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Inngangur

Um tú nú vart so heppin, at tú fekk møguleikan at standa á mánanum og hyggja niður á 
jørðina, so hevði tú sæð, at yvirflatin á jørðini er 71 % vatn - tann bláa gongustjørnan. 
Orkan frá sólini, fær vatnið í ringrás á jørðini. Tað guvar upp av sjónum og verður til skýggj og 
mjørka, til luftin kólnar og tað regnar niður aftur á land og sjógv. Onkustaðni er so kalt, at vatnið 
frystir til ís aðrastaðni rennur vatnið oman í gjøgnum áir á sjógv aftur. Vatnið hevur í allar tær 
øldirnar jørðin hevur verið til tikið nakað av saltið við sær á sjógv aftur. 
Tá ið lívið á jørðini íkom fyri 3,8 milliardum árum síðan, var tað í sjónum tað hendi. Og 
framvegis liva nógvar av lívverunum á jørðini í sjógvi og vøtnum. Tær sum ikki gera hava tikið 
sær nakað av sjónum við sær uppá land. Tær mennast kanska inni í einari fosturhinnu við 
vatni í, ella flyta vatn úr røtrunum upp ígjøgnum leggin til tað guvar av bløðunum aftur og í 
heila tikið so er meginparturin av lívverunum vatn. 
Her í Føroyum eru vit bæði umgyrd av sjógvi, og gagnnýta eisini í ein stóran mun tað tilfeingi, 
sum er í sjónum. Tá ið tað regnar kan væl vera at vatnið endar í einum av byrgingunum hjá 
Sev, og tann orkan sum sólstrálurnar høvdu í sær og sum fekk vatnið niðan har verður til 
elekstrisitet tá ið vatnið rennur oman aftur. Soleiðis kunnu vit gagnnýta vatnið. Tað rennur 
eisini inn í ein skipan av rørum sum enda  í kranum og vesikummum í hvørjum húsið í 
landinum. Alt hetta er kanska ein sjálvfylgja halda vit. Men ikki allastaðni er reint vatn ella vatn 
í heila tikið nøkur sjálvfylgja.  
     



Tíðarætlan

1. Próvtøkuverkætlanaruppleggið verður útflýggja mikudagin 30 mars.

2. Uppgávuorðing skal latast skúlanum til góðkenningar fríggjadagin 8 apríl.

3. Uppgávuorðing góðkend og vegleiðari tillutaður 12 apríl.

3. Verkætlan skal latast inn fríggjadagin 18 mai



Verkætlanin

1. Verkætlanarfrágreiðingin skal vera 10-15 síður

2. Verkætlanin skal vera stigvís við fakligum innihaldi, viðgerð og einari grundaðari 
    meting

3. Viðgerðin skal byggja á onkra empiri (kanningar/eygleiðingar) sum niðanfyri.

           a. Starvstovukanning
           b. Spurnarkanning
           c. Framleiðsla 
           d. Felt kanning
           e. Samanbering

4. Okkurt valtema úr kjarnaøkjunum ella ískoytisøkinum skal vera fevnt av verkætlanini  

   



Kjarnaøki

Náttúrutilfeingi

-Náttúrutilfeingi í føroyskum sjó- og landaøki
-gagnnýtslu av náttúrutilfeingi og ótroyttir møguleikar
-viðurskifti sum hava ávirkan á skynsama virðisøking og burðardygd
-umhvørvisvernd
-lóggáva í sambandi við gagnnýtslu av náttúrutilfeingi

Landbúnaður

-lívfrøði og náttúru
-plantur, nyttuvøkstur og jarðarrøkt
-djórahald, djóravælferð og húsdjórasløg
-framleiðsla og tøkni
-úrtøkumeting, virkisrakstur og fíggjarstýring

Fiskiskapur og veiða

-veiða í søguligum høpi
-veiða á landi
-fiskiskapur og veiða í vatni og sjógvi
-fiskifrøði og umsiting av fiskastovnum
-veiðuamboð og fiskireiðskapur

Náttúrunýtsla

-drekkivatn og nýtslu av náttúruni í heilsufremjandi høpi
-avmarkaðar og varandi orkukeldur
-náttúruvernd, margfeldi og fjølbroytni í sambandi við náttúrunýtslu

Ískoytisøki

Tilfeingisbúskapur og náttúrugóðska

- Hugtøk í samband við náttúrugóðsku og náttúrufriðing
- Tilfeingi og virði á tilfeinginum
- Sløg av tilfeingi í búskaparfrøðini
- ásetan av eginvirði í náttúruni



Greinar og tíðindi
- er bert ætla til at hjálpa tykkum við at fáa hugskot til uppgávuorðingar
















