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Lívfrøðiligt margfeldi
 - eitt virðismikið tilfeingi ella forðing fyri framburði

Hevur ein sandmaðkur í einari toskalivur sama virði fyri mannaættina sum orangu-
tangir í frumskógum á Borneo. Ella eru grágæsnar sum í hópum oyðileggja bøin hjá 
bóndrum líka virðismikil partur av lívfrøðiliga margfeldinum, sum toskurin á landg-
runninum.  Lívfrøðiliga margfeldi er vanliga lýst av vísindafólkum sum margfeldi í 
ílegum í einum stovni, margfeldi av sløgum í einari vistskipan og margfeldi av vistkip-
anum ella búøkjum, hjá øllum sløgunum. Og hóast ongin hevði sakna rottuna, um hon 
brádliga hvarv úr Føroyum, so er lívfrøðiliga margfeldi í heiminum hótt. 
Í stórari frágreiðing Fyri einum árið síðan kom altjóða felagsskapurin við væl-
grundaðari meting av, at 1 millión sløg eru í vanda at doyggja út.  Onkur er farin so 
langt, sum at nevna hetta sættu hópoyðing jarðar, júst sum tá ið dinosaurarnir doyðu út 
fyri 65 milliónum árum síðan. Munurin er bara tann, at fyri 65 milliónum árum síðani 
vóru ongin menniskju á jørðini. Hesuferð eru vit sjálv orsøkin til hópoyðingina. Um 
tað so eru veðurlagsbroytingar, veiða, dálking, búøkistrot ella innrás av fremmandum 
sløgum um allan heim, so eru vit sjálvi orsøkin. Men vit skulu eisini vera her, og er 
tað nakað eyðkennir okkum, so er tað hugflog og skapanarevni. Spurningurin er bara 
hvussu vit øll somul menniskju og onnur dýr, plantur, soppar og tarar øll kunnu vera 
her uttan at oyða hvønn annan.  



Tíðarætlan

1. Próvtøkuverkætlanaruppleggið verður útflýggja mánadagin 30 mars 

2. Uppgávuorðing skal latast skúlanum til góðkenningar mánadagin 6 apríl

3. Uppgávuorðing góðkend hósdagin  10 apríl

3. Verkætlan skal latast inn mánadagin 11 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/samrøður 
           c. Framleiðsla 
           d. Felt kanning
           e. Samanbering av øðrum kanningum, sum eru lýstar í bókmentum ella hagtølum
           f. Viðgerð av nýggjum hagtølum (Hagtalsgrunninum)   

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

Aling

aling av livandi verum

Landbúnaður

lívfrøði og náttúru
plantur, nyttuvøkstur og jarðarrøkt
djórahald, djóravælferð og húsdjórasløg

Fiskiskapur og veiða

veiða í søguligum høpi
veiða á landi
fiskifrøði og umsiting av fiskastovnum

Framleiðsla úr náttúrutilfeingi

úrdráttir, evnis- og orkuframleiðsla
framleiðsluumstøður, reinføri, spillframleiðsla og umhvørvi vørumenning

Náttúrunýtsla

viðarlundir og urtagarðsrøkt
ferða- og upplivingarvinnu
náttúruvernd, margfeldi og fjølbroytni í sambandi við náttúrnýtslu



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
















