn.

Áðrenn vinnarin av snar røðu
kapp ingini verður kosin verður 
okkurt undirhald á skránni. Hvat 
hetta er, verður avdúkað á staðnum.

At enda verður ársins miðla
heiðurs løn handað. Hetta er eitt 
herða klapp, sum verður latið 
gransk ara ella øðrum, sum hevur 

dugað serliga væl at miðla gransk
ingar  ú rs lit, hevur víst á týdn ing  in 
av gransk ing ella á annan hátt 
varpað ljós á nyttuna av vísind um. 

Gev okkum 
títt boð uppá 
móttakaran 

av ársins 
herðaklappi

Granskingarráðið fer aftur í ár at heiðra ein 
persón, sum hevur dugað serliga væl at 
miðla granskingarúrslit, hevur víst á 
týdningin av gransking ella á annan hátt 
varpað ljós á nyttuna av vísindum. 

Tú kanst vera við at avgera, hvør skal 

fáa ársins herðaklapp fyri góða miðling av 
gransking. Send boð til Granskingarráðið á 
gransking@gransking.fo ella í boðklivan á 
Facebook.

Seinasta freist at senda okkum uppskot 
er mánadagin 12. september 2022.

150 sekund 
av gransking
Á ársins Vísindavøku fara granskarar aftur at  

dystast í sonevndari snarrøðukapping. Tiltakið 

verður skipað soleiðis, at 46 fólk eftir tørni 

hava hvør sína stutta framløgu, sum skal vera:

• 2 1/2 min. munnlig framseting

• Við eini mynd av plakat á 

granskingarmáli á uppvørpu 

• Uttan kjak og spurningar úr salinum

Í 2021 fekk Marnar Fríðheim Kristiansen, lækni og ph.d.-lesandi, ársins miðlaheiðursløn.

Í 2021 helt Helma Maria Tróndheim, ph.d.-lesandi, bestu snarrøðuna.
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TÍTT NÝGGJA  
EL AMBOÐ

TOYOTA PROACE ELECTRIC
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LØKSHØLL 

08.15 Vælkomin á Vísindavøku
 Annika Sølvará, Granskingarráðið

08.20 Kostrák í Føroyum  
seinastu tretivu árini

 Snorri Paturson, Fólkaheilsuráðið 

08.40 Umhvørvisdálking – Nýggj úrslit við 
afturlítandi kanningum

 Halla Weihe Reinert, Umhvørvisstovan

09.00 Føroyar, religión og sekularisering – Eitt 
norðurlendskt undantak verður til

 Heini í Skorini, Søgu og samfelagsdeildin, 
Fróðskaparsetrið

09.20 Hví møðast vit  
av kropsligum arbeiði? 

 – Paradigmuskifti í 100 ár
 Magni Mohr, Deildin fyri heilsu og 

sjúkrarøktarvísindi, Fróðskaparsetrið

09.40 At klára seg sjálva – Føroyskar konur seta orð 
á, hvat eyðkennir flyting hjá føroyskum 
konum millum Føroyar og Danmark

 Karin Jóhanna L. Knudsen, Tjóðskjalasavnið

10.00 Miðlasløg í føroyskum tónleikaútgávum
 Unn Patursson, Landsbókasavnið

10.20 Burðardygt matsjálvbjargni – eitt tíðarrák, 
ein diskursur og ein framtíðarvisjón

 Elisabeth Skarðhamar Olsen, Søgu og 
samfelagsdeildin, Fróðskaparsetrið

10.40 Sjóvarfals appin Rák 5 ár
 Knud Simonsen, Náttúruvísindadeildin, 

Fróðskaparsetrið

11.00 Hvussu virkar koppseting móti 
millumoyrabruna?

 Arnfinn Kallsberg, Thetis

11.20 Jarðhitamodellering í Føroyum
 Uni Kárason Petersen, Jarðfeingi

11.40 Tøkni í støddfrøðiundirvísing – eitt 
undurverk ella ein vanlukka?

 Ingi Heinesen Højsted, Námsvísindadeildin, 
Fróðskaparsetrið 

12.00 Endamálsdrivin verklig  
undirvísing í alisfrøði

 Jari í Hjøllum, Náttúruvísindadeildin, 
Fróðskaparsetrið

12.20  Eitt ár á einum føroyskum gáttarfirði
 Sandra Ljósá Østerø, Fiskaaling 

12.40  Gosgrýtið í Hetlandsrennuni fyri 20 árum 
síðan og í dag

 Heri Ziska, Jarðfeingi

13.00  FAMEOS  Eygleiðingarskipan við tíðarrøðum 
fyri lívfrøðiliga margfeldið  
og vistskipanina á Landgrunninum

 Ian Salter, Havstovan  

13.20 COVID19 og andevni yvir tíð
 Maria Skaalum Petersen, Deildin fyri Heilsu 

og Sjúkrarøktarvísindi, Fróðskaparsetrið 

13.40  Krabbamein seinastu 60 árini
 Marnar Fríðheim Kristiansen, 

Landssjúkrahúsið 

14.00 Bumbuatsóknin móti løgtingshúsinum í 1945 
– í samtíð og eftirtíð

 Hans Andrias Sølvará, Søgu og 
samfelagsdeildin, Fróðskaparsetrið 

14.20  Frá landnámi til FarGen2
 Noomi O. Gregersen, Ílegusavnið 

14.40 Fruktbæri á føroyskum seyði – ein rannsókn 
eftir arvaligum fruktbærisfrávikum/villum

 Eva Kjæld Hansen, Náttúruvísindadeildin, 
Fróðskaparsetrið

15.00 Miðlafagnaður 
 Snarrøðukapping – røður á 150 sekund
 Undirhald
 Vinnari av snarrøðukappingini kosin
 Handan av ársins miðlaheiðursløn
 

UTTANFYRI 

9.00 – 15.00 Tjøld við tiltøkum fyri børn og vaksin
 Næmingar og lærarar á Glasi gera royndir
 Havstovan sýnir fram ymsar fiskar o.a. 

KANTINAN
9.00 – 15.00 Ymisk tiltøk og royndir fyri børn og 

vaksin
 Stovnar og fyritøkur skipa fyri

Filmskapping: Vís okkum tín koronudag

Skrá fyri 
Vísindavøkuna 
23. september
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Týskvøldið 13. september kl. 19
Klaksvíkar Bókasavn
Føroyska orkuskipanin broytir skap
Meinhard Eliasen, Umhvørvisstovan

Umsiting av pelagiskum fiskastovnum í 
landnyrðings-Atlantshavi eftir Brexit
Zvonko Mrdalo, Søgu- og samfelags-
deildin, Fróðskaparsetrið

Hvat kunnu makrelegg brúkast til?
Sólvá Káradóttir Eliasen, Havstovan

Hóskvøldið 15. september kl. 18.30
Sands Bókasavn
Sambandið ímillum djóraæti og havfrøðiligar 
broytingar kring Føroyar í trý áratíggju
Inga Kristiansen, Havstovan

Møguleikar fyri sjóvarfalsorku í føroysku 
firðunum
Knud Simonsen, Náttúruvísindadeildin, 
Fróðskaparsetrið

Hví hava føroyingar so ilt í búkinum?
Marjun á Fríðriksmørk Berbisá,  
Náttúruvísindadeildin, Fróðskaparsetrið

Mánakvøldið 19. september kl. 19
Miðnámsskúlin í Hovi
Arbeiðsháttir innan fornfrøði – fyrr og nú
Ann Sølvia Selmarsdóttir Purkhús, Tjóðsavnið

Keyp og søla av orku – frá monopoli til marknað
Sigurð í Jákupsstovu, Umhvørvisstovan

Broytingar í heilsustøðuni hjá eldri føroyingum
Eina H. Eliasen, Deildin fyri Arbeiðs- og  
almannaheilsu

Mánakvøldið 12. september kl. 19
Landsbókasavnið í Havn
Frá útláti til stein - CO2 goymsla í føroysku undirgrundini
Rakul Maria Johannesen, Jarðfeingi

Skíggin - ein góður tænari, men ringur harri
Gitte Klein, Fólkaheilsuráðið

At finna høpi í lockdown: Ein kanning av koronudagbókum
Erika Hayfield, Søgu- og samfelagsdeildin, Fróðskaparsetrið

Mikukvøldið 14. september kl. 19
Gamli Skúli í Sørvági
Hvussu stutt- og langtíðar 4D GNSS tíðarrøðir 
kunnu  avdúka deformatiónir av heingibrúgvum
Gethin Roberts, Umhvørvisstovan

Ílegur hava týdning! Ávirkan hjá ílegum  
á sjúkugongdina fyri COVID-19
Leivur Nattestad Lydersen, Ílegusavnið

Fruktbæri á føroyskum seyði – ein rannsókn  
eftir arvaligum fruktbæris-frávikum/villum
Eva Kjæld Hansen, Náttúruvísindadeildin, 
Fróðskaparsetrið

Vísindavøkan 2022 verður  
í Løkshøll 23. september
Framløgur, tiltøk og miðlafagnaður á skránni.

Framløgurnar verða eisini stroymdar beinleiðis.

Tiltøkini eru almenn og ókeypis.

else.fo


