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Matvørutrygd -
Food safety

Matvørutryggleiki -
Food security

Fátækradømi

Rávøra

Matspilla og sjúka

Framleiðsla og virking

Smittuspjaðing
Veðurlagbroytingar

Matnýtsla

Matatkoma

Matnøgd og goymsla

Matvørutryggleiki og 
trygd

Matvørutrygd og tryggleiki eru samanvovin hugtøk, sum 
hava stóran týdning fyri lívsgóðskuna hjá fólki um allan 
heim. Matvørutrygd er eitt hugtak, sum umfatar fram-
leiðslu, virking og goymslu av mati á ein hátt, at vit ikki 
gerast sjúk ella spjaða sjúku ímillum okkum. Tað kunnu 
vera evni í matinum, sum elva til ovurviðkvæmi. Tað 
kann eisini vera innihaldið av vitaminum og mineralum 
og tað kunnu vera smáverur sum bakteriur og hýggjusop-
par, ið eru sjúkuelvandi og koma á matin, um vit ikki 
handfara hann rætt. 
Matvørutryggleiki er lýst av heimsstovninum fyri 
matvørur FAO sum støðan, tá ið øll fólk í einum øki hava 
beinleiðis, sosiala og búskaparliga atgongd til nógmikið 
av tryggari og føðslurættari matvøru.  
Nógvastaðni í heiminum er ikki væl vorðið við matvørut-
rygd og tryggleika, og søguliga sæð hevur heldur ikki 
altíð verið so væl vorðið hjá okkum í Føroyum. 
Í øllum heiminum gongur uppá nógvar mátar gott, men 
matvørutryggleikin er ikki góður allastaðni, og trý tey 
síðstu árini er talið av fólkum í hungursneyð vaksið sam-
bært FAO. Í 2016 vóru 804 milliónir fólk í hungursneyð 
og í 2017 var talið økt til 821 milliónir fólk.  
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Ótryggur matur, er matur, sum hevur eiturevni ella 
sjúkulelvandi verur í sær. Sjúkulevandi verurnar kunnu 
vera bakteriur, sníkar, virus ella soppar. Sambært heim-
sheilsustovninum WHO (World Health Organisation)  
eru 200 sjúkur, ið skyldast  mateitran av einhvørjum 
slag og 420.000 fólk, sum doyggja av mateitran hvørt 
ár í heiminum.  

Matvørutryggleiki

Maturin
Eitt er, at øll fólk í einum øki, skulu hava ráð og trygga  
atkomu til mat. Eitt annað er, um maturin inniheldur 
trey evni, vit hava brúk fyri. Allur matur inniheldur 
kolvætu, eggjahvítaevni og fitievni, sum eru tey orku-
berandi evnini í matinum. Afturat hesum hava vit tørv á 
, at maturin eisini inniheldur tær vitaminir og mineralir  
okkara kroppur tørvar. Í okkara parti av heiminum, 
sum er tann ríki parturin av heiminum, er nógmikið av 
øllum. Í kreppuraktum økjum í heiminum, er kosturin 
ofta einstáttaður. Orkan kemur næstan bara frá kolvætu, 
sum er bíligast at framleiða, og vitaminir og mineralir 
eru ein trupulleiki, sum gevur fólkunum sjúkur knýt-
tar at væntandi vitaminum. Metingar gjørdar av WHO 
siga, at 250 milliónir børn undir skúlaaldur mangla A 
vitamin. Okkurt um 250.000 - 500.000 av hesum gerast 
blind hvørt ár. Fleiri av teimum doyggja, um A vitamin   
tørvurin heldur fram. 

Matnýtsla
Tað er ikki lætt, at máta, nær talan er um føðitrot í 
einum landi. Ein allýsing er tó, at um orkan í matinum 
pr íbúgva er so lítil, at vøkstur og menning er tarnað, er 
talan um føðslutrot. 

 Orð og hugtøk
 
 A vitamin
 A vitamin er  ein av teimum fitiupploysiligu
 vitaminunum. Tað er neyðugt fyri okkara
 sjón, nøringarevni, verjuskipan og
 vøkstur. Um vit ikki fáa A vitamin í
 kostinum gerast vit fyrst náttblind, seinni  
 heilt blind og í síðsta enda doyggja vit.
 Í okkara kosti finnist A vitamin í matvørum
 av djóri sum retinol, retinal og retinsýra.
 Úr plantum fáa vit A vitamin sum beta
 karoten, sum kann gerast um til retinol í
 okkara evnaskifti. Beta karoten er serliga í 
 brandgulum og myrkagrønum grønmeti. 

  

1 g eggjahvítaevni                                                                17 kJ
1 g fiti                                                                                   37 kJ
1 g kolvæta                                                                           17 kJ
1 g kosttrevja                                                                          8 kJ
1 g alkohol                                                                            29 kJ           

35 %
Eggjahvítaevni

50 %
Kolvæta

15 %
Fiti
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Í okkara parti av heiminum er vanligt at meta, at orku-
tørvurin hjá einum manni ein dag er ímillum 10.000 kJ 
og 12.000 kJ og hjá einari kvinnu er hann nakað minni. 
Tað er tó rættiliga høgt sett, og vit kundu óivað klára 
okkum við minni, uttan at talan var um føðslutrot. 
Okkara grundevnaskifti (da:basalstofskifte) er 6-7000 
kJ um dagin, og um hendan føðslan ikki er tøk, kunnu 
vit siga at talan er um matvøruótryggar umstøður, um 
hendan nøgdin av mati ikki er tøk í longri tíðarskeið.
FAO metir, at miðal orkan pr persón í einum landi í 
minsta lagið skal vera 7500 kJ.  Men eitt er, at maturin 
er tøkur, og at fólk hava ráð til hann. Eitt annað er, hvat 
vit so eta, tá til stykkis kemur. Í vælbjargaða partinum 
av heiminum eru eisini trupulleikar við matinum, men 
trupulleikarnir hava øvugt fortekn. Eitt ovurstórt útboð 
av íðnaðarframleiddum lidnum mati fyri lítlan pening, í 
mun til tøkupeningin hjá fólki, er eitt vandamál. Nógvir 
av stórstu heilsutrupulleikunum í okkara parti av heimi-
num, sum ovurfiti og sukursjúka standast av hesum. 
Tað er sjálvandi ringt at gera epidemologiskar fólka-
heilsukanningar av matvørutryggleika og avleiðingum; 
men við spurnarkanningum, metingum av hvussu nógv 
verður keypt og hvussu nógv mat burturkast er, kann 
man gera eina samlaða meting. 
Tað er alstórur munur á hvussu støðan við matvøru 
tryggleikanum í Føroyum og í nógvum øðrum londum.

Í heiminum
Nógvastaðni í heiminum er ov lítið av mati. Í Suðurasia 
og sunnaru helvt av Afrika stendur ringast til. Av te-
imum 868 milliónunum, sum liva  á hungursmarkinum 
í heiminum eru væl meira enn helmingurin úr hesum 
økjunum. Fyrst og fremst er orsøkin sjálvandi væntandi 
matur, men ikki bert nøgdin av mati spælir inn. Hvussu 
er infrakervið í landinum. Hvussu er tilfeingið í sam-
felagnum fyrisitið og býtt út til allar borgarar. Er stórur 
ójavnið í landinum og er landsins stjórn fólkavald ella er 
einarræði í landinum. 

 Orð og hugtøk
 
 Evnaskifti
 Evnaskifti verður á fakmáli nevnt metabolisma.
 Í stuttum er evnaskifti allar kemiskar broytingar
 av evnum í okkum. Tá evni verða niðurbrotin
 og orka frígjørd, siga vit at broytingarnar eru
 exothermar. Hesin parturin av evnaskiftinum
 verður eisini nevndur katabolisma. Um evni
 verða uppbygd, og orka skal tilførast fyri at
 byggja evnini upp, er broytingin endotherm.
 Hesin parturin av evnaskiftinum verður
 nevndur anabolisma.  
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 Orð og hugtøk

   Matvøruótryggleiki
   Støðan fólk eru í, um tey ikki hava atgongd
   ella ráð til nógmikið av heilsugóðum kosti.
  
   Hungur
   Eitt sindur einfalt sagt, eru øll fólk, ið líða hungur
   eisini matvøruótrygg; men ikki øll matvøruótrygg
   fólk líða hungur. Hungur er tann keðiliga ofta
   pínufulla kenslan, sum kemur í kroppin tá ið
   kroppurin tørvar føði í longri tíð 

Men ikki bert fátækradømi og vánalig leiðsla geva  
vánaligan matvørutryggleika hjá borgarum. Eisini 
veðurlagsbroytingar gera, at møguleikarnir at gagnnýta 
egið náttúrutilfeingi broytast. Turkur, ógvusligir skógar-
brandar, yvirflóð og  aftruvendandi ódnir eru í størri og 
størri mun í ávísum pørtum av heiminum, og hetta hevur 
við sær vánaligar umstøður at gagnnýta náttúrtilfeingi 
nógvastaðni í heiminum. 
Hóast tað eru nógvar milliónir av fólki, sum líða hungur í 
heiminum í dag, so er tað sum eyðkennir síðstu 50 árini, 
fólkavøkstur og búskaparvøkstur. Vísindalig menning 
og tøknilig frambrot hava gjørt tað møguligt at framleiða 
nógv meira mat á lutfalsliga minni øki. Talið á fólkum í 
hungursneyð hevur heldur ongantíð verið minni enn hesi 
seinnu árini. Serfrøðingar meta, at fólkavøkstur fer at 
vera fram til 2050. Tá vera 9 milliardir fólk í heiminum, 
men so verður eisini mett, at fólkavøksturin fer at steðga. 

Oseania   1
Kaukasus og miðasia  6 
Framkomin lond   16 
Vesturasia og Norðurafrika    25 
Latínamerika og Karibia    49 

Suðureystasia   65

Eysturasia   167

Suðurafrika   234
Suðurasia   304

FAO tøl frá 2012. 
868 milliónir fólk 
vóru undirfødd av
væntandi matvøru-
tryggleika
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Um búskaparvøksturin heldur fram, og eisini kemur í 
gongd í heimsins fátøku londum, so verða 9 milliardir 
fólk í heiminum, sum forbrúka meir og meir. Tørvurin á 
kjøti, grønmeti og korni fer at vaksa munandi. 
Tað ber væl til at framleiða mat til øll hesi fólkini, men 
at gera tað sosialt og lívfrøðiliga burðardygt er ein stór 
avbjóðing. Lendið er avmarkað, nýggjar fiskileiðir og 
nýggir fikastovnar eru ikki ein møguleiki longur, tí vit 
hava troytt allar møguleikar. Kjøtframleiðslan er tann, 
ið krevur allarmest lendi og vatn so tað má avmarkast 
so ella so. Onnur áhugamál eru eisini í lendinum enn 
júst matur. Biobrennievni krevur nógv lendi, um tað 
skal framleiðast úr maisi, og villa náttúran, sum er eftir 
á jørðini skal varðveitast halda náttúrufelagsskapir.

1960          1970          1980          1990          2000        2010
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Framleiðsluminking

Tað er ongin ivi um, at fátækradømi er orsøk til 
hungur í einum landi. Samstundis kann hungur, 
matvøruótryggleiki og føðslutrot eisini vera orsøk 
til fátækradømi. Um vit skulu allýsa fátækradømi, 
so kunnu vit halda okkum til OECD lýsingina, sum 
sigur:

”Fátækradømi er ymisk sløg av troti, sum ávirka 
møguleikarnar hjá fólki at virka. Tað kan vera 
matvørutryggleiki, heilsa, útbúgving, rættartrygd, 
virðing og eitt meiningsfult arbeiði”

OECD
- Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
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  Orð og hugtøk

   Lívøki
   Stað har ið ávís djóra- ella plantusløg liva tí 
   ólivnu umstøðurnar hóva teimum en. habitate

   Jarðspell
   Tá mold ella gróðrarlendi spillist (av náttúru- el. 
   mannaávum).   

Lívfrøðiliga margfeldi á jørðini minkar sum ongantíð 
fyrr. Natúrlig lívøki, sum regnskógir taka eisini nógv 
CO2 úr lofthavinum og binda tað í lívrunnum evnum í 
lang langa tíð. Nógv gott lanbúnaðarlendi er eisini mist. 
Býir eru vaksnir, oyðimerkur vaksnar av turki, moldin 
horvin av jarðspelli og annað mannaskapt virksemi 
hevur eisini minka um landbúnaðarvirði á lendinum. 
Hóast vit síðstu 50 árini hava framleitt meira enn tvífalt 
so nógv korn á bert 9 % meira lendi, so má hugsast um, 
at vit mugu framleiða nógv meira uttan at økja nevnivert 
um lendisnýtsluna. Granskarar vænta at vit í 2050 mugu 
framleiða ímillum 70 til 100 % meira mat enn vit gera í 
dag. 

Avbjóðingin
At so nógvir matur skal vera tøkur, at metta allar munnar 
í 2050 er sjálvssagt ein stór avbjóðing, men eisini ein sera 
týdningarmikil avbjóðing at finna loysnir á. 
Granskarar í matvørutryggleika hava í tíðarritinum 
Sciense of food í 2018 býtt avbjóðingina í tríggjar partar. 
Tann fyrsti er, at vit skulu minka og broyta okkara for-
brúk. Tað merkir  at vit skulu eta minni og eta mat, ið 
krevur sum minst av lendi at framleiða. Tað er serliga, 
at vit skulu eta minni av kjøti. harumframt skal matoysl 
minkast sum mest. Tann næsti parturin er, at vit mugu 
økja framleiðsluna. Núverandi lanbúnaðarlendi má geva 
meira, nýtt lendi mennast og intensiv matframleiðsla 
uttan lendi mennast. Tá verður serliga hugsað um at 
brúka sjógvin í størri mun at ala í. Finna nýggjar eggja-
hvítaevniskeldur sum skordýr, soppar og tara og so ikki 
minst nýggja ikki lendiskrevjandi grønmetisframleiðslu, 
sum hydroponics, ið als onki lendi krevur og nógv 
minni vatn.  Triðji parturin er, at minka tann missin 
sum kann væntast í núverandi framleiðslu. Avmarka 
veðurlagsbroytingarnar og tillaga okkum tær broytingar 
sum veðurlagsbroytingar fara at hava við sær í náttúruni 
óansæð. Minka um jarðspell og menna tøkni at sleppa 
undan plantu og djórasjúkum.     
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Í Føroyum
Kunnu vit kenna okkum trygg í Føroyum, ella fara vit 
at ganga við tarablaði í munni. Tað er spurningurin. 
Við øllum nútíðarhentleikum og flutningi av matvørum 
tvørturum alla jørðina, er lítið at ivast í, at tey flestu 
munnu kenna seg trygg og ikki stúra fyri, um tey fáa 
nakað at eta í morgin. Í Føroyum er nógmikið av øllum 
í hvussu so er. Men hví eru tað so fleiri sum eru ovurfeit 
og fáa diabetes. Og er tað trygt, at halda fram við verandi 
siðvenju, at eta grind, tá vit vita at innihaldið av kyksil-
vuri og øðrum eiturevnum er fimm ferðir so høgt, sum 
heimsheilsustovnurin WHO viðmælir. Nógv tann størsti 
parturin av matinum vit eta, kemur aðrastaðni frá. Er 
tað trygt at lata alla matvøruframleiðsluna hjá okkum 
í hendurnar á øðrum londum, hvørs politisku støðu vit 
onga ávirkan hava á og uttan at vita hvørja náttúruoyðing 
framleiðslan hevur við sær. 

 Orð og hugtøk

  Diabetes 2 og 1
  Sukursjúka ella diabetes er í veruleikanum 
  fleiri ymiskar sjúkur við líknandi sjúku-
  eyðkennum. Dibetes 1 er ein sonevnd
  autoimmun sjúka. Verjuskipanin hjá sjúka  
  persóninum leypur á á insulinframleiðandi
  kyknurnar í brisinum og oyðileggur tær.
  Diabetes 2 er ein vælferðarsjúka, sum fyrr
  einamest rakti eldri fólk. Nú á døgum gerast
  fólk sjúk á yngri og yngri árum og tað skyldast
  broytingar í lívsstíli. Allarhelst væntandi rørsla
  og skeivur kostur  

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1970               1990                 2010             2030                2050
Ár

Matvørutørvur

Kcal/ár x 105

1. Minka um tørvin

2. Økja framleiðsluna

3. Minka framleiðslumiss



11

Frá gagnnýtsla til borðisk

Og at enda kann man av røttum spyrja, um tað ikki er 
burðardyggast at framleiða matvørur sínar í nærum-
hvørvinum í tann mun tað ber til. Við minni flutningi 
minkar útláti av CO2, og matvørutryggleikin er størri 
um vit hava ræði á framleiðsluni.

Vælferðarsjúkur  
Í einum álitið um framtíðina hjá heilsuverkinum frá 
2007 verður staðfest at

 ”tað kann tykjast løgi, men millum annað betri lívskor 
hjá fólki í einum vælferðar samfelagið kann paradoksalt 
hava við sær ein øktan eftirspurning eftir heilsutæna-
stum. Betri lívskor hava við sær fleiri sjúkur, ið standast 
av lívsstílinum, ”vælferðarsjúkur”, t.e. langtíðarsjúkur 
sum t.d. typa 2 diabetes, hjarta- og æðrasjúkur, aðrar 
vælferðarsjúkur, vøddasjúkur, ryggsjúkur o.l.”

Orsakirnar til hesa gongdina kunnu býtast í fýra.
Royking, væntandi rørsla, rúsevni og so kosturin.  
Ein av fremstu og álvarsligastu vælferðarsjúkunum er 
diabets 2 ella gamlamannasukursjúka, sum hon fyrr var 
nevnd. Títtleikin av hesi sjúkuni er 6,6 % ímillum tey 
sum eru 20 til 79 ár í Føroyum. Orsakirnar til diabetes 2 
títtleikan í Føroyum vóru í einari frágreiðing sum  kom 
út í 2014 yvirvekt kostur og væntandi rørsla. Serliga tey 
við nógvum grønmeti í sínum kosti vóru í minni vanda 
fyri at fáa diabetes 2.   

Nógvastaðni í vesturheiminum er tru-
pulleikin ikki, at tað er ov lítið av mati, 
men heldur, at tað er alt ov mikið av 
mati, sum inniheldur nógvar kaloriur og 
kostar lutfalsliga lítið.
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 Orð og hugtøk

  Tungmetal
  Glansut frumevni sum leiðir ravmagn og
  hita væl verður nevnt metal.  Metal við
  stórari evnisnøgd t.d. blýggj og kyksilvur  
  verða nevnd tungmetal

Dálking og mateitran
Ein onnur orsøk til væntandi matvørutryggleika, hóast 
nógmikið av mati er, er um maturin er eitraður. WHO 
heimsheilsustovnurin hevur sett markvirði fyri hvussu 
nógv eiturevni er loyvt í ymiskum matvørum. Um vit 
t.d. hyggja at tungmetallinum kyksilvur, so er mest 
loyvda innihaldi av kyksilvur í mati 0,5 mg/kg. Mesta 
kyksilvuri vit finna er í mati úr sjónum, og serliga fiski 
sum er høgt uppi í føðiketuni. Serstøðan hjá okkum í 
Føroyum er at vit eta grind, sum inniheldur rættiliga 
nógv kyksilvur.  
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Av tí at fiskur verður mettur at vera heilsugóður kostur, 
so mælir heimshelsustovnurin ikki til at gevast við at eta 
fisk. Mett verður at fiskur tvær ferðir um vikuna er nóg 
mikið at fáa gagnligu árinini av fiski. Í Føroyum er grin-
din álvarsligasta kyksilvurkeldan, tí innihaldið í grind er 
langt omanfyri markirði hjá WHO. Stórar kanningar eru 
eisini gjørdar í Føroyum, sum hava kunna staðfest eitt 
árin á nervaskipanina hjá børnum. Hjá flestu føroyingum 
er grind ikki gerandiskostur longur, so stovnar í Føroyum 
hava ikki verið á einum máli um, hvørji kostráðini skulu 
vera um grind. Deildin fyri arbeiðs- og almanna heilsu 
og landslæknin sum eru myndugleikar á heilsuøkinum 
mæltu í 2010 til heilt at gevast við at eta grind, meðan 
heilsufrøðilga starvstovan, sum er matvørumyndugleiki 
mælti í 2011 til í mesta lagi at eta grind eina ferð um 
mánaðin. Av øðrum evnum, sum upphópast í føðiketuni 
og enda í okkara mati, eru tað serliga tey evnini sum 
líkjast kynshorminum østrogen, ið mugu metast at vera 
eitrandi og ein hóttan fyri matvørutryggleikan í Føro-
yum. Av tí at hesi evnini serliga upphópast í grindahvali 
og eru fitiloysilig, eru tey í spiki. kanningar eru gjørdar 
av evnunum PCB og DDT í nógv ár. Mistanki er um, 
at minkandi sáðgóðska og trupulleikar við at fáa børn 
kunnu skyldast hesi evni. 

 

 
  The silent spring - Rachel carson
  Bókin the The silent spring, sum kom út í 1962, varð 
  ein av orsøkunum til at umhvørvisrørslur um allan
  heim tóku dik á seg í 60´unum og 70´unum. Longu 
  í 1950´unum var rithøvundurin Rachel Carson varug
  við, at kemiska vinnan ikki altíð segði sannleikan
  um umhvørvisárinini av teimum syntetisku evnunum
  hon framleiddi. Serliga evnið DDT sum var brúkt     
  í stóran stíl sum pestisid, at drepa skaðadjór í 
  landbúnaðarframleiðsluni var orsøk til hennara
  stúran. Discovery magazine hevur seinni kosið 
  bókina til eina av teimum 25 bestu vísindabókunum
  í 20 øld. Sum beinleiðis avleiðing av bókini hjá henni
  bleiv DDT bannað í USA nøkur ár seinni.      
 

Lívmegn - biomassi

Eiturevni
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D-vitaminmangul
Hópin av kanningum hava víst, at vit, sum búgva norða-
laga á jørðini, við minni sól og styttri døgum allan ve-
turin, mangla D-vitamin, og at hetta hevur við sær eina 
rúgvu av sjúkueyðkennum. Hjarta og æðrasjúkur, krab-
bamein, sukursjúka og styttri livialdur, hevur víst seg at 
hava eitt samband við væntandi nøgdina av D-vitamin í 
okkara kosti. Húðin framleiðir annars D-vitamin, tá sól 
kemur á hana, men ein langan vetur á okkara leiðum við 
stuttum døgum, er hetta ikki nóg mikið. D-vitamin er ein 
fitiloysilig vitamin, og tað verður mett, at vit fáa 80 % frá 
sólini, og at í minsta lagið 20 % mugu koma úr kostinum. 
Í Danmark hava kanningar víst at umleið helvtin av kan-
naðu fólkunum høvdu ov lítið av D-vitamin í blóðinum. 
Um veturin var vóru taðå 70 % av kannaðu fólkunum, ið 
høvdu ov lítið D-vitamin í blóðinum. 
Í kostinum er D-vitamin serliga í feitum fiski, køti, innv-
ølum, eggjareyða, mjólk og margarini. 

Matvørutrygd
Sum sagt í innganginum á hesum partinum, so er 
matvørutrygd, í mun til matvørutryggleika, meira ein 
spurningur um, hvussu vit handfara matin enn, um tað 
er nógmikið av mati til øll. 

Sólarljós

Sólarljós

Í soppum

Í dýrum

D vitamin verður gjørt í húðini hjá okkum 
úr steroidinum kolesterol. Hjá soppum 
er onki kolesterol í kyknuhinnunum, so 
teir gera d vitamin úr ergosterol, sum 
eisini er eitt steroid
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Tann spurningurin er sjálvandi ein spurningur um, hvat 
er í matinum, bæði tá ið ræður um føðsluevni og tá ið 
ræður um óbodnar gestir sum sjúkuelvandi bakteriur og 
eiturevni. Í samband við eiturevni hava vit longu viðgjørt 
tungmetal og hormonórógvandi evni í grindahvali og 
toski tí tað er so viðkomandi í Føroyum.  

Rávøra 
Sum longu sagt, er orkan í øllum mati býtt í evnisból-
karnar kolvæta, eggjahvítaevni og fitievni. Hóast kost-
tilmæli kunnu vera ymisk frá øki til øki og frá tíð til 
aðra, so eru flestu kosttilmæli á leið soleiðis, at helvtin 
av orkuni hjá einum persóni skal koma úr kolvætu, og so 
hin helvtin úr fitievnum og eggjahvítaevnum tilsamans. 
Men hetta er bert ein lítil partur av tí at eta heilsugóðan 
kost. Tað eru nógvar vitaminir og mineralir vit eisini 
skulu hava. Ein fitisýra er heldur ikki bara ein fitisýra. 
Summar av teimum verða mettar at vera gagnligar fyri 
okkum, meðan aðrar skaða okkum. Aminosýrurnar, 
sum eggjahvítaevni eru gjørd úr, eru 20 ymiskar. Onkrar 
av teimum kunnu vit ikki gera sjálvi, so tær mugu vit 
hava í kostinum. Tær eru 8 og verða nevndar essentiellu 
aminosýrurnar. Kolvætan er alt frá sukri til brokkoli, og 
tað er stórur munur á hvussu hesar kolvæturnar ávirka 
okkum. 

Essentiellar
 aminosýrir Í 100 g (45Kcal)

Dagligur tørvur 
(persónur 60 kg)

Aminosýrir í 
4 kg (2000 Kcal)

Lysin
Leusin
Valin
Isoleusin
Threonin
Fenylalanin
Tryptofan
Methionin

270 mg
280 mg
250 mg
200 mg
230 mg
200 mg
59 mg
76 mg

1800 mg
2340 mg
1560 mg
1200 mg
900 mg
540 mg
240 mg
624 mg

11.880 mg
12.320 mg
11.000 mg
8.800 mg

10.120 mg
8.800 mg
2596 mg
3344 mg

Essentiellar aminosýrir í brokkoli
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 Orð og hugtøk
 
 deuteromycetes
 Ein bólkur soppum, sum ikki rættiliga passa 
inn í nakrað skipan av soppunum í fylkir og 
flokkur. Hetta er einamest tí, at kynjaði parturin 
av teirra lívsringrás ikki er kendur av vísisindini 
ella ikki er til. Teir verða eisini nevndir fungi 
imperfecti.

Matspilla og sjúka
Matvørutrygd er spurningurin um, hvussu vit handfara, 
goyma og gera mat til, á ein hátt, so hann ikki er vanda-
mikil at eta. matur kan vera smittaður við óynsktum ke-
miskum evnum, allergenum og ikki minst sjúkuelvandi 
bakterium, virus og soppum. Allan vegin frá gagnnýtslu 
til borðisk er týdningarmikið, at hugsa um, hvat vit gera 
við tað, sum seinni verður til mat. Fyrst ferðast maturin 
frá vinnu til marknað. Síðani frá marknað til forbrúkara. 
Hvussu støðan er við matvørutrygdini í einum landi, er í 
stóran mun tengt av, hvussu hesi viðurskiftini eru skipað. 
Er nakar stovnur, sum hevur eftirlit við matvørufram-
leiðsluni og eru greiðar mannagongdir og løggilding 
av matvøruframleiðarum og matvørusølu. Í Føroyum 
hevur Heilsufrøðiliga Starvstovan hendan leiklutin. Hon 
er myndugleiki á økinum og hevur heimild at sekta ella 
stongja virkir, sum ikki liva upp til krøvini í lógini. 

Virus, bakteriur og soppar
Sum tit lærdu um í partinum um jørðina og lívið, so eru 
soppar Fungi vanliga í einum ríki fyri seg. Bakteriur 
Prokaryota eru eisini eitt ríkið fyri seg. Nógv av tí vit 
síggja smittar mat hoyrir til gersopparnar ella deute-
romysetarnar. Tey fylkini, sum fyrr vórðu bólkað sum 
soppar, men í veruleikanum eru frumverur eru eisini 
vælumboðað tá ið umræður, at spilla matin hjá okkum. 
Dømi um hetta er svartaspilla. Virus er ikki ordiliga eitt 
ríki ella nakað sovrit. Tað kan vendast aftur og fram 
hvørt virus yvirhøvur er livandi. Ein virus er bara eitt 
eggjahvítaevnishylki við einum arvastrongi í. Fyri at ein 
virus skal kunna nørast, skal hon smitta eina aðra kyknu 
fyri at fáa lisið sín arvastrong.  
Tann parturin av lívfrøðini, sum er um hesar lívverurnar  
er smáverulívfrøðin ella mikrobiologi sum tað eisini 
verður nevnt. Her verður hýggj og bakteriuvøkstur kan-

Kveiki (Enzym)

Plasmid

Kromosom

Kyknuveggur

Sveiptráður (flagel)

Kyknuhinna

Hylki

Hali

Endapláta

halatrevjur

Sopptráður

Grókorm
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naður undir sjóneyku og í petriskálum við ymsum vaks-
trarmedium í. Virus ber illa til at kanna uppá hendan 
mátan, tí tað er so smátt, men nýggj DNA tøkni ger tað 
tó eisini møguligt at kanna og greina virus. 

Mikrobiologiskur arbeiðsháttur
Til at dyrka og eyðmerkja bakteriur og soppar eru ymis-
kir arbeiðsháttir. Tað sum man serliga ger kann býtast í 
trý. 

1. Selektivt substrat
2. kanningar av formi á kolonium og kyknum
3. Gram liting

Nú á døgum ber eisini til at eyðmerkja bakteriur við 
andevnum, sum seta seg á yvirflatan á ávísari bakteriu. 
Bakteriur kunnu vaksa á einum substrati, sum hevur 
í sær tey føðsluevni bakteriuni tørvar. Tað kann vera 
flótandi og fast. Um substratið er fast, so er tað ein suppa 
føðslu, sum er tilsett agar, sum ger suppuna til ein fastan 
gel. 

Kúputur Flatur Holaður Óklárur
Frá síðuni

Úr erva

Bakteriuhópar

Bakteriur

Rundur Óregluligur Tráðskapaður

Kúluskapaðar
(kokkar)

Diplokokkar StafylokokkarStreptokokkar

Stavskapaðar
basillur Vinkul Keta Snúður Segl

Petriskál við mongum baktariuhópum 
av bakteriuni Escherichia Coli ella bara 
E Coli sum tey flestu siga. E Coli er ein 
bakteria úr sodningarleiðini, sum helst 
ikki skal vera í matvørum.
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Mótstøðuførar bakteriur og matvørutrygd
Ein av stóru trupulleikunum við matvørutrygdini í nýggjari 
tíð er, at ein ovurnýtsla av antibiotika serliga í landbúnaði 
og heilsuverki, hevur havt við sær, at bakteriur eru vorðnar 
antibiotika mótstøðuførar. Ovurnýtslan av antibiotika bæði til 
læknalig endamál og til landbúnaðarendamál, hevur havt við 
sær, at eitt úrval av teimum bakteriunum, sum klára seg hóast 
antibiotikatýningina yvirlivur og margfaldar seg skjótt.  Við 
tíðini eru alsamt fleiri bakteriur blivnar mótstøðuførar. Hetta 
er sjálvandi fyrst og fremst ein trupulleiki í heilsuverkinum, tí 
tað eru bakteriur, sum onki antibiotika rínir við og tað kann í 
ringasta føri hava deyðan sum avleiðing. Tað doyggja okkurt 
um 25.000 fólk í evropa orsakað av mótstøðuførum sjúku-
bakterium hvørt ár, og WHO metir at hetta er ein tann størsti 
heilsuvandin í nýggjari tíð. Tað eru bakteriuígerðarsjúkur, 
sum vanliga ikki verða mettar at vera so vandamiklar sum 
bløðrubruni, lungnabruni og leyst lív, sum kunnu fáa so 
álvarligar fylgir um bakteriurnar eru mótstøðuførar. 
Mekanisman sum hevur gjørt bakteriurnar mótstøðuførar er 
natúrligt úrval. Darwin kom við ástøðinum longu í 1859, og tí 
kan tað undra, at so lítil ansur hevur verið vístir hesum mø-
guleikanum, síðan antibiotika var upfunni í millumkrígsáru-
num. Tann fyrsi sum eygleiddi virknaðin av antibiotika 
var læknin Alexander Fleming og hann ávaraði sjálvur um 
avleiðingarnar av átálmaðaeri nýtslu. 
Men er nýtslan í landbúnaði og matvøruframleiðslu eisini 
ein vandi kunnu vit spyrja. Og svarið er ja, tí granskarar 
hava sæð, at heilt vanligar moldbakteriur kunnu flyta mót-
støðuføru ílegurnar til sjúkuelvandi bakteriur. Samstundis 
vita vit, at antibiotika er í skarni hjá framleiðsludýrum, sum 
fáa antibiotika. 

   

Mótstøðuførisstøða

Antibiotika

Antibiotika
og vøkstur
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Náttúrufyrisiting 
- margfeldi og góðska

Eginvirði í náttúruni
Tá ið vit gagnnýta náttúruna vinnuliga er tað ofta tí, at eitt tilfeingi 
hevur virði í krónum og oyrum. Fiskurin í sjónum, slátturjørðin 
til mjólkaframleiðsluna og laksurin í ringum á firðum eru dømi 
um vinnuliga gagnnýtslu av náttúruni. Fyrst er tað bara náttúra, 
so verður tað eitt náttúrutilfeingi, og so til eina rávøru og áðrenn 
vit vita av er tað ein søluvøra við einum kiloprísi. Men  náttúran 
er so nógv annað eisini, sum kan vera ringt at gera upp í krónum 
og oyrum. Tá ið nýggjur hagi skal leggjast inn til velting, grót 
spreingast, grundstykkir matrikulerast ella vatnbyrgingar gerast 
fyri at fanga fleiri av kWh, sum eru í regninum, hava vit eina 
kenslu av, at tað er ikki líkamikið hvørji øki vera vald til alt hetta 
virksemi. Tað er sum um, at náttúran hevur eitt virði, sum hóast 
tað ikki kann gerast upp í krónum og oyrum, kanska kortini 
kann ásetast objektivt til eina fyrisiting at taka støðurnar útfrá.

Heimspekin
Øgiliga ofta eru tað náttúruvísindafólk, sum saman við fyrisita-
rum og løgfrøðingum leggja til rættis, hvussu lendi skal nýtast. 
Hvat skal friðast og hví. Men í grundini er náttúruvísindaligi 
arbeiðshátturin ofta í tvístøðu við seg sjálvan, tá spurt verður 
um, hvørji virði liggja til grund fyri valunum. Tí náttúruvísin-
dini eru ikki normativ, sum tað so fínt eitur í heimsspekini. Tey 
eru um náttúruna, hvussu hon er skrúva saman, men ikki um, 
hvussu hon burdi verið skrúva saman. Hetta vísti heimspekin-
gurin G. E Moore longu á í 1903 í verkinum Principia Ethica. 
Tað hevur síðani verið ringt at vísa aftur, tí hvussu kunnu vit 
við støði í objektivum vísindum gera virðisdómar um náttúruna. 
Um ikki virðini eru absolut, so má ein náttúrufyrisiting kortini 
byggja síni val á objektiv sermerki ella tekin. Tað kan væl gerast 
uttan at gera krav uppá nakran absoluttan sannleika um virði í 
náttúruni, men einamest fyri rættartrygdina hjá borgarum, sum 
skulu viðgerast eins fyri lógini. 
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Lívfrøðiligt margfeldi - sáttmálin
Eitt av hugtøkunum sum í stóran mun hevur verið lagt til 
grund fyri náttúrufyrisitingarligum avgerðum er lívfrøðiligt 
margfeldi ella biodiversitet, sum tað eisini verður nevnt. 
Í 1992 skrivaðu 155 lond undir ein sáttmála um, at varðveita 
lívfrøðiliga margfeldi á jørðini. Vegnað støðu Føroya í ríkis-
felagsskapi við Danmark, skuldi Føroya løgting góðkenna 
donsku avgerðina um at luttaka í sáttmálanum. tað gjørdi 
Føroya Løgting í 1996. 
Í 2006 kom bókaverki Føroya Náttúra - lívfrøðiligt margfeldi 
út, sum samstundis er ein støðudagføring um lívfrøðiliga 
margfeldi í Føroyum. 

Lívfrøðiligt margtfeldi - hugtakið
Vanliga hevur lívfrøðiligt margfeldi verið fatað sum marg-
feldi av sløgum. Sagt á ein  annan hátt, er tað talið á ymiskum 
plantum og dýrum í einum øki, sum er avgerandi. Soleiðis 
er ikki meir. Lívfrøðiligt margfeldi soleiðis sum tað er lýst 
í sáttmálanum er, hvussu fjølbroytt arvfeingi er, hvussu 
nógv sløg eru og hvussu nógv búøki eru til sløgini at liva í. 
Eitt fjøltátta arvfeingi merkir, at innanfyri slagið er stórur 
ymiskleiki. Um arvfeingi er einstáttað verður mett, at eitt 
slag í einum øki er meira viðbreki og tolir verri broytingar 
í umhvørvinum. Margfeldi av sløgum er tann parturin av 
hugtakinum, sum vit kenna best. Kortini er heldur ikki hetta 
stigið í hugtakinum heilt so einfalt. Er tað bara at telja sløg, 
ella er títtleikin hjá hvørjum slagi sær eisini týdningarmikil, 
tá margfeldi skal mátast. Fleiri ymiskir máti- og roknihættir 
finnast - sonevnd indeks. Triðja stigið er búøkini har sum 
lívverurnar liva og støðast. Um eitt búøki er hótt, sum til 
dømis lyngheiðar og mýrilendi í Føroyum, so hvørva allar 
lívverurnar, sum hava tillagað seg júst hetta búøki við búø-

Lyngheiðar eru eitt av teimum búøkjum, 
sum nógv ymisk sløg eru knýtt at, 
sum ikki liva ella vaksa aðrastaðni. 
Samstundis eru lyngheiðar eisini eitt 
av teimum búøkjunum, sum í vídd eru 
nógv minkaði síðstu 100 árini. Hóast 
eyðkennisslagið heiðalyngur er mest 
eyðsýnda slagið, so eru nógv onnur 
sløg eisini, sum t.d. berjalyngur sum 
sæst á myndini niðanfyri.
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kinum, um búøki hvørvir. Um vit nú hyggja at sløgunum, so er 
kendasta dømi um eitt slag sum er horvið heilt á okkara leiðum 
gorfuglurin. Eitt stórt álkuslag, á at likna einari pingvin, livdi 
á okkara leiðum. Gorfuglur vigaði sjey ferðir so nógv sum ein 
álka og dugdi ikki at flúgva. Sum allir aðrir sjófuglar mátti 
hann upp á land at verpa og ansa pisuni. Tað varð hansari bani. 
Seinasti gorfuglurin, sum var veiddur í Føroyum sigst at vera 
tikin í Føroyum 1. juli 1808. Seinasti gorfuglarnir sum eru sæd-
dir á lívi, vórðu dripnir á Eldey í Íslandi 3. juni 1844. Hetta er 
eitt ræðandi dømi um at eitt slag hvørvur úr náttúruni fyri alla 
tíð. At arvfeingi hjá hvørjum einstøkum  slagið sær eisini er 
fjøltáttað er sera týdningarmikið. Í landbúnaðinum hevur man 
alt fram plantur og dýr við røttu framleiðslu og landbúnaða-
reginleikunum. Hetta hevur sjálvandi havt við sær eina økta 
framleiðslu á somu fermetrum av jørðini, men vandin er, at 
allar landbúnaðarplanturnar hava eitt sera einstáttað arvfeingi. 
Í summum førum eru allar fruktirnar av sama kloni sum t.d. 
við bananum. Vandin er, at hóast sløgini vaksa og smakka væl, 
so er mótstøðuføri og umhvørvistillagingarevni ikki gott.

Frumverur  
Brúntarar og kisilalgur

Frumverur 
einkyknudýr

Plantur

Soppar

Dýr
 

27.500

13.033

36.400

8.118

298.000

215.644

611.000

43.271

7.700.000

953.434

Mett tal av sløgum Tal av vællýstum og greinaðum sløgum

Tá ið vísindafólk gera sínar metiongar 
av hvussu nógv sløg av djórum og 
plantum í heiminum, er ógvuliga ymiskt 
hvat tey koma fram til. Lægstu metingar 
av samlaða talinum eru 2 milliónir sløg 
meðan tær hægstu metingarnar eru 100 
milliónir sløg. Tað sum vit kunnu siga 
meira neyvt, er talið á øllum teimum 
vællýstu og kendu sløgunum.
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Tann sætta massaoyðingin
Ásannandi, at vit allarhelst eru mitt í eini massaoyðing, sum 
vit sjálvi eru orsøk til. Fóru ein rúgva av vísindafólkum saman 
um eina samlaða meting av oyðingini í 2016. Felagskapurin 
verður nevndur IPBES og er ein millumtjóða felagsskapur, at 
varðveita og lýsa lívfrøðiliga margfeldi á jørðini. Í 2019 kom 
umfatandi frágreiðing, sum bygdi á 1500 vísindaligar greinar, 
fram til, at 1 millión sløg í heiminum eru hótt. Orsøkirnar 
til at so nógv sløg eru høtt eru fleiri, men meginorsøkin er 
lendisnýtsla. Við okkara matvøruframleiðslu og aðrari lend-
isnýtslu, er minni og minni pláss hjá øllum sløgunum at vera. 
Næsta orsøkin verður mett at vera veiða og tøka úr náttúruni 
- serliga úr fiskastovnum í sjónum. Triðja orsøkin er dálking 
og so koma innræsin sløg og veðurlagsbroytingar sum síðst 
nevndu orsøkir. Í allari náttúrufyrisiting er tískil neyðugt, at 
laga avgerðir um lendisnýtslu eftir hesum. Gongdin hevur 
verið, at landbúnaðurin er einsrættaður og savnaður á færri og 
færri hendrum. Neyðugt er at gera lendisnýtsluna fjøltáttaða, 
samstundis sum størri øki verða latin til náttúruna sjálva. 
Nógvar kanningar vísa, at í náttúru har fríar prosessir sleppa 
at virka í frið, økist margfeldi. 

Fiskur

Súgdýr

Froskar

Fuglar

Búøkistrot Veiða Innrás

Dálking Veðurlagsbroytingar
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Lívfrøðiliga margfeldi í Føroyum
Sum sagt, kom bókaverkið Føroya Náttúra lívfrøðiligt margfel-
di út í 2006. Tá bleiv støðan gjørd upp viðvíkjandi lívfrøðiliga 
margfeldinum í Føroyum. Hvussu nógv sløg eru í Føroyum í 
ymisku djóra og plantubólkunum, og hvørji sløg eru hótt eftir 
reyðlistabólkingum bleiv lýst í bókini. Harumframt varð eitt 
uppskot í bókini, at friða nøkur øki við serliga høgum marg-
feldi. Hvør stórsta hóttanin er verður eisini mett um í bókini. 
Á sjógvi og inni á firðum er nógv vinna og veiða í Føroyum. 
Á landi er tað fyrst og fremst bygging og landbúnaðarvirk-
semi sum velting og taðing, sum eru hóttanir ímóti lívfrøðiliga 
margfeldinum.   

  Lívøki                   Stað                        Sermerki          Sjáldsamar plantur         Annað

Vøtn

Strendur

Hagi

Fjøll

Toftavatn

Fjallavatn

Gróthúsvatn

Hvítanes

Lopranseiði

Svínáir

Tvøroyri

Mølheyggjar 

Urðin

Mykineshólmur

Eiðiskollur

Kluftá 

Søltuvík

Skarð

Svínoy

Villingardalsfjall

lyngøki

vátlendi

vátlendi

strond

strond

strond

strond

sandheyggjar

urð

hólmur

fjall

innangarðs

innangarðs

Baraldsøki

háfjall

9

2

21

9

8

2

27

54

0

21

1

5

10

3

6

Grágás og lómur

Lómur

Fjølbroytt fuglalív

Sjáldsamar klukkur

sjáldsom skordýr

Drunnhvíti

Súla

Brúðarvevjari

skordýr og fuglur

Svínoyarspannari
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