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Tilfeingisbúskapur 

Tilfeingisbúskapur tekur fyri sær umsiting av náttúrutilfeingi í einum samfelagsbúskaparligum høpi.  

 

 

 

Vanliga skilja vit náttúrutilfeingi ímillum ikki-endurnýggjandi tilfeingi (til dømis olja) og 

endurnýggjandi tilfeingi (til dømis vatnorka) og betingað endurnýggjandi tilfeingi (til dømis fisk). 

Umsitingin av hesum tilfeingjum er ymisk. 

Búskaparliga er jørð (til dømis til matframleiðslu) tað klassiska náttúrutilfeingið. Spurningurin hevur 

verið á lofti, um tað er nóg mikið av jørð til at metta vaksandi fólkatalið í heiminum. 

Tíðin hevur týdning, tá vit greina gagnnýtslu av náttúrutilfeingi. Spurningar sum: Nær skal ein 

skógarteigur høggast? Hvussu skjótt skal ein oljukelda útvinnast? Hvussu skal ein niðurfiskaður 

fiskastovnur umsitast fyri at fáa eitt meira lønandi og burðardygt fiskarí?  

Eitt dømi um búskaparliga og vistfrøðiliga ovurnýtslu av einum náttúrutilfeingi kann vera ov nógvir 

áseyðir í einum hagaparti. Vøksturin gerst vánaligur, og hagin verður bitin niður. 

Vit hava sæð dømi um ávís sløg av dálking, sum eru ov umfatandi til, at náttúran klárar at reinsa seg 

so hvørt. Soleiðis kann virksemið hjá einum aktøri hava neiligar eksternar avleiðingar, sum ávirka 

onnur. Orsøkir kunnu vera manglandi marknaðir fyri hesar effektir, óklár umsiting, og spurningurin 

um ognarrætt. 

Trupuleikin við fríðum fiskiskapi kemur til sjóndar við “tragedy of the commons” (Hardin 1968). 

Hugtakið “tann, ið dálkar skal gjalda” er av týdningi. 

Tá talan er um ikki-endurnýggjandi tilfeingi, gerst spurningurin, hvussu skjótt skal tilfeingið útvinnast 

og, hvussu skal ágóðin býtast. 

Skjót útvinning saman við høgum forbrúki verður ofta kallað “hollandsk sjúka” og kemur millum 

annað fyri í londum við veikari ella manglandi umsiting. Gjaldoyrað í landinum styrknar, og 

alternativur ídnaður missir kappingarførið. Fylgjan gerst ofta ein minking í øðrum sektorum, so sum í 

framleiðsluni og landbúnaðinum. 

Hugtakið tilfeingisrenta er eyka avkast náttúran gevur eftir at arbeiði, kapitalur og aðrir 

innsatsfaktorar hava fingið vanligan vinning. Góð umsiting av náttúrutilfeingi gevur 

tilfeingisrentu. 
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Endurnýggjandi og ikki-endurnýggjandi tilfeingi 

 

 

 

 

Náttúrutilfeingi, sum í veruleikanum eru endurnýggjandi, kunnu við vánaligari umsiting, ella sum 

fyglja av einum politiskum ynski, ovurveiðast. Hesi tilfeingi kunnu tá kallast betingað endurnýggjandi 

tilfeingi. Í Noregi var heilt fram til 1972 skotpremia uppá úlv, men tá vóru næstan ongir úlvar eftir at 

skjóta, og úlvurin varð tí friðaður í Noregi. Eitt annað dømi um ein ovurveiddan stovn er 

norðhavssildin, sum nærum hvarv í 1970.  

 

 

 

 

 

 

 

Varandi endurnýggjandi tilfeingi eru vatnorka, sólorka, vindorka, sjóvarfallsorka og jarðarhiti. Við 

tíðini eru hesi tilfeingi vorðin meira kappingarfør við aðrar orkukeldur. 

Hvar hava vit so dálkingina í hesum samanhanginum? Ofta merkist trupuleikin við dálking ikki júst 

her og nú, men meira sum ein upphóping av einum dagligum streymi av spillevnum. Náttúran hevur 

evni at reinsa seg sjálva, men ofta ikki í sama mun sum dálkað verður. Upphópingin av 

dálkingarevnum gerst tí ein spegilsmynd av ovurveiðuni av einum fiskastovni – bæði elva til at 

náttúrutilfeingið gevur minni avkast. 

Landbúnaður og aling eru eisini endurnýggjandi tilfeingi, og í tráð við tøkniliga menning er heystingin 

økt. 

Náttúrutilfeingi er natúrkapitalur, sum saman við fysiskum kapitali (realkapitali), 

menniskjaligum kapitali (útbúgvingar- og upplæringarkostnaðum við at útvega arbeiðsmegina) 

og sosialum kapitali (so sum virðinum av almennum stovnum) gevur samlaðu kapitalmongd 

landsins. 

 Elorkan frá SEV var 60 prosent grøn í 2015.         

Í 2015 framleiddi SEV 60 prosent av elorkuni úr 

vatni og vindi, samstundis sum elframleiðslan 

var tann hægsta nakrantíð. Framleiðslan úr olju 

minkaði góð 16 prosent annað árið á rað.  

Málið hjá SEV fyri framtíðina er, at í 2030 skulu 

100% av elorkuni framleiðast úr varandi 

orkukeldum. 
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Tilfeingi kunnu vera endurnýggjandi og ikki-endurnýggjandi, men tað eru teir tilhoyrandi 

virðisstreymarnir, sum geva nyttu fyri okkum menniskju. Her verður skilt ímillum brúksvirði og ikki-

brúksvirði. Brúksvirði kunnu vera matur frá fiski, og ikki-brúksvirði kann vera nyttan ein vistskipan 

hevur uttan at verða brúkt. Kunnleiki um, og gleðin við at vita, at sjáldsom djór ella sermerktar 

vistskipanir finnast, kann vera eitt sovorið eksistensvirði. 

 

Ein tjóðarpark er eitt øki av villari náttúru, sum er vart fyri framtíðina, og sum umboðar 

tjóðskaparligan stoltleika. Myndin omanfyri er frá stóru tjóðarparkini í landnyrðingspartinum av 

Grønlandi. Ísland hevur higartil lýst tjóðarparkirnar Snæfellsjøkull, Vatnajøkull og  Þingvellir. Enn 

hava Føroyar ikki lýst nakra tjóðarpark. 
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Varandi endurnýggjandi tilfeingi 

Í Føroyum eru vit rík hvat viðvíkur reinum vatni. Umleið 40 prosent av føroysku ravmagns-

framleiðsluni á landi stavar frá vatnorku.   

 

Vatnorka í Føroyum 

Vatnorka ger nýtslu av tí mátti (støðuorku), sum vatnið 

ber í sær. Mátturin, ið vatnið kann fremja, er tengdur at 

hæddini, haðani tað verður tikið. Skulu vit framleiða ein 

kilowatttíma (kWh), mugu vit lata túsund litrar av vatni 

renna úr 367 metra hædd ígjøgnum eina maskinu, ið 

broytir tað til ravmagn. Tá er tap á leiðini hjá vatninum 

og í maskinuni ikki íroknað, men tí slepst ikki undan. 

Hægri vit taka vatnið, minni vatnnøgd skal til fyri at 

framleiða hvønn kWh. Størri vatnnøgd krevst, lægri vit 

taka vatnið. 

Hesin mátturin í vatni og tørvurin á framkomnum elriknum tólum var hugsjónin aftan fyri stovnanina 

av felagskapinum SEV, ið varð stovnaður í 1946. Treyðugt so, vatnorka hevur verið nýtt í Føroyum 

áður. Í flest øllum bygdum hevur óivað verið ein vatnmylla, har kornið varð malið. Enn eru nakrar 

teirra til skjals, og eisini hava verið nakrar verksmiðjur, ið hava nýtt vatn til at fáa vinnutólini til at 

mala. 

 Tvey vatnorkuverk vórðu bygd, áðrenn SEV byrjaði. Vágs Kommuna bygdi vatnorkuverk í Botni í 

1921, ið frammleiddi ravmagn til Vágs. Klaksvíkar Kommuna bygdi vatnorkuverk norðuri á Strond í 

1931, ið frammleiddi ravmagn til Klaksvíkar. Í dag eru hesi bæði verk nógv broytt og vorðin partur av 

SEV. SEV hevur bygt trý vatnorkuverk í Vestmanna og eitt sunnanfyri Eiði. Hesi vatnorkuverk 

framleiða umleið 40% av samlaðu ravmagnsframleiðsluni hjá SEV. 

Kelda sev.fo 
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Hóast vatnorka ofta verður flokkað sum grøn orka, hevur øll vatnorkuútbygging umhvørvisárin við 

sær. Vatnið í áum verður lagt í rør, og áirnar verða burtur sum partur av náttúruupplivingini á 

staðnum. Bygging av byrgingum leggur lendið undir vatn, og vistfrøðin á staðnum broytist. Fyri at fáa 

eina samfelagsbúskaparliga optimalt útbygda vatnorku, má fyrilit havast fyri umhvørvisvernd. Nógva 

staðni eru øki friðað ímóti vatnorkuútbygging fyri at verja umhvørvið á staðnum. 

“Hvellur” – The Laxá Farmers 

“Hvellur” er íslandskur dokumentarfilmur gjørdur í 2013 um serstaka hending í søguni. Á kvøldi 25. 

august í 1970 tóku bøndur í Suður-Þingeyjar sýslu seg saman og sprongdu eina byrging í Laxá við 

Mývatn í luftina. Bøndurnir høvdu harðliga mótmælt vatnorkuútbyggingini á staðnum, men 

sjónarmið teirra vóru ikki hoyrd. Við sprongingini eydnaðist teimum at forða fyri oyðuleggingini av 

Laxá og Mývatni. Bóndurnir vunnu eftir hendingina eina rættarsak við, at allir sum ein taka skyldina á 

seg. Tó “mintinst” ongin teirra undir rættarmálinum, hvør ið hevði staðið fyri at sprongja dynamittið! 

Hesin uppreistur var upphavið til náttúruverndarhugsanina í Íslandi. Mývatn og Laxá eru í dag í 

umbúnað at koma á World Heritage Listan hjá Unesco.  
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Útbygging av elframleiðsluni í Føroyum 

Myndin niðanfyri vísir samlaðu elframleiðsluna í Føroyum frá 1954 til 2014. Á myndini sæst, at ein 

støðugur vøkstur hevur verið í elframleiðsluni fram til kreppuna í 90’unum, tá ið elframleiðslan byrjar 

at falla grundað á fallandi nýtslu. Í 1996 byrjar elframleiðslan aftur at vaksa. Í 2014 setur framleiðslan 

met við 305,4 GWt. Myndin vísir eisini framleiðsluna av elmegi burturúr vatni og vindi. Økingin í 

elframleiðsluni frá vatnorku fystu árini stavar frá útbyggingunum í Vestmanna, ímeðan økingin 

seinnu árini stavar frá útbyggingum kring Eiði og í norðara parti av Eysturoy. Í 2012 var 

vindmyllulundin í Neshaga tikin í nýtslu og á heysti 2014 varð nýggja vindmyllulundin í Húsahaga tikin 

í nýtslu. Myndin vísir tí ikki allan vøksturin, sum vindmyllulundin í Husahaga við tilhoyrandi 

battarískipan hevur havt við sær.   

 

 

 

 

Elframleiðslan pr. Íbúgva í Føroyum frá 1970 til 2014 

2014 

Elframleiðslan fyri alt landið frá 1954 til 2014  
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Myndin niðanfyri vísir, at størsti parturin av elframleiðsluni verður framleiddur á Sundsverkinum, 

ímeðan næst størsti parturin verður framleiddur Eiðisverkinum. Framleiðslan úr vatni samlað er eins 

stór og framleiðslan á Sundsverkinum.  

Elframleiðslan býtt á økir 2014 

 

Á næstu myndini framgongur, at Eiði er størsti vatnorkuframleiðari, síðani kemur Fossáverkið í 

Vestmanna.  

Elframleiðslan býtt í vatnorkuverk í 2014 
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Ognarviðurskifti á elveitingarøkinum 

Føroyar fingu í 2007 eina elveitingarlóg. Elveitingarlógin hevur til endamáls at skipa elveitingina og 

ábyrgdir á elvetingarøkinum. Elveitingarlógin staðfestir, at øll eigar rætt til ímóti gjaldi at fáa veiting 

av ravmagni.  

Landstýriskvinnan í orkumálum hevur sambært lógini mynduleika til at geva loyvi til framleiðslu ella 

til royndarframleiðslu av ravmagni. Áðrenn loyvi til ravmagnsframleiðslu verður latið, skal 

umhvørvismeting verða gjørd. Harumframt skulu almenningur, mynduleikar og felagsskapir vera 

hoyrd. Vanliga eru elveitingarloyvini tíðaravmarkað til 20 ár, men kunnu síðani longjast í upp til 20 ár. 

Loyvi kann bert veitast umsøkjarum, sum hava neyðugan sakkunnleika og førleika.  

SEV hevur ábyrgd av ravmagnsnetinum og veitingarskyldu. Hetta merkir, at felagið skal altíð hava 

nóg mikið av tøkum mátti, til tess at nøkta eftirspurninginum av ravmagni, í øllum økjum í landinum. 

SEV skal ikki gera mismum millum egna framleiðslu og framleiðslu frá øðrum veitarum.   

Vindorkan í Føroyum býtt millum veitarar (meting) 

 

Ognarviðurskiftini á elvetingarøkinum í Føroyum eru, at SEV eigur nærum øll givin loyvi. SEV er 

skipað sum lutafelag og eigarin eru allar kommunur í Føroyum. Einans tá tað kemur til vindorku er 

annar veitari uupií elveitingini (sí mynd omanfyri).   
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Betingað endurnýggjandi tilfeingi 

Eitt fiskaslag, sum livir í einum avmarkaðum øki og nørist har verður kallað ein egin stovnur. Ein 

fiskastovnur er eitt dømi um eitt betingað endurnýggjandi tilfeingi. Stovnurin endurnýggjar seg í allar 

ævir uttan so, at hann doyr út vegna ovurveiðu.  

 

 

 

 

 

Sjálvandi kann ein stovnur eisini doyggja út av náttúrugivnum orsøkum. Ein stovnur er altíð partur av 

einum størri vistfrøðiligum høpi. Tí geva greiningar av einkultstovnum altíð ein sannleika, sum má 

takast við fyrivarni. 

 

 

 

Geirfuglurin                

Geirfuglurin er eitt dømi uppá eitt djóraslag um 

okkara  leiðir, sum varð týnt av mannaáðum. 

Geirfuglurin dugdi ikki at flúgva og varð tí lættur 

at veiða. Seinasti geirfuglurin varð veiddur í 

Íslandi í 1844.  
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Vakstrarlíkningin til ein endurnýggjandi stovn verður ofta skrivað soleiðis:  

Xt+1 – Xt = F(Xt) - yt   ella  dX(t)/dt = F(Xt) - yt   

Har F(Xt) er tann náttúrliga vakstrarfunktiónin, og yt er veiðan. Tann náttúrliga vakstrarfunktiónin 

F(Xt) ávirkast av hvussu nógv er til av stovninum. Sagt verður at tættleikin ávirkar tilgongdina. Jú 

størri stovnurin er, jú minni matur er í part til individini, og jú lægri verður tilgongdin til stovnin. Er 

veiðan hægri enn nattúrliga tilgongdin minkar stovnurin. 

 

Myndin omanfyri vísir hvørjir faktorar ávirka stovnsstøddina, í vekt, frá ár til ár. Tilgongd og vøkstur 

økja um stovnsbiomassan. Tilgongd er tað nýggja ættarliðið, sum hvørt ár kemur inn í fiskiskapin. 

Fyri at tryggja góða tilgongd, má gýtingarstovnurin vera væl fyri. Tann einstaki gulllaksurin veksur seg 

størri hvørt ár, og framleiðslan til stovnin er samlaði vøksturin hjá øllum einstøku gulllaksunum. Deyði 

minkar um stovnsbiomassan. Deyða býta vit upp í natúrligan deyða og fiskideyða. Natúrligur 

deyði er av elli, sjúku ella tí, at gulllaksur verður etin av øðrum, meðan fiskideyði rakar teir gulllaksar, 

ið verða fiskaðir. 
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Tá talan er um fiskaríbúskaparliga greining, verða ofta element frá lívfrøði og búskapi brúkt 

samstundis, og kallast hetta “bioøkonomisk greining”. Í bioøkonomiskari greining verður 

vakstrarfunktiónin vanliga staðfest at vera logistisk. Hetta merkir at tað finst eitt ovara mark fyri, 

hvussu nógv kann vera til av stovninum.  Hon verður skrivað sum F(X) = rX(1 - X/K), har r er tilgongdin 

og K er tann stovnsstøddin umhvørvið klárar at bera. Tíðarnotatiónin er tá ikki við.     

 

Logistisk vakstrarfunktión við vøkstri og veiðu eftir y-ásanum og stovnsstødd eftir x-ásanum. 

Yt = Y er støðug veiða. 

Fyri allar stovnsstøddir millum 0 og K kann man hava eina veiðu, sum javnviga við tilgongdina. Hetta 

er bæði galdandi, tá vit hava lítla stovnsstødd (XL < Xmsy) ella stóra stovnsstødd (XH > Xmsy). Vanliga 

er tað bíligari at veiða, tá stovnsstøddin er stór (XH). Hava vit varandi veiðu svarandi til y á myndini, 

vil stovnsstøddin yvir tíð ganga ímóti einari javnvág (XH), um so er at upprunaliga stovnsstøddin liggur 

ímillum XL og XH. Hetta hendir, tí at tann nattúrligi vøksturin er hægri enn veiðan. Um stovnurin, tá 

veiðan byrjaði var størri enn XH vil stovnurin við veiðu y falla til javnvágin XH er íkomin. Um stovnurin, 

tá veiðan byrjaði harafturímóti var minni enn XL vil stovnurin standa fyri hóttafalli, tí at veiðan er 

hægri enn náttúrligi vøksturin. 

Í nevnda døminum ávirkar menniskjan stovnin einans við veiðu. Tó kunnu menniskjalig inntriv ávirka 

ein stovn á ymiskan hátt. Í summum økjum kunnu mannaelvd spillevni ávirka vistfrøðina. Eitt tílíkt 

viðhvamt øki er Eystursjógvurin, sum er umgirdur av ídnaðarlondum. Tað hevur verið ført fram um 

okkara leiðir, at trolveiða kann oyðuleggja korallir, sum eru ein týðandi partur av vistskipanini hjá 

fiskastovnum. 

Stovnur 
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Í fiskiveiðu eru tað serliga veiðuvirðið og kostnaðir við at veiða, sum eru áhugaverdir búskaparliga. 

Tað finnast tó dømi um stovnar, sum til dømis sjófuglastovnar, sum verða sagdir at hava eitt ikki-

brúksvirði ella eitt verndarvirði, til dømis í samband við ferðavinnu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá tað kemur til útlát av dálkingarevnum, kann hesin trupuleiki samanberast við varandi tilfeingi. Eitt 

dømi kann vera upphópan av vakstrarhúsgassum í lofthavinum. Tað varandi tilfeingi í hesum 

samanhangi er náttúrunar eginleikar at reinsa seg sjálva fyri dálkingarevni. 

 

Eginleikin hjá náttúruni at reinsa seg sjálva F(X) sum funktión av upphópaðari dálking X. ut = u 

er støðug dálking.  

Sum myndin omanfyri vísir hevur náttúran eginleika at reinsa seg sjálva F(X) upp til dálkingarmarkið 

X = XK, og ikki omanfyri hetta mark. 

 

Nátturunar verndarvirði og burðardygg menning                

Í samfelagsbúskaparligum blaðgreinum hevur verið ført 

fram, at náttúran hevur eitt verndarvirði. Vernd av 

djórum er ein partur av hesi hugsan. Tá samfelags-

búskaparligar nyttu- og kostnaðarmetingar verða 

gjørdar, eigur hetta verndarvirðið at vera tikið við. 

Hugtakið “burðardygg menning” snýr seg um, at 

heimssamfelagið má laga seg til at nøkta tørvir hjá 

nútíðar menniskjum, uttan, at grundarlagið fyri at nøkta 

tørvir hjá framtíðar ættarliðum viknar.     
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Umsiting fyri at tryggja tilfeingisrentu 

Í samfelagsbúskaparliga kjakinum verður hugtakið “Tragedy of the Commons” nevnt. Tragedy of the 

Commons hendir, tá eitt náttúrutilfeingi verður heystað omanfyri tað støðið, sum gevur hægsta 

samfelagsbúskaparliga avkast.  

Samfelagsliga optimal stýring av fiskiveiðuni hevur til endamáls at stýra veiðutrýstinum, soleiðis, at 

samlaði samfelagsligi vinningurin gerst sum stórst. Til ber at brúka beinleiðs stýring, so sum kvotur 

og loyvi. Eisini ber til at brúka óbeinleiðis stýring við stuðli, skattum ella gjaldi. Eitt gjald, sum hevur 

verið frammi í føroyska fiskivinnukjakinum er “tilfeingisgjaldið”. Tilfeingisgjaldið verður álagt, fyri 

framíhjárættin at gagnnýta tilfeingið.  

 

Myndin omanfyri vísir fiskivinnuna í einum samfelagsbúskapaligum høpi. Út eftir út-ásinum er 

teknað tal av skipum (veiðuorka) og eftir upp-ásanum eru krónur. Myndin hevur eina ástøðiliga rás 

fyri inntøkur og eina aðra fyri útreiðslur. Upp í útreiðslurnar er roknað ‘vanligt’ avkast til arbeiðsmegi 

og kapital.  

Mestu inntøkuna fáa vit við at hava eitt skipatal, sum gevur lívfrøðiliga hægsta burðardygga avkast 

(MSY). Um vit taka hædd fyri útreiðslunum, er møguligt at hava enn størri búskaparligan vinning, um 

vit veiða við einum skipatali, sum gevur hægsta búskaparliga avkast MEY (Maximum Economic Yield). 

Vit síggja, at hetta skipatalið er lægri enn tað, sum gevur hægsta lívfrøðiliga avkast.   

Tilfeingisrentan er munurin millum inntøkur og útreiðslur. Hægsta tilfeingisrentan er at finna í 

punktinum MEY.  
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Ikki-endurnýggjandi tilfeingi 

Dømi um ikki endurnýggjandi tilfeingi eru lívrunnin breinnievni, so sum kol, olja og gass. Lívrunnin 

brennievni eru framleidd við niðurbróting av djóra- og plantuleivdum. Hendan framleiðslan tekur 

milliónir av árum, og tí verða hesi tilfeingi kallað ikki-endurnýggjandi tilfeingi. Onnur ikki 

endurnýggjandi tilfeingi eru mineralir. 

Vit skulu nú hyggja nærri uppá búskaparliga samanhangin ímillum samlaðu nøgdina á einum ikki-

endurnýggjandi tilfeingi og útvinning av hesum tilfeingi. Vit taka eitt dømi við einum kolanámi.  

 

Kolalind X(0) og hugsað útvinning y(t). Um kolalindin er fult útvunnin við tíð=T, svarar arealið 

undir útvinningskurvuni til ta upprunaligu kolanøgdina í kolalindini.  

 

Samfelagsliga er avbjóðingin ofta, hvussu skjótt ynska vit at útvinna eitt ikki-endurnýggjandi tilfeingi. 

Hesin spurningur er nógv frammi í oljuídnaðinum júst nú.  
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Oljan er dømi um ikki-endurnýggjandi tilfeingi 

 

Oljuprísurin hevur seinastu tíðina verið sera lágur, og fleiri feløg hava trupuleikar. Nógvir føroyingar 

arbeiða í norsku frálandavinnuni, sum er hart rakt av oljukreppuni.  

 

Søguliga gongdin í prísinum á tungolju 
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Metingar av møguligari námsvinnu verða vanliga gjørdar við støði í seismiskum kanningum og 

kortleggingum. Nógvar royndir og royndarboringar verða greinaðar og jarðfrøðilig 3D mynd av 

fyrikomingini verður gjørd. Næsta mynd vísir eina uppdeiling av tilfeingjum og goymslum av ikki 

endurnýggjandi tilfeingjum.  

 

 

 

 

 

 

 

Ikki staðfest tilfeingi Akkumulerað 
framleiðsla 

Lønandi 

Ólønandi 

Marginalt 
lønandi 

Goymsla 

Marginal 
goymsla 

Ávístar 
ólønandi 
goymslur 

Útvunnin 
ólønandi 
goymsla 

Útvunnin 
marginal 
goymsla 

Útvunnin 
goymsla 

Aðrar 
fyrikomingar Til dømis ikki-konventionell ella lággóðsku tilfeingi 

Staðfest tilfeingi 

Ávíst Sannlíkindi 
Máld Indikerað Treytað      ella       Ivasom Útleidd 
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Nú fer at minka við koli í Hvalba 

Í Hvalba halda teir fram við gamla siðinum at 

høgga kol, men spurningurin er, hvussu leingi tað 

verður afturat. 

Tveir-tríggir mans eru hvønn dag inni í náminum í 

Prestfjalli og høgga kol. Teir eru í gongd har 

meginpartin av árinum. 

– Men nú fer so smátt at minka við kolanøgdini 

her, sigur Svein í Prestgarði, stjóri í Roynds 

Kolasølu.  

Hann sigur, at fólk frá Jarðfeingi hava verið har suðuri og kannað viðurskiftini, og líkt er til, at tað ikki er 

nógv gott kol eftir har. Fyribils halda teir tó fram við góðum treysti, samstundis, sum aðrir møguleikar fyri 

kolagrevstri í oynni verða kannaðir. 

Tó kann talan bert vera um eitt annað stað í oynni, sum er egnað til kolagrevstur, og tað er í Rangábotni í 

Trongisvági. Har góvust teir annars við at høgga kol síðst í seksti-árunum. 

Bert eitt nám er eftir í Prestfjalli í Hvalba. Hini eru øll rapaði saman og sostatt óvirkin. Námið, sum arbeitt 

verður í nú, hevur verið virkið síðani 2007. Tað verður eisini nógv vitjað av ferðafólkum. 

Um sumrarnar undir krígnum, tá kolagrevsturin var upp á tað mesta, kundu millum 100 og 150 mans 

arbeiða í kolinum í Hvalba. 

Roynds Kolasøla framleiðir í dag eini 30-40 tons av koli um árið. Tað verður í høvuðsheitum selt til 

summarhús kring landið. Ein partur fer tó eisini til sethús við oljufýri. Bert eittans hús í landinum brúkar í 

dag kol burturav til upphiting. Tað er í Gásadali. 

Brot úr grein í Vinnuvitan 28/04/15 

 

Ofta verður skilt ímillum fysisk kend tilfeingi og búskaparliga kend tilfeingi. Við búskaparliga kend 

tilfeingi meinast tann parturin av tilfeinginum, sum kann útvinnast við vinningi við verandi tøkni. Tað 

fysiska tilfeingið vil altíð vera størri enn tað búskaparliga. Tøknilig menning kann broyta lutfallið 

millum fysiska og búskaparliga tilfeingið – tað sama kann sigast um prísvøkstur á tilfeinginum.  
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            Scam Artists and Card Sharps 

Some of the biggest scams known to hustlers were on oil leases but sometimes, things backfired and the 

mark got rich instead of the crooks. I remember playing in a poker game in Tyler when I was still on 

the rodeo circuit. A Jewish fella was playing in the game and I reckon he was the worst poker player that 

I've ever seen. Hell, he didn't even know the rank of the hands! He'd be in a pot and somebody would 

have to tell him the winner, that's how dumb he was at cards. Some of the guys that he played poker 

with were in the oil business and they had a bunch of leases in West Texas, about four or five sections. 

So they took the ones that they figured weren't worth a plug nickel, put them together in a big package 

and sold them to this Jewish guy, who they figured for a dummy since he was such a dunce at poker, for 

about $100 an acre. A hundred bucks an acre ran into a lot of money back then. All the leases were on 

the square, it's just that there wasn't any oil on them. And hell, he bought them without even looking 

them over! 

Well, about eight months later somebody drilled a well on some 

land adjacent to those leases, but instead of going down three or 

four thousand feet like they usually did, they drilled down to 

eight thousand feet. Hit a gusher*. The "dummy" followed suit 

on his leases and wound up with nothing but oil wells flowing on 

them. Made millions. Here the scam artists thought that they'd 

really pulled a good one by dumping off those leases that they'd 

bought for about three dollars an acre to the mark for $100 an 

acre. Ended up costing them millions trying to cheat the guy out 

of a hundred thousand! They kicked themselves in the ass for 

years about that one. With as much money as "the mark" had, 

even if he turned his hand face up and played them, they could 

never break him. I think that two or three died off not long after that, it upset them so much. 

*A “gusher” is an oil well that rages out of control, sending a column of oil into the sky. 

Brot úr “Cowboys, Gamblers and Hustlers - The True Adventures of a Poker Legend and Rodeo 

Champion” – endurminningar eftir Byron “Cowboy” Wolford. 

 

 


