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Uppruni og umstøður

  Lofthav
  lag av luft kring himinknøtt serst. jørðina, 
  andarúm, Fyribrigdi í lofthavinum stóran hava 
  týdning fyri veðurlag, hitastig og ikki minst 
  lívverur en. atmosphere
  
  Lívvera
  livandi vera  t.d. menniskja, planta ella soppur 
  en. organism  

  Lívmenning
  Menning av lívverusløgum í long tíðarskeið 
  en. evolution  

  Ólivnar umstøður 
  Umstøður hjá lívverum at liva undir, ið ikki eru
  treytaðar av øðrum lívverum, s.s. regn, hiti, vindur
  og streymur. en. abiotic

Jørðin - uppruni og 
umstøður

Sum tit lósu í partinum um jørðina og lívið, so er jørðin 
elligomul. Tann menningin, sum hevur havt við sær tað 
lívið, sum vit kenna á jørðini í dag, hevur tikið langa 
tíð, sera langa tíð. Jørðin verður mett at vera uml. 4,5 
milliardir ára gomul, og alla hesa longu tíð, er mangt og 
hvat hent á jørðini. Umstøðurnar hava als ikki altíð verið 
sum tær eru nú. Áðrenn lívverur byrjaðu at ljóssamevna  
var onki oxygen O2 í lofthavinum. Nú er knappliga 21 
% av lofthavinum O2. Fyri 300 milliónum árum síðani, 
í koltíðarskeiðnum, meta vísindafólk, at meira enn 30 
% av lofthavinum var O2. Nøgdin av CO2 hevur eisini 
broytt seg almikið ymsu tíðarskeiðini í jarðarsøguni. Og 
vit kunnu siga, at sambandið ímillum lívmenningina, og 
umstøðurnar á jørðini øll hesi árini er sera torskilt, tí at 
lívverurnar hava ávirka jørðina við sínum lívsprosessum  
umframt at ólivnu umstøðurnar á jørðini sjálvandi eisini 
hava ávirka lívmenningina. So her er talan um eina 
ávirkan báðar vegir. Frá lívverum á umhvørvi, og frá 
umhvørvinum á lívverurnar sjálvandi.   

Havbotnsskorpa

Heitt

KaltKalt

Heit grótbræðing

Jarðskjálvtar

Meginlandaskorpa

Djúphavsryggur

Eldgos verða upphav til oyggjar

Virkin gosfjøll

Djúphavsrenna ella grøv
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Gongustjørnan - jørðin
Jørðin er triðja gongustjørna frá sólini í okkara sólarskipan. 
Jørðin er tann evnistyngsta av øllum gongustjørnunum í 
sólarskipanini, og tann fimt størsta gongustjørnan. Frá 
miðjuni á jørðini og út á skorpuna er ikki heilt sama 
fjarðstøða allastaðni, tí jørðin ikki er knattrund; men 
frá miðjuni út á miðkringin eru okkurt um 3190 km. 
Innast er kjarnin, sum kann býtast upp í ein innara og 
ein ytri kjarna. Kjarnin er úr jarni og nikkul. Síðani er 
kápan, sum kann býtast í eina innaru og eina ytru kápu. 
Uttast er skorpan. Skorpan er 60 km tjúkk har hon er 
tjúkkast, og 6 km tjúkk har hon er tynst. Inni við kjarnan 
er 4000 oC meðan tað er á leið 1000 oC ímillum innaru 
og ytru kápuna. Skorpan er úr gróti, og hon er skipað í 15 
plátur, sum flyta seg í mun til hvørja aðra. Summastaðni 
skrædna tær sundur og aðrastaðni renna tær saman. Har 
sum pláturnar skrædna sundur spríkir grótbræðing úr, og 
tá ið tað kólnar verður tað til nýtt grót. Djúphavsryggurin 
sum fer upp ígjøgnum alt atlantshavi og nevnist 
miðatlantsryggurin er úrslit av hesum. Aðrastaðni, sum 
framvið vesturstrondini í Norðuramerika og vestanfyri 
oyggjabólkar í stillahavinum renna plátur saman. Har 
sum plátur renna saman, verður onnur plátan trýst 
uppeftir, og verður upphav til fjallaketur sum Alpurnar 
og  Himmalaya fjøllini. Hin plátan søkkur niður í ytru 
kápuna og bráðnar. Jarðfrøðilig fyribrigdi sum eldgos 
og jarðskjálvtar eru avleiðingar av at pláturnar flyta seg. 
Ástøði um, at pláturnar flyta seg og broyta skap í milliónir 
av árum verður nevnt plátuvond. Tað er ein javnvág 
ímillum grót sum bráðnar, tá ið tað verður trýst niður 
í kápuna, og grót sum verður til, tí grótbræðing kølnar. 
Uppígjøgnum allan Miðatlantsryggin verður nýggj pláta 
til allatíðina. Basaltháslættin, sum er upphav Føroya 
varð til á hendan hátt fyri okkurt um 55-60 milliónum 
árum síðani. Ísland er yngri, og liggur framvegis beint á 
Miðatlantsrygginum og er tí jarðfrøðiliga ógvuliga virki 
framvegis.  

 Evnistyngd
 tað sum 1 cm3 av einum evni vigar í 
 g, evnismegn, evnistyngd, vatn hevur 
 evnisnøgdina 1 g/cm3. en. density da.
 massefylde 

 Grótbræðing
 gløðandi, flótandi grót sum floymir úr
  eldgosi, og rennur oman eftir fjalla
  síðunum. Verður til gosgrýti tá ið hon 
  storknar. da. lava

 Gongustjørna
  himinknøttur ið melur um sólina el. aðra 
  stjørnu (og fær ljós frá henni), jørðin 
  er ein ~, ið gongur um sólina sum hinar;
  gongustjørnurnar í okkara sólkervi eru 
  umframt jørðina Merkur, Venus, Mars, 
 Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto
  en. planet.

Innari kjarni

Ytri kjarni

Innara kápa

Ytra kápa

Skorpa

Co0

4000
3500

1000
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Kambrium

Ordovisium

Silur

Devon

Perm

Trias

Jura

Krit
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299

251
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65

milliónir ár síðanmilliónir ár síðan

Plátuvond og meginlond
Hyggja vit so at, hvat er havbotnur og hvat er land, so 
nevna vit stór samanhangandi landøki fyri meginlond. 
Afrika er eitt meginland og Asia eitt annað. Orsakað 
av plátuvondini er eitt meginlandarák, sum ger at 
fjarðstøðan ímillum meginlondini allatíðina broytist. 
Ímillum Evropa/Afrika og Norður/Suðuramerika 
gerst fjarðstøðan størri. Føroyar hava, sum sagt sín 
jarðfrøðiliga uppruna fyri 55-60 milliónum árum síðani, 
og sæð ígjøgnum jarðfrøðiligar brillur er hetta ikki 
serliga leingi. Dinosaurarnir doyðu út áðrenn Føroyar 
vóru til. Í allari livitíð jarðarinnar, hava meginlondini 
allarhelst verið saman í  einum stórum meginlandi 
í fleiri umførum fyri síðan at skrædna sundur aftur. 

Stórir jarðskjálvtar á Haiti í 2010 
høvdu stóra fólkvanlukku við sær
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 Plátuvond
 ástøði um at jarðarskorpan er samansett 
 av o.u. 15 plátum sum støðugt flytast í
 mun hvør til aðra. en. plate tectonics
 
 Oxygen
 loftevni uttan lit, lukt og smakk. Frumevnið  
 oxygenium, tekn O, høvuðsevni í luft saman við
 køvievni upptikið í blóðið gjøgnum andadráttin. 
 Verður eisini nevnt súrevni.

Fara vit longur enn 600 milliónir ár aftur í tíðina 
er tó rættiliga óvist, hvussu jørðin hevur sæð út. 
Men frá  Kambrium tíðarskeiðnum og fram til okkara tíð, 
meta jarðfrøðingar seg hava eina góða mynd av, hvussu 
jørðin hevur sæð út ymisk tíðarskeið - ikki minst orsakað 
av steinrunnum lívverum.  Nakað áðrenn Kambrium 
tíðarskeiðið eru flestu meginlondini savnaði í einum 
stórum meginlandi við Suðurpólin. Men í, ella nakað 
áðrenn kambrium tíðarskeiðið, skrædna trý meginlond 
av stóra meginlandinum. Tað Meginlandið, sum seinni 
verður Norðuramerika skrædnar av fyrst.  Vit skulu 
minnast til, at Kambrium tíðarskeiðið er tað tíðarskeiðið, 
tá ið menningin av fleirkyknaðum lívið veruliga tekur 
dik á seg. Grundbygnaðurin í nærum øllum ryggleysu 
dýrabólkunum verður mentur í hesum tíðarskeiðnum. 
Hví hetta hendir í júst hesum tíðarskeiðnum er ilt at siga 
nakað um; men ein vaksandi nøgd av oxygen í lofthavinum 
hevur heilt vist gjørt sítt til, at skunda undir menningina.   
Aftaná kambrium tíðarskeiðið kemur Ordovisium 
tíðarskeiðið. Granskarar meina at sjóvarmálin er hægri 
í hesum tíðarskeiðnum enn aðrar tíðir. Hetta hevur 
havt við sær , at stór øki hava verið grunnur sjógvur. 
Nakað sum fjøran har tað er útgrunt í dag. Hetta gevur 
góðar liviumstøður til lívverur í sjónum, bæði tær sum 
ljóssamevna og eisini aðrar lívverur  ovari í føðiketuni. 
Markið ímillum ordovicium tíðina og  silur tíðina er 
eitt stutt tíðarskeið, har nógv sløg doyggja út. Tað er 
væl hugsandi at orsøkin er, at hesi stóru fjøruøkini 
gerast turr. Lívið á landi er framvegis bara bakteriur. 
Eftir hetta tekur eitt nýtt tíðaskeið seg upp, sum verður 
nevnt silur tíðarskeiðið. Í hesum tíðarskeiðnum síggja 
vit allarfyrstu landplanturnar. Tað eru  mosalíknandi 
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Burðardygg 
menning 
 

plantur við uppruna leggstreingjum, og tær vaksa í 
grunnun vøtnum. Fyrstu liðdýrini á landi eru eisini í 
hesum tíðarskeiðnum. Fara vit so á sjógv, so eru fyrstu 
steinrenningarnar av beinfiskum úr hesum tíðarskeiðnum .           
Endin á silurtíðini er byrjanin til Devon tíðarskeiðið. Tað 
eru rímiliga støðugar umstøður í Silurtíðarskeiðnum. 
Tað gerst heitari og heitari, ísur smeltar og havyvirflatin 
flytir seg uppeftir aftur. Miðalhitin á jørðini er 6 
hitastig omanfyri miðalhitan nú á døgum. Tað er í 
hesum tíðarskeiðnum at vit síggja fyrstu tillagingar til 
eitt lív á landi. Oxygennøgdin er eisini komin uppá 15 
%, sum er 75 % av nútíðar oxygeninum í lofthavinum. 
Serliga eru tað stórar leggstreingjagróplantur við 
grókornum, ið spjaða seg um alt landið, og ímóti 
endanum á devontíðini síggjast eisini fræ, so fyrstu 
berfræðingarnir mennast eisini í devontíðini. Devontíðin 
verður eisini nevnd ”the age of fish”, og er hetta tí, at 
hóast nógvir fiskabólkar hava fingið sín grundbygnað í 
silurtíðini, so er tað í devontíðini at vit finna nógv tær 
flestu steinrenningarnar av ymsu nútíðar og fortíðar 
fiskabólkunum. Brynjuhávarnir (Placodermi) vóru í 
stórum tali og alskynsskapum í heimshøvunum, og bæði 
bróskfiskar og beinfiskar síggjast. Eisini lippufjaðraðu 
beinfiskarnir. Og tað er í hesum tíðarskeiðnum 
tillagingarnar hjá ryggdýrum til landlívið fara fram. 
Ferføtur mennast til bæði amfibiur og amniotar. Men 
sum í fleiri øðrum førum, so endar hetta tíðarskeiðið 
við at hópur av lívverum doyggja út. Brynjuhávarnir 
hvørva heilt og úr hinum bólkunum eru bert fá sløg, sum Danmark liggur omaná jarðar-

løgum frá Krit tíðini. Á myndini 
niðanfyri sæst Stevns klint. 

  Liðdýr
  bólkur av dýrum við kroppi, ið er skiftur sundur í  
  liðir, krabbadýr, skordýr og tílík hoyra
  til liðdýrini. en. arthropod
  
  Steinrenning
  dýr ella planta úr fortíðini, ið við tíðini er vorðin 
  steinur, Elstu steinrenningar eru av heilt einføldum 
  verum  en. fossile

  Leggstreingjagróplantur
  høvuðsbólkur av plantum við leggstreingjum og  
  sum nørist við grókornum, trøllakampar, javnar og    
  kannubjøllur eru leggstreingjagróplantur. en.
  seedless vascular plants
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Burðardygg 
menning 
 

yvirliva. Endin á devontíðini er byrjanin til koltíðina. 
Og sum navnið sigur, so eru nógvar av kolalindunum 
í heiminum vitnisburður um hetta tíðarskeiðið, sum 
serliga er eyðkent við nógvum ógvuliga stórum gróðri. 
Hetta hevur við sær at oxygennøgdin í lofthavinum 
kemur heilt upp á 30 %. Við nógmikið av oxygeni, og 
eini stórari framleiðslu í fyrsta liði í føðiketuni, mennast 
ógvuliga stór dýr í koltíðini. Av ryggdýrunum eru tað 
framvegis bert amfibiur og uppruna amniotar sum eru á 
jørðini. Steinrenningar av 6 metra longum amfibium eru 
funnar í hesum tíðarskeiðnum. Ímynda tær ein so stóran 
frosk. Eisini ryggleys dýr sum liðdýr blíva stór í hesum 
tíðarskeiðnum. Skordýr, ið minna um nútíðar gullsmiðir 
høvdu eitt veingjabreiði á 65 cm. Koltíðin endar við at 
stóru regnskógirnir fara til grundar. Allarhelst verður 
kaldari á jørðini og havið tekur seg aftur. Hetta verður 
byrjanin til perm tíðarskeiðið. Skordýr mennast nógv 
í perm. Nýggir skordýrabólkar sum klukkur síggjast 
fyrstu ferð í permtíðini. Ímillum ferføturnar hendir ein 
stór menning. Ferføturnar menna seg til synapsidir, 
anapsidir og diapsidir. Hesir bólkar menna seg seinni til 
súgdýr, skjaldbøkur, krokodillur og dinosaurar. 
Permtíðin endar við stórstu massa útdoyggjan nakrantíð 
í jarðarsøguni. 70 % av øllum sløgum á landi doyggja út 
og 90 % av øllum sløgum í sjónum doyggja út.      
Úr permtíðini fara vit inn í trias tíðarskeiðið, sum er fyrsta 
tíðaskeiðið í miðøld (mesozoikum). Hini tíðarskeiðini eru 
jura og krit. Hóast menningin av alskyns dinosaurum 
ikki rættiliga tekur dik á seg fyrr enn í juratíðini, so 
verður øll miðøldin, sum endar fyri 65 milliónum árum 
síðani nevnd dinosauraøldin.  

Creux du Van fjallið í Eysturríki er 
bygt upp av jarðarløgum frá Jura-
tíðini. 
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Grótringrásin
Plátuvond hevur við sær, at grótbræðing úr ká-
puni spríkir úr jørðini, har sum plátur skrædna sundur. 
Aðrastaðni renna pláturnar saman, og onnur plátan 
bráðnar niðurí aftur kápuna. Um nýggj grótbræðing 
spríkir upp á havsins botni, kølnar hon skjótt og verður 
til basalt. Basalt er grótslagið, sum Føroyar eru gjørdar 
úr. Undir einum verða grótsløg sum hava ein uppruna 
í grótbræðingini, sum basalt og granit nevnd gosgrýti.
Sjálvt um tað ikki sæst við berum eygum, so ber væl til 
at ímynda sær, hvussu veður og vindur máa burturav 
fjallinum aftur. 

Botnsig (sediment)

Gosgryti
 - Basalt
 - Granit 

Grótbræðing

Legugrýti

Umskapað grótslag

Veður og jarðriv

Hiti og trýst

Bræðing

Køling

Veður og jarðriv Veður og jarðriv

Trýst og samanknýting
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Sandur og eyrur ferð við vindi og rennur ígjøgnum áir, 
til tað at enda leggur seg í onkra lagd. Tá ið vatn frystur 
víðkar tað seg, og um vatn er sett niður í eina rivu í hel-
luni, kunnu stór petti brotna av helluni tá ið vatnið fry-
stir. Botnsig verður til av øllum hesum tilfarinum, sum 
leggur seg í lagdir á landi ella á havsins botn. Við tíðini 
verður tað til legugrýti. Kol, royðugrót, kálksteinur og 
leirur eru dømi um legugrýti. Í Føroyum er bert kol og 
legugrýti. Eisini lívrunnið tilfar kann gerast partur av 
legugrýtinum sum í koli. Steinrunnar verur verða ofta 
funnar í í øðrum legugrýti eisini. Í berginum síggjast 
ofta skiftandi løg av upprunagrótsløgum sum granit 
og basalt og legugrýti. Tá ið steinrunnar  verur skulu 
aldursgreinast verða uppruna steinsløgini omanfyri og 
undir legugrýtinum, sum steinrunna veran er funnin í, 
aldursgreinað. Legugrýti kann aftur verða trýst saman 
til tað, sum verður nevnt umskapað grótsløg. Marmor 
er eitt dømi um eitt umskapað grótslag. So vit kunnu í 
stuttum siga at tað eru trý meginsløg av gróti í grótring-
rásini. Tey eru upprunagrót, legugrýti og umskapað grót.  

  Marmor
  Umskapað grótslag, sum hevur verið nógv brúkt
  at byggja við. Í fornøld var tað eitt statussymbol at
  brúka marmor í bygningum. Nú á døgum er ma
  rmor lættari at fáa fatur á. Í Suðuramerika verður
  marmor brotið í Brasilia, Argentina, Kolumbia
  Ekvador og Venesuela. Í Evropa eru Italia og Grik 
  kaland mest týðandi útflytarar av marmor.
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  Loftsteinaniðursláttur

steinur o.tíl. ið berst úr rúmdini inn í lofthavið 
kring jørðina (og verður gløðandi). en. 
meteorite

Uppruni Føroya
Granskarar eru rættiliga vísir í, at  tað sum ger enda á 
dinosaurunum og krittíðini er ein torusteinaniðursláttur. 
Sum tit síggja á kortinum av hvussu jørðin sá út 
í krittíðini, so skrædnar Evropa og Afrika frá 
Norðuramerika og Suðuramerika. Atlantshavið veksur 
og upp ígjøgnum alt Atlantshavið er ryggur, ið vit 
nevna miðatlantsryggurin. Miðatlantsryggurin er har 
sum tvær jarðarplátur skrædna sundur og grótbræðing 
floymir úr undirgrundini. Fyri okkurt um 54 milliónum 
árum síðani lógu Føroyar mitt á hesum rygginum og 
gosvirksemi bygdi upp ein basaltháslætta til støddar 
við alt Stóra Bretland. Grótbræðingar floymdu úr rivum 
í jarðarskorpuni. Tann føroyski basaltháslættin var í 
støðum 400-500 km breiður, 2.000 km langur og 6,5 
km tjúkkur.  Í 3,5 km djúpa holinum, sum varð borað í 
Lopra, sæst hvussu allur háslættin hevur verið í trimum 
meginløgum. Niðastu fláirnar, miðflárir og ovastu 
fláirnar. Hóast afturvendandi ístíðir líka síðani hava máa 
burturav háslættanum, so síggjast niðastu fláir, miðfláir 
og ovastu fláir eisini týðiliga í tí landslagnum, sum er eftir 
av háslættanum omanfyri sjóvarmálan. Øll fláaskipanin 
er nú navngivin soleiðis at ovastu fláirnar verða nevndar 
Ennifylki. Miðfláirnar verða nevndar Malinsfylki. Í 
Malinsfylkinum er kvívíkslindin. Gosmyrjan ímillum 
beinisvørðsfylki (Niðastu fláir) og Malinsfylki verður 
nevnd Hvannhagafylki og kolalindin verður nevnd 
Prestfjalsfylki.
So hvørt sum háslættin bygdist upp, sakk háslættin 
eisini. Hetta gjørdi hann tó mest í ein eystan. Hetta ger, 
at vit bert síggja niðastu fláirnar í Suðuroy, Mykinesi 
og í Vágunum. Niðatu fláirnar eru tær tjúkkastu og 
hevur hetta við sær at landslagið í Suðuroy er merkt 
av høgum homrum og vallaðum rókum. Tað mesta 
grótið í niðastu fláunum er blágrýti, og fleiri staðni 
í Suðuroy, stendur tað í stabbum. Stabbarnir standa 
altíð vinkulrætt á kølingina, sum er farin fram, tá ið 
gróðtbræðingin storknaði. Aftaná at niðastu fláirnar 
vóru bygdar upp, var eitt langt tíðarskeið við ongum 
gosvirksemi. Tað var lýtt og vátt og gróður festi seg. 
Stór nálatrø (berfræðingar) og leyvtrø (hulfræðingar) 
vuksu í Føroyum í hesum tíðarskeiðnum. Tað síggja vit 
í steinrunnum plantuskapilsum í kolalindini. Kolalindin  
er úrslit av hesum lýggja tíðarskeiðnum við ongum 
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gosvirksemi. Men so fer aftur at goysa, í fyrstu atløgu  
spreingigos, sum síggjast aftur sum gosmyrja beint 
við gosopið og nakað longur burturfrá sum royðugrót. 
Gosmyrjan er eins og kolalindin í Suðuroy, Vágunum og 
í Tindhólmi. 
Bert hægstu tindar í Streymoynni og Eysturoynni eru av 
ovastu fláunum. Tað sum hevur bygt upp stórsta partin av 
stóru oyggjunum í Føroyum eru miðfláirnar. Í beinleiðis 
framhaldi av spreingigosunum tóku maklig gos seg upp. 
Tey vóru støðug og ongantíð var nóg mikið av tíð hjá 
gróðri at taka seg upp.  Har sum niðastu fláirnar vóru 
20-30 m tjúkkar, eru miðfláirnar bert 1-2 m tjúkkar. Í 
landslagnum sæst hetta við at hamrarnir eru smáir og 
samanvaksnir í støðum. 
Tann ovasti parturin av háslættanum, sum vit síggja á 
Sandoynni og Norðoyggjum og nevna ovastu fláirnar, 
minnir meira um niðastu fláirnar. Grótbræðingin er aftur 
tjukkari, og úrslitið verður, at fláirnar verða tjúkkari. 



15

Uppruni og umstøður

Í endanum av øllum gosvirkseminum, sum bygdi upp 
basaltháslættan, klárar grótbræðingin ikki at vinna 
sær veg heilt upp ígjøgnum alt basaltið. Ístaðin skýtur 
grótbræðingin sær veg inn ínn ímillum ovastu fláirnar og 
miðfláirnar. Hetta verður til tað sum vit nevna innskotin 
grótsløg, og tey síggjast aftur í landslagnum í dag 
sum syllar og gongir. Stórstar eru Streymoyarsyllin og 
Eysturoyarsyllin.       
Meðan at gosvirksemi steðgaði, varð subtropiskt veðurlag 
á háslættanum, og týnandi máttir máaðu burturav 
háslættanum uttan at hann tó bleiv máaður burtur og 
fekk tað skap sum vit kenna í dag. Fyri 2 milliónum árum 
síðani broyttist veðurlagið, og vit fingu afturvendandi 
ístíðir. Køld tíðarskeið uppá 100.000 ár avloystu styttri 
heitari tíðarskeið. Í Ístíðunum legðist ísurin sum jøklar 
í lægdum. Eins og vit síggja í Íslandi í dag, so bráðnaði 
burturav jøklunum, og skriðujøklar tóku nógv tilfar við 
sær oman ímóti sjóvarmálanum ella niður í botnar og 
dalar. Hetta jarðarslitið, broytti landlagið almikið, og við 
tíðini fingu Føroyar skapilsi, sum tær oyggjar vit kenna í 
dag. Fyri okkurt um 10.000 árum síðani endaði seinasta 
ístíð.  



16

Uppruni og umstøður

Norðuratlantshavið
Sum tit longu hava lisið, so er alt Atlantshavið 
uprunnið,  tá ið stóra meginlandið Pangea skrædnaði 
sundur í endanum á Juratíðini. Eftir botninum og 
uppígjøgnum alt Atlantshavið er ein ryggur, har ið 
jarðarskorpan skrædnar sundur. Tað gosvirksemið, 
sum fyri 55-60 milliónum árum síðani skapti Føroyar, 
og framvegis er í Íslandi hevur havt við sær, at á 
okkara leiðum er rættiliga grunt. Í ein  landnyrðing úr 
Føroyum eru djúpini í Norðurhøvum og sunnanfyri 
Føroyar er Atlantshavið. Um vit hyggja at hitanum 
í ervasjónum, er atlantssjógvurin væl heitari enn 
sjógvurin í Norðurhøvum. Í djúpunum norðanfyri, 
er sjógvurin í størri mun avbyrgdur frá sjónum 
sunnanfyri. Íslandryggurin og landgrunnurin eru 
fyri. Í ein landsynning úr Føroyum er Hetlandsrennan 
nakað djypri enn Íslandsryggurin fyri norðan. Tá 
ið heiti atlantssjógvurin møtir kalda polarsjónum 
norðanfyri, kølnar hann og søkkur niður ímóti botni. 

Føroyar
Ísland

Stórabretland

Norðurhøv

Atlantshav

Føroyska sjóøkið 

Kort av havbotninum í øllum Norðurat-
lantshavinum. Tílík kort verða á fakmáli 
nevnd Bathymetrisk kort 
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Hendan niðurkølingin dregur meira heitan ervasjógv 
norðureftir. Á botni verður kaldi sjógvurin sogin 
suðureftir aftur, annaðhvørt ígjøgnum Hetlandsrennuna 
og bankarennuna ella tvørturum Íslandsryggin. 
Niðurkølingin av Atlantssjónum, verður mett at hava 
stóran týdning sum drívmegi av heitum atlantssjógvi 
norður ígjøgnum Atlantshavið. 
Hyggja vit nú eftir føroyska sjóøkinum, so er umskaringin 
av Atlantssjógvi við kaldari sjógvin norðanfyri av 
stórum týdningi. Inni á landgrunninum og á Føroya 
Banka er rættiliga grunt. Tað hevur við sær, at sjógvurin 
er væl blandaður frá ervasjógvi og niður á botn. Stórir 
munir verða tí ikki á hita, saltnøgd og øðrum ólivnum 
umstøðum frá erva og niður á botn. Nógmikið av røringi 
er í sjónum meginpartin av árinum til at blanda sjógvin. 

Hitin í ervasjónum í 
Norðuratlantshavinum. 
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Landgrunnurin og Føroyabanki
Av tí at sólin hitar grunna landgrunnin, verður eitt 
mót, ið skilir landgrunnssjógvin frá sjónum á djypri 
leiðunum. Um sjóvarfallið verður drigið frá, so er ein 
streymur eftir við klokkuni runt á landgrunninum. Tað 
hevur stóran týdning fyri vistskipanir á landgrunninum, 
at sjógvurin í fyrstu atløgu er væl blandaður, og í aðru 
atløgu er avbyrgdur frá Atlantssjónum á djypri leiðum. 
Somu viðurskifti eru galdandi á Føroyabanka, sum er ein 
grynna í ein útsynning úr Føroyum innanfyri føroyskt 
sjómark. 
Tað sum serliga hevur týdning fyri vistskipanir sum heild 
er gróðurin í fyrsta liði í føðiketuni. Á landgrunninum 
tekur gróðurin seg upp um vári, tá ið nógmikið av ljósi 
er til, at algurnar kunnu ljóssamevna. Umframt ljós og 
CO2 skulu planturnar hava tøðevni fyri at kunna vaksa.  
Eitt av týdningarmiklu tøðevnunum er nitrogen, ella 
køvievni, sum tað eisini verður nevnt. Hvørki algur ella 
plantur kunnu taka nitrogen úr lofthavinum, sum er 70 
%  nitrogen. Hinvegin kunnu algurnar taka NH4

+  og 
NO3

-  úr sjónum. Keldan til hesi tøðevnini er skarnið hjá 
lívverum í føðiketuni og niðurbrótingin á botni. 

Um sjóvarfallið verður drigið frá, so er eitt nettorák við 
klokkuni runt á landgrunninum. Á Føroyakortinum sæst 
hvar streymmátarar hjá havstovuni máta streym, og 
hvønn rætning streymurin hevur tá ið sjóvarfalls-
streymarnir eru drignir frá  

Á myndini sæst gróðurin ígjøgnum árið, árini frá 1997 til 
2013. Tjúkka svarta strikan er 2013. Gróðurin er máldur 
í mg/cm3 av klorofyl.

  Tøðevni
  Fyri at kunna vaksa eru evni, ið øllum frum 
  framleiðarum tørva. Frumframleiðarar  eru 
  plantur á landi, stórtarar í fjøruni og algur, sum
  sveima í sjónum.  Teimum tørvar øllum í størstan
  mun køvievni, fosfor og kalium, men eisini nógv
  onnur evni í minni nøgdum. Køvievni taka algurnar
  upp sum annaðhvørt nitrat (NO3

2-) ella ammonium
  (NH3

+).

  Niðurbróting    
  Tá ið alt tað deyða lívrunna tilfarið fer í ringrás í
  vistskipanini, verður tað niðurbrotið av niður
  brótarum. Tað kunnu vera bæði dýr, soppar, 
  frumverur og bakteriur, sum hava hendan leiklutin
  í einari vistskipan
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Gróðurin á landgrunninum er ógvuliga ymiskur frá ári 
til ár, og tað er lítil ivi um, at tøðevnini, serliga nitrogen, 
eru avgerandi fyri, hvussu nógvur gróður verður hvørt 
ár. Av tí at landgrunnurin er ein lutfallsliga avbyrgd 
vistskipan ber ógvuliga væl til at granska í tílíkum 
viðurskiftum á landgrunninum.

Sjóvarfallið
Tað eru tríggjar ymiskar máttir, sum skapa havstreymar. 
Tær eru vindur, niðurkøling og sjóvarfall. Um støðugur 
vindur er í ein ávísan rætning, so vil vindurin seta 
rørslur ígongd í sjónum. Ikki sama veg sum vindurin, 
men til høgru í mun til ættina. Hvussu langt til 
høgru í mun til ættina streymurin fer avger dýpið. 
Í ervasjónum fer streymurin 45o til høgru í mun til 
ættina. Ímóti miðkringinum frá norði og suðuri koma 
passatvindarnir. Teir fara m.a. framvið vesturstrondini 
í Afrika og Suðuramerika ímóti miðkringinum. Av tí 
at streymurin í sjónum, sum teir skapa, fer frá landi í 
erva, verður sjógvur sogin ímóti strondini í neðra. Hetta 
ger, at hesi strandarøkini eru ímillum mest framleiðandi 
vistskipanir í heiminum, tí tøðevni støðugt verða drigin 
upp av botni. Sum nevnt, so hevur niðurkølingin av 
Atlantsstreyminum stóran týdning sum drívmegi av 
streymi norður ígjøgnum Atlantshavið. 
Ein triðji máttur er sjóvarfallið, og hesin mátturin er 
drivin úr rúmdini. Jørðin melur sum kunnugt um sína 
egnu ás, og rundanum jørðina sveimar mánin, sum hevur 
ein mánað um at ferðast kring jørðina. Afturat hesum, 
hava jørðin og mánin á leið eitt kalendaraár, at ferðast 
rundanum sólina. 

Termohalina ringrásin av sjógvi í heimshøvunum er dri-
vin av upphiting og niðurkøling. Evnistyngdin hjá sjógvi 
broytist við saltstyrki og hita. Saltur og kaldur sjógvur 
er evnistyngri enn heitt vatn. Vatn hevur  hevur á leið 
evnistevnistyngdina 1000 kg/m3  (hvítt á myndini). Salti 
ur sjógvurin norðanfyri Føroyar hevur evnistyngdina 
1028 kg/m3 (myrkablátt á myndini).  

Av og á eru leiðirnar hjá jørðini rundanum sólina og 
mánanum rundanum jørðina soleiðis, at vit fáa eina 
sólarmyrking. Onkustaðni á jørðini stendur mánin 
beint fyri sólina soleiðis at tað verður myrkt, kanska á 
alljósum degi enntá. Tílík sólarmyrking verður í norðaru 
jarðarhálvu 20 mars 2015.  
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Sjóvarfallið kenna flestu av okkum ógvuliga væl úr 
dagligdegi okkara, í hvussu so er, um vit búgva eitt stað 
har stórur munur er á flóð og fjøru. Í einum samdøgri 
er tvær ferðir fjøra og tvær ferðir flóð. Ímillum flóð og 
fjøru fjarar og ímillum fjøru og flóð fløðir.  
At tað fløðir og fjarar regluliga í einum samdøgri 
skyldast, at jørðin melur um sína egnu ás. Atdráttarmegi 
mánans og sólarinnar hála í sjógvin á jørðini samstundis 
sum sentrifugalmegin trýstir sjógvin øvugtan veg. 
Atdráttarmegi mánans er meir enn dubult so stór sum 
atdráttarmegi sólarinnar. Hetta hevur við sær, at næst 
mánanum og longst frá mánanum er meira sjógvur enn 
tað er vinkulrætt fra mánanum. Av tí at tað tekur jørðini 
eitt samdøgur at mala runt um sína egnu ás, eru tvær 
flóðir og tvær fjørur í einum samdøgri. Harumframt 
er stórur munur á støddini á flóðalduni ígjøgnum ein 
mánað. Tá ið sól og máni eru á somu síðu (tendring) 
ella hvør síni meðni jørðini (full sól) er flóðaldan stórst. 
Í fyllandi sól ella hvørvandi sól er minni streymur tí 
sól og máni hála hvør sín veg.  Flóðaldur, sum máni 
og sól í felag skapa, fáa ikki ferðast frítt á jørðini. Heil 
meginlond eru í vegin. Ístaðin ferð sjógvurin at mala 
í klingur rundan um eitt amfidromiskt stað. Á okkara  
leiðum er eitt amfidromiskt stað nær við Tórshavn. 

Mánin sæddur av jørðini byrjandi við tendring ovast 
til vinstru. Síðani er fyllandi sól, full sól og at enda 
nýggj tendring  

Full sól

Hvørvandi sól

Fyllandi sól

Tendring

Flóð

Flóð

Fjøra

Fjøra
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Tí er lítil munur á flóð og fjøru í Tórshavn. Stórst munur 
á flóð og fjøru er vestanfyri, í Sørvági og í Saksum til 
dømis. Stóri spurningurin er nú hvussu hetta hongur 
saman við streyminum. Nær er eystfall og nær er 
vestfall, og hvussu hongur tað saman við flóð og fjøru. 
Fløðandi sjógvur er einamest vestfall meðan fjarandi 
sjógvur er eystfall. Um nú øll flóðaldan verður trýst 
ígjøgnum firðir og sund, so er sjálvandi ikki so einfalt, at 
tað allastaðni fjarar og fløðir heilt sum vit høvdu vænta, 
um vit bara hugdu eftir sól og mána. Tá ið eystfallið 
endar eru eystfallskyrrindi og tá ið vestfallið endar eru 
vestfallskyrrindi.      
     
 

    

  Atdráttarmegi
  Verður eisini nevnt atdráttarkraft. Tann megin sum  
 lutir hála í hvønn annan, Bretski alisfrøðingurin
 Isaac Newton allýsti atdráttarmegina soleiðis  

 “I deduced that the forces which keep the planets 
 in their orbs must be reciprocally as the squares of
 their distances from the centers about which they
 revolve: and thereby compared the force requisite
 to keep the Moon in her Orb with the force of
 gravity at the surface of the Earth; and found them
 answer pretty nearly.” 

 en. gravitational force da. tyngdekraft

Fleiri tykkara munnu hava sæð streymtalvur sum 
hesa. Hendan er framleidd av Pola Mikkelsen og 
vísir rákið í 1996.  

Pollurin í Saksun er eitt av teimum støðunum, har tað 
ber væl til at eygleiða munin á Flóð og Fjøru. Fyri tað 
fyrsta er munurin stórur har, og fyri tað næsta verður 
allur flóðaldan trýst inní eitt rættiliga smalt sund.  
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Veður og veðurlag
Eins og sjógvur verður fluttur runt á jørðini við stórum 
havstreymum, sum koma av vindi, niðurkøling ella 
upphiting  og sjóvarfalli, so verður luftin á jørðini 
eisini flutt runt. Luftin heilt niðri við jarðaryvirflatan 
er nevniliga ikki tóm rúmd, men í luftin eru ymiskar 
nøgdir av ymiskum loftevnum. Longri burtur frá jørðini 
vit koma minni verður av ymisku loftevnunum so hvørt 
sum atdráttarmegin hjá jørðini minkar. Trýstið av einum 
ávísum evni økist við títtleikanum av evninum í ávísari 
rúmd. Og samlaða trýstið lofthavið ger á ein fermetur av 
jørð er ein atmosfera. Samstundis sum atmosfera er ein 
trýst eind í alisfrøðini, so er atmosferan eisini tað sum vit 
nevna luftina, sum er rundanum jørðina. 

Loftahavið
Loftahavið er føroyska heitið á atmosferuni. Fyrstu 10 
kilometrarnir av lofthavinum, verða nevndir lághválvið 
(troposferan), og tað er í lághválvinum, at tættleikin av 
loftevnum er nógv stórstur, tað er eisini í lághválvinum 
at veðurfyribrigdi eru. Á leið 78 % av lofthavinum 
er køvievni ella nitrogen (N2), sum er altjóða heitið. 
21 % er oxygen (O2), sum er eitt loftevni, sum er í 
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Fylgisveinamyndir verða í størri og størri mun nýttar 
sum støði undir veðurforsagnum, Flestu fylgisveinar 
sveima rundanum jørðina í hitahválvinum, men nýggir 
veðurfylgisveinar  Meteosat eru sama stað um jørðina 
allatíðina. Hetta hevur stóran fyrimun, tí tá ber til at 
eygleiða sama stað í tíðarrøðum, sum er neyðugt um 
neyvt skjal fylgjast við skýrørslum. 
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lofthavninum orsakað av ljóssamevningini hjá plantum. 
Síðani eru fleiri onnur loftevni í smærri mongdum. 
Vakstrarhúsevnið CO2 er eitt av hesum evnunum. 
Vatnguva er eisini í lofthavinum í varierandi mongdum. 
Vit kunnu leysliga meta at vatnguvan er í miðal 1 % av 
lofthavinum. Frá jarðaryvirflatanum og uppeftir býta vit 
lofthavið umframt lághválvið í miðhválv, hághválv og 
hitahválv.  Í hitahválvinum er lufttrýstið minka niður 
í minni enn 0,001 mBar. Niðast við jarðaryvirfalan er 
lufttrýstið sum sagt á leið 1000 mBar, sum er á leið 1 
atmosfera, um vit brúka tað trýsteindina. Atdráttarmegi 
jarðarinnar hevur við sær, at nógv mest loftevni er næst 
jørðini, meðan nøgdin av loftevni minkar jú longri vit 
koma frá jørðini. 85 % av samlaðu nøgdini av loftevnum 
er í lághválvinum.
 
Veður
Alt  tað sum vit vanliga rokna sum veður er í 
lághválvinum, har sum  stórsti parturin av luftini 
er. Um vit hyggja frá Norðpólinum og niður ímóti 
miðkringinum, er eitt ávíst mynstur í luftstreymunum. 
Við miðkringin verður luftin so heit, at hon lætnar 
upp í lofthavið. Tað hevur við sær, at lágtrýst verður. 
Hitnaða luftin úr tropunum ferðast norðureftir, og 
søkkur niðuraftur ímóti jørðini á 30 breiddarstigi. 
Tí eru nógvir hátrýstryggir á hesum leiðum. Frá 
hesum hátrýstryggjum verður 
luftin trýst í ein landnyrðing 
við vestanvindunum, og 
í ein útsynning við 
passatvindunum. 
Okkara leiðir eru 
merktar av, at 
vestanvindarnir 
taka heita luft 
norðurímóti køldu 
polarluftini. Á 
mótinum ímillum 
heitu og køldu 
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Lágtrýst ferðast tvørturum Norðuramerika  
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luftina uppstanda lágtrýst, sum ferðast eystureftir 
ella í ein landnyrðing við sínum brúgvaløgum. Eitt 
brúgvalag er tað, sum danir nevna eitt frontsystem. Tað 
er ein hitabrúgv, har sum heita luftin trýstir tað køldu 
luftina norðureftir, ein hitageiri við heitari luft og so 
ein kuldabrúgv til síðst. Har sum eitt lágtrýst tekur seg 
upp er brúgvalagið ikki so týðiligt, men so hvørt sum 
lágtrýstsbylgjan ferðast eysturvið polarmótinum, gerst 
brúgvalagið týðiligari. At byrja við er langt ímillum 
hitabrúnna og kuldabrúnna, men av tí at kuldabrúgvin 
ferðast skjotari enn hitabrúgvin eystureftir mótinum, 
renna hitabrúgv og kuldabrúgv saman og hitageirin 
tippist. Tá er heita luftin í hitageiranum farin 
longur upp í lofthavið. Við lágtrýstinum kemur eitt 
ávíst veður. Tí er umráðandi, tá ræður um at gera 
veðurforsagnir, at gera seg kunnugan við ymisk 
viðurskifti. Hvønn veg ferðast lágtrýstið, hvussu djúpt 
er tað, dýpist tað ella grynnist tað og hvussu stór er 
fjarðstøðan til nærmasta hátrýst. Vindurin, ið vit mála 
í m/s, er tengdur at, hvussu stórur munur er á trýstinum 
yvir eitt ávíst strekki. Strikurnar rundan um lágtrýstini 
á veðurkortum svara til strekki við sama lufttrýsti og 
verða nevndar javntrýstlinjur (isobarur). Um tað er 
stutt ímillum strikurnar er nógvur vindur, er hinvegin 
langt ímillum strikurnar er minni vindur.  

L

L

L

L
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Veðurforsagnir
Líka lætt tað er at greiða frá, hví veðrið hevur verið sum 
tað nú einaferð hevur verið útfrá teimum málingum, 
sum verða gjørdar, líka trupult er at spáa um, hvat 
fer at henda frameftir. Og vit hava stórst áhugað í 
forsagnum. Tað er gott at vita fyri at kunna leggja 
til rættis arbeiði og virksemi annars. Fyri 50 árum 
síðani vóru veðurforsagnirnar grundaðar á málingar á 
veðurstøðum á landi og umborð á skipum. Trýst, hiti, ætt 
og vindmegi vórðu málað so nógvastaðni, sum til ber. 
Við støði í teimum dátunum og frásagnum annars um 
veður, vórðu forsagnirnar gjørdar. Í 1957 sendu russarar 
fyrsta fylgisveinin út í hitahválvið, at mala í klingur um 
jørðina. Hann varð nevndur sputnik. Hetta var byrjanin 
uppá eina nýggja menning, sum kalda kríggið ímillum 

Hitageiri

Brúgvalag

L
regn

mjørki og sirmælaveður

Kuldabrúgv

 Passatvindar
 Vindar, sum fara frá subtropisku beltunum 
 við hátrýsti móti miðkringsbeltinum við 
 lágtrýsti. Á norðaru hálvu er ættin
 landnyrðingur og á sunnaru hálvu er ættin
 landsynningur.

Á myndini sæst hvat veður er væntandi 
ymsastaðni í einum lágtrýsts brúgvalagi
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stórveldini USA og USSR skundaði nógv undir. Tað 
vóru ikki serliga hátøkniligar málingar sputnik gjørdi; 
men fylgisveinatøknin er nógv ment síðani tá.
Fyri veðurfrøðina varð størsta framstigið, tá ið 
fylgisveinar kundu mála sama stað á jørðini allatíðina. 
Tílíkir fylgisveinar verða nevndir geostationerir 
(GEOSTAT) fylgisveinar, og fyrimunurin við teimum 
er, at broytingar í luftvætu og hita kunnu fylgast 
støðugt á sama staði alt samdøgrið. Í løtuni eru 
veðurforsagnirnar í ein stóran mun grundaðar á eina 
skipan av fylgisveinum, ið verður nevnd meteosat 
umframt meira siðbundnu veðurstøðirnar sjálvandi.  
Upprunaliga vóru 7 Meteosat fylgisveinar í ringrás um 
jørðina; men í 2004 fór næsta ættarlið av veðurfrøði 
fylgisveinum í ringrás um jørðina. 
Í Føroyum bleiv veðurtænastan føroyskt málsøki í 2008. 
Tænastan er løgd saman við MRCC og Tórshavn radio 
í stovninum Vørn. Tað eru tó framvegis tær gomlu 
veðurstøðirnar sum liggja til grund fyri veðurtænastuni 
hjá Vørn. At savna saman dátur um veðrið á landi er 
landsverk eisini týðandi. Landsverk hevur veðurstøðir 
nógvastaðni í Føroyum, har teir savna inn dátur um 
trýst, hita, avfall og annað. Mest fyri at kunna ávara  
um vánalig koyrilíkindi.

Ein av Meteosat fylgisveinunum. Hesir ferðast í ring við 
somu ferð sum jørðin melur um sín egna ása. Tað hevur 
við sær at teir kunnu mála sama stað á jørðini allatíðina

Ein óveðursdag er veðurstøðin hjá Landsverki á 
helvtnini í Oyndarfirði farin um koll.  
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Veðurlag
Vit hava longu sagt, at tað er sera ringt at gera álítandi 
veðurforsagnir longur fram enn eina viku. Kortini eru 
nógv vísindafólk ógvuliga upptikin av broytingum í 
veðurlagnum sum heild. Verður tað heitari á jørðini 
næstu 30 árini. Ber til at siga nakað skilagott um 
veðurlagsbroytingar í longri tíðarskeið. Alt hetta verður 
undir einum nevnt veðurlagsgransking. Í fyrstu atløgu 
kunnu vit hyggja at føroyska veðurlagnum ígjøgnum  
eitt ár. Vit kunnu hyggja at dátum frá veðurstøðini í 
Tórshavn. Um vit so gera miðaltøl fyri árini 1961 og 
fram til 1990, so fáa vit eina góða mynd av hvussu 
veðrið er ymsu mánaðirnar í Føroyum eitt miðalár. Tann 
mest spennandi spurningurin er tó, um hetta broytist. 
Verður tað heitari ella kaldari á jørðini. Og um so er, at 
tað verður heitari, sum hitamálingar á allari jørðini týða 
uppá, er upphitingin so ein avleiðing av mannavirksemi. 
Ein misstanki um, at so er, snýkti seg inn í almenna 
hugaheimin í 1960 únum. Tað var serliga mistankin um, 
at mannaskapt CO2 útlát hevði eina ávirkan á lofthavið, 
sum aftur hevði við sær at jørðin hitnaði. Men lítla 
nøgdin av CO2 í lofthavinum gjørdi tað trupult at mála 
broytingar. Vit skullu eisini minnast til, at CO2 er ein 

  Anding
  brenningin av drúvuskukri í tráðkornum í øllum 
  kyknum
     
      C6H12O6 + O2         CO2 + HøO + orka (ATP)

  Ljóssamevning
  Í grønkornunum í plantukyknum verður 
  orkan úr sólarljósi fanga og brúkt til at
  gera drúvusukur

      CO2 + HøO + sólarljós          C6H12O6 + O2

DMI (Danmarks meteorologiske undersøgelser) hevur 
fleiri veðurstøðir kring landi. Ein av teimum er í 
Tórshavn. Á hesari myndini síggja vit miðalveðurlagið í 
Tórshavn frá 1961 til 1990.  
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partur av lívsprosessunum anding og ljóssamevning. 
Frá 1958 og frameftir eydnaðis tað Charles David 
Keeling at mála CO2 rættiliga neyvt. Og nakað inn í 1960 
byrjaði eitt mynstur at síggjast í málingunum sum vórðu 
gjørdar á Hawai og á Suðurpólinum. Strikumyndin fekk 
stóra ávirkan á kjakið um veðurlagsbroytingar og varð 
eisini nevnd ”Keeling curve”. 

CO   í lofthavinum
Málingar gjørdar á Manua Loa Hawai

2

Jan    Apr    Juni    Okt    Jan

Eitt ár

PPM

Tá ið so hitamátingarnar kring jørðina settu nýggj met 
í hita hvørt einasta summar ígjøgnum øll 1970´ini, so 
sigur tað seg sjálvt, at almenna hugsanin koppaði tann 
vegin, at CO2 útlátið, varð orsøkin. Sambandið ímillum 
CO2 í lofthavinum og upphiting var vælkent longu tá. 
Ástøði nevnist vakstrarhúsárin. Men hóast tað sá út til 
at gerast heitari og heitari upp ígjøgnum øll 1970´ini, so 
kundi framvegis sáast ivi um hitabroytingarnar veruliga 
vóru hitabroytingar í longri tíðarskeið, og ikki bara 
árligar variatiónir. 

Charles Dave Keeling 
verður heiðraður av 

George W. Bush fyri sítt 
íkast til vísindini   

Hiti, CO  og sólarvirksemi2

Hiti (C  )o

Sólblettir

CO  ppm
2

Hiti
CO  (ískjarnum)
CO  Keeling curve
Sólarvirksemi

2

2

Ár
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Tað varð serliga sett spurnartekin við, at allar 
hitamálistøðirnar, vóru nærindis býum í skjótum 
vøkstri. Tí hildu fleiri skeptikarar, at broytingarnar í 
hitamálingunum meira avspeglaðu býarvøksturin enn 
nakað annað. Hendan hugsanin misti tá kvørkratakið á 
veðurlagsgranskarunum so hvørt sum fylgisveinatøknin 
mentist og tað gjørdist møguligt at gera hitamálingar 
úr rúmdini, sum stuðlaðu hitamálingunum, sum vóru 
gjørdar á jørðini frammanundan. Vit kunnu siga, at 
tann einasti spurningurin, sum nú er eftir er, í hvønn 
hitabroytingarnar eru mannaskaptar, og í hvønn mun 
tær eru úrslit av natúrligum broytingum. Við at seta 
kendar  natúrligar orsøkir sum eldgos og sólarvirksemi 
saman við hitabroytingunum og so eisini hyggja at CO2 
útlátinum vísir tað seg, at natúrligar broytingar kunnu 
forklára broytingarnar fram til 1940 næstan líka so gott 
sum CO2, men stóru broytingarnar seinnu árini kunnu 
nógv best forklárast við CO2 útlátinum. 

Hiti, CO  og sólarvirksemi2

Hiti (C  )o

Sólblettir

CO  ppm
2

Hiti
CO  (ískjarnum)
CO  Keeling curve
Sólarvirksemi

2

2

Ár

Mynd av ískjarnu á 1837 metra 
dýpi. Tað síggjast týðiligir árringar 

á ískjarnanum.  
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Samanumtikið 
Mount Everest er partur av Himmalaya fjallarøðini. Tað 
er hægsta fjall í heiminum, og í løtuni ert tú
8.848 metrar yvir havyvirflatanum, um tú stendur á 
toppinum. Av tí at Himmalaya fjøllini støðugt skjota seg 
longri upp í luftina orsaka av plátuvondini, so verður 
Mount Everest hvørt ár ein cm hægri, og fjallið flytir seg 
eisini  6 cm í ein landnyrðing á hvørjum ári. Tað er bert 30 
% av oxygeninum vit eru von við haruppi. Umstøðurnar 
broytast almikið allan vegin uppeftir fjallasíðuni. 
Kemur tú nóg langt upp, er ikki liviligt hjá nakrari 
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fleirkyknaðari lívveru. Eiturkoppurin Euophrys 
omnisuperstes er sæddur í 6.700 metra hædd og tað man 
fara eitt verða heimsmet. Alt lív og alt tilfeingi er úrslit 
av langari jarðarsøgu, har sum umstøður eru broyttar 
allatíðina og umstøðurnar júst nú eru sjálvandi tær 
umstøðurnar, sum lívverurnar hava laga seg til. Óansæð 
um vit eru í 6.700 metra hædd í Himmalaya fjøllunum 
ella vit eru á Norðhavinum. Streymur, veðurlag og 
jarðarsøga hava í øldur skapt karmarnir lívverurnar 
hava lagað seg til. 

  


