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Náttúrutilfeingi sum 
búskaparlig tilfeingi

Hóast hesin parturin fer at snúgva seg um búskaparliga 
gagnið av tí tilfeingi, sum náttúran goymir, so er ikki 
talan um reduksjón av náttúruni til kalt pengavirði. Alt 
menniskjans gagn av náttúruni kann ikki gerast upp 
í pengavirði, og náttúran sum kelda til æviga undran 
verður ikki skrivað á matematiskan formul.
Men búskaparfrøðin telir kortini náttúruna upp í sítt 
vísindadømi, tí búskaparfrøðin snýr seg í stóran mun um 
skynsamt brúk av avmarkaða tilfeinginum, sum óavmar-
kað eftirspurn er eftir. 
Látast vit bara sum at náttúran onki pengavirði hevur, 
kann stórur skaði standast av. Okkum nýtist ikki at fara í 
onnur lond til at finna skaðan av, at myndugleikarnir ikki 
vilja viðurkenna, at menniskju og fyritøkur hóma mate-
riellan vinning í náttúrunnar tilfeingi. Ovurfiskingin og 
oyðingin av fiskastovnum er nettupp avleiðingin av, at 
blundað var fyri búskaparfrøðiliga innlitinum um nát-
túruna sum búskaparligt virði.
Í búskaparfrøði er tilfeingi ikki bara náttúrutilfeingi, 
men skal heldur skiljast í allarbreiðastu merking sum 
bæði vørur, tænastur, kapitalur, arbeiðskraft og nát-
túrutilfeingi. Tey trý seinastu - kapitalur, arbeiðsmegi og 
náttúrutilfeingi - kalla vit vanliga framleiðslutilfeingi, tí 
tey verða brúkt til at framleiða vørur og tænastur við. 

Arbeiðsmegi er eins og kapitalur og náttúru-
tilfeingi eitt framleiðslutilfeingi tí tað verður 
nýtt í framleiðslu av vørum og tænastum.  
Felagið Faroe Offshore miðlar samband 

ímillum eftirspurningin eftir arbeiðsmegi í 
útlondum og arbeiðsmegina í Føroyum 
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Og náttúrutilfeingi skal eisini skiljast í breiðari merking 
sum bæði tann náttúra, vit síggja, og tann vit ikki síg-
gja, so sum evni í undirgrundini, loftrúm, bylgjuspek-
trum og mangt annað, men sum búskaparligt gagn fæst 
burturúr. 

Ymisk sløg av tilfeingi

Vanligar vørur eins og til dømis ognarjørð, fær tú ikki 
brúkt, um onkur annar longu hevur bygt á stykkinum 
ella sáðað korn í jarðarteigin. Tí útilokar tað púrasta, 
at tú samstundis fær brúkt jørðina. Tilfeingi, ið hevur 
henda eginleika, siga vit vera ‘rivalrous’. Haraftrat fái 
eg lættliga forða tær at troðka teg fram at til at koma 
inn á mín jarðarteig, antin við at stika fyri, ella bara 
biðja myndugleikarnar hondhevja lógina um verju av 
privatum ognarrætti. Tilfeingi, har tað ber til hjá ræðis-
havara (til dømis eigara ella myndugleikum) at forða 
øðrum í at fáa gagn av tilfeinginum, siga vit vera ‘exclu-
dable’. Vørur, tænastur ella annað tilfeingi, ið er bæði 
‘rivalrous’ og ‘excludable’ kalla vit serfeingi (”private 
resources”). 

Orð og hugtøk
  
 Kapitalur
 Verður brúkt sum heiti á peningi, serliga í 
 samband við íløgu og lánsvirksemi, men eisini
 í týdninginum virði, sum kunnu gerast upp í
 peningi. Í tjóðarbúskaparfrøði er mest vanligt
 at nýta heitið í sein nu merkingini. Bæði reiður
 peningur, bygningar, maskinur og flutningstól
 eru dømi um kapital eftir hesi merkingini. Hesin
 kapitalur verður eisini nevndur realkapitalur í
 mun til fíggjarkapital, sum er  partabrøv, lánsbrøv
 og onnur sløg av virðisbrøvum.
  
     

 Útilokan (Excludability) 

Høg  Lág  

 

 

 

 

 
Kapping 
(Rivalry) 

 

 

Høg  

Serfeingi (Private goods)  

• Fiskur (døgverðafiskur) 

• Oljan í tanganum 

• Ognarjørð (grundstykki) 

• Radiotól 

                     Felagsfeingi  (Common pool resources) 

• Fiskur í sjónum 

• Oljan í undirgrundini 

• Firðirnir í Føroyum 

 

 

Lág  

Limafeingi (Club goods) 

• Software (til keyps) 

• Satelitt og kápul sjónvarp 

• Vegatunnlar 

Almannafeingi (Public goods and resources) 

• Gøtuljós 

• Útvarp Føroya 

• Lóg og landaskil 

• Open source software 
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Viður er eitt varandi tilfeingi. 148 milliónir m3 av 
rundviði varð tikið í Kanada 2012. Tað er 0,3 % av 
tí, sum mett verður er av skógi í Kanada. Orsøkin 
til at ríkismyndugleikarnir  ynskja skógin høgdan 
burtur er fyri nógv tann stórsta partin, at lendið 
skal brúkast til landbúnað.  Skógarbrúk einans við 
tí endamálið at framleiða timbur og endurplanta 
skógirnar var bert 8 % av samlaðu tøkuni í 2012. 
Rætturin, at høgga skógin og ognarrættin til høgda 
viðin, kann seljast og er eitt felagsfeingi eins og 
fiskurin í sjónum.

Beint øvugt er við øðrum vørum og tænastum. Lurti 
eg eftir útvarpinum, forðar tað ikki á nakran hátt tær 
at lurta eftir somu sending. Útvarpssendingin er tí 
ikki kappingarfremjandi non-rivalrous. Mátin, sum 
Útvarp Føroya verður sent uppá, ger tað eisini mestsum 
ómøguligt at forða nøkrum onkusvegna at fáa fatur á 
sendingini – tvs. útvarpssendingin er non-excludable. 
Útvarpssendingin – og aðrar vørur og tænastur við somu 
eginleikum - kalla vit almannafeingi public goods
Harímillum liggja tað vit kalla felagsfeingi Common-
pool resources, sum bæði oljan í undirgrundini og fisku-
rin í sjónum eru. Fiski eg ein fisk, ber ikki tær til at fáa 
sama fisk, og hvørja ferð eitt skip legst aftrat flotanum 
sum fiskar, verður minni at fáa hjá øllum øðrum – tvs. at 
fiskurin er kappingarfremjandi rivalrous. Hinvegin ber 
illa til at forða fyri nýtslu upp á nakran skilagóðan máta 
– vit kunnu ikki stika á víðum havi og forða nøkrum at 
taka ein heilt ávísan fisk. At kalla ávísar fiskar serogn hjá 
nøkrum, gevur onga skilvísa meining. Einstaki fiskurin 
í sjónum er tí non-excludable.

Hóast maðurin á øðrum nesinum hevjar sín 
ognarætt við at bannað møguleikan øðrum at 
fiska har, so hevur eigarin av grannanesinum 
møguleika, at fiska somu fiskar. Illa ber til at 
útiloka nøkrum øðrum møguleikan at fiska 
burturúr sama stovni. Hetta er galdandi fyri 
felagsogn, at útilokan ikki er møgulig og at 
felagsfeingi tí má umsitast av einum myn-
dugleika. Hinvegin so er fiskurin, tá ið hann 
er fiskaður serfeingi og eigarin nærmara 
nesinum kann frysta hann og selja hann ella 
lata eina fiskamatstovu upp á nesinum. 
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 Orð og hugtøk

 Oljugoymsla
 Har sum hørð jarðarløg hava forskotið seg og
 lummar av bleytari goymslugrýti eru, er
 sannlíkast at oljugoymslur eru.  

Aliringar hjá Bakkafrost inni á 
Hvannasundi. Sjálvt um fiskurin er ogn 

alarans, so er rætturin at brúka firðirnar 
til aling ikki sjálvsagdur. So firðir eru eitt 

felagsfeingi eins og oljan og fiskurin í 

Sama er við oljuni. Pumpar onkur eitt tons av olju upp 
úr undirgrundini, er eitt tons minni hjá øðrum at pumpa, 
og ongin fær hareftir fatur á somu oljudropum, sum nú 
eru uppkomnir. Eins og í sjónum, ber ikki til at eyð-
merkja og at stika inni trídimensjonellar oljugoymslur í 
undirgrundini, soleiðis at tær kunnu kallast serogn hjá 
nøkrum. Vit kunnu stika oman á jørðini, men vit kunnu 
ikki tryggja nøkrum, at ikki onnur raka niður í somu 
náttúrligu oljugoymslur.
Hinvegin, tá olja og fiskur eru uppkomin upp úr ávika-
vist undirgrundini og havinum, eru tey vanligar vørur 
private goods í serogn hjá honum, sum rættin hevur. 
Brúkar ein vøruna, er hon ikki tøk hjá øðrum at brúka 
rivalry, og tað er lætt at útihýsa øðrum frá at troðka seg 
fram at vøruni excludability.



8

Gagnnýtsla

Goymslutilfeingi og varandi tilfeingi
Olja og fiskur eru hvørt sítt slag av tilfeingi, og í búskapar-
frøðiligum høpi síggja vit, at tey partvíst líkjast og part-
víst eru heilt ymisk. Tey líkjast, tí at tey eru avmarkað 
tilfeingi, sum tí hava sjálvstøðugt marknaðarvirði. Tey 
líkjast, tí at tey eru felagsfeingi common-pool resource 
á enskum máli. Men tey eru ymisk, tí at meðan oljan 
er goymslutilfeingi, sum alt minni er av, so hvørt oljan 
verður drigin upp, so er fiskur varandi tilfeingi, sum nø-
rist aftur, so hvørt sum fiskað verður. Um fiskað verður 
við skili, væl at merkja.
Olja er tað, vit kalla goymslutilfeingi non-renewable. 
Eins og mineralir í jørðini, er bara ein ávís nøgd til av 
oljuni í einum avmarkaðum øki, og tekur tú burtur av 
tí sum har goymist, minkar goymslan, og tað legst ikki 
aftrat aftur.
Soleiðis er ikki við eitt nú skógi og fiski, sum eru varandi 
tilfeingi renewable. Tað eru tilfeingi sum eru eins og 
geitabukkar Tóra guðs – tekur tú burtur av tilfeinginum, 
eru sannlíkindi fyri, at tað veksur aftur komandi tíðir. 

Bensinstøð í Sau Paulo Brasilia. Í 2013 
fór 52 % av allari landbúnaðarframleiðslu 

av sukurrørum til bioethanolframleiðslu.  
Samanborið við olju, so er bioethanol ein 
varandi orkukelda, tí sukurrør vaksa aftur 

á somu fløtum á hvørjum ári.
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Orð og hugtøk

Demokrati
Tá ið lóggevandi valdið, stýrið og dómsvald 
beinleiðis ella óbeinleiðis eru fólkavald. Í okkara 
grannalondum er lóggevandi valdið beinleiðis 
fólkavalt meðan stýri og dómsvald verður skipað 
av politiska meirilutanum. Fø. Fólkaræði

Tá ið nevndarformaðurin í stóru altjóða matvøru
fyritøkuni Nestlé segði, at vatn ikki er ein manna-

rættur, vórðu nógv fólk stoytt av hesum og myndin 
niðanfyri fór um allan heim á sosialu miðlunum eftir 
einari løtu. Men veruleikin er, at vatn á fløsku longu 

er ein søluvøra. Spurningurin er bara hvør eigur  
tilfeingisrentuna.    

Tað ber til at fiska av stovninum á hvørjum ári, men 
stovnurin er varandi tilfeingi, tí fiskur gýtur og stovnurin 
veksur aftur.
Hesin lívfrøðiligi munur verður eisini endurspeglaður 
í tí árini, hesi tilfeingi hava á búskapin, og tí eiga tey 
eisini at verða viðfarin ymiskt, alt eftir lívfrøðiligum 
eginleikum.

Ognarrættur til náttúrutilfeingi
Tað er ikki av tilvild, at olja og fiskur, ella onnur felags 
feingi, best hóska at vera skipað sum felags ogn, undir 
tí evsta valdinum í landinum, sum í okkara parti av 
heiminum eru demokratiskt vald ting og tilsvarandi 
landastjórn. Hóast tilfeingi hava náttúrligar eginleikar, 
sum vit her kalla felagsfeingi, er einki sum forðar okkum 
sum demokratiskt ríki ella tjóð at syrgja fyri púrasta 
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Grind er eitt varandi felagsfeingi 
eins og viður og fiskur. Vinnuligt 

hevur grindadrápið tó ongantíð verið. 
Aldargomul siðvenja er hinvegin í 

Føroyum, at býta grind í drápspartar og 
heimapartar eftir ávísum reglum. Lítið 
er tó at ivast í, at tvøstið er virðismikil 

vøra á einum marknaði  -  serliga hevði 
hon verið tað um einstakur veiðimaður 

átti alla grindina.   Onkuntíð hava so 
stórar grindir lagt beinini upp í saman 

í Føroyum, at  vanliga býtið ikki rakk til 
at avseta alla grindina. Royndir hava 

so verið at selt hvalir á uppboðið til 
avbygdafólk Á sumri í 1991 doyði  ein 

stór grind í Sandavági. Tá ið up-
pboðssølan hevði verið eina løtu helt 

uppboðssølan uppat og fólk kundu taka 
sær tað grind tey vildu hava tí nógmikið 

var til og vandi var samstundis fyri at 
tvøstið brann í summarhitanum

avgjørdum lógum um ognarrætt og haraftrat skilagóðum 
reglum um atgongd til vinnuligt brúk av tilfeinginum. 
Felagsfeingi eru ikki æviga dømd til at liggja til frítt 
brúk hjá øllum, so at óavmarkað og skilaleys ovurnýtsla 
oyðir fiskastovnarnar. Tað ber væl til at avmarka nýts-
luna, eins og verður gjørt við at áseta hvussu nógv tons 
heildarveiðan í einum ári skal vera av onkrum fiskaslag, 
ella at avmarka fiskidagatalið hjá teimum skipum, sum 
fiska eitt úrval av fiskasløgum.
Felagsfeingi elva tí ikki av sær sjálvum til ”Tragedy of 
the Commons”, sum hetta fyribrigdið verður nevnt, tá 
avmarkingar ikki verða settar á hvussu nógv, ið skal 
brúkast av felagsfeingi, og tá ongin hondhevjar rættin til 
at seta avmarkingarnar og myndugleikan at býta brúkið 
til onnur.

 Orð og hugtøk

 The tragedy of the commons 
 Hugtak, ið  stavar frá búskaparfrøðinginum
 Garret Hardin. Hardin royndi at lýsa
 støðuna, tá ið fólk handla skilvíst fyri egin
 áhugamál á eini felags ogn, ikki til
 gagns fyri felagsskapin.  Orðingin stavar
 frá yvirskriftini á grein Hardin skrivaði í
 1968. Greinin snúi seg um eitt eldri essay
 skriva um yvirkipaðan ognarhaga við fleiri
 eigarum og kenningarseyði og avleiði 
 ngarnar av felagsognini. 
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Umsiting av goymslutilfeingi
Tað er nettupp við avgjørdu lógunum um felagsogn 
norska fólksins og skilagóðum reglum um atgongd til 
oljuvirksemi í Noregi, at so væl er fingið burtur úr nor-
ska oljuríkidøminum undir skipaðum lógum og reglum, 
sum øll lúka.
Av tí at olja er goymslutilfeingi, verður oljan ein dag 
øll komin upp úr undirgrundini. Tá er ætlanin at virðið 
av allari hesari oljuni, sum alt norska fólkið eigur, skal 
standa eftir, og skal vera til gagns hjá øllum ættarliðum av 
norskum borgarum. Búskaparliga virðið, sum tilfeingið 
hevur frá náttúrunnar hond, tvs. áðrenn mannahond er 
komin at tí, rópa vit tilfeingisrentu.
Av tí at olja er goymslutilfeingi, sum verður uppi, tá 
liðugt er at útvinna oljuna úr undirgrundini, hevur 
norska ríkið avgjørt at flyta hesa oljuogn – alla sum hon 
er – í pengagrunn, sum tí fær tilsvarandi virði, sum oljan 
hevði í undirgrundini. 
Tá olja verður pumpað upp úr norsku grundini, er hon 
tømd úr jarðargoymslum, sum ikki fyllast aftur. Men 
virðið av oljuni, eigur norska ríkið eftir kortini. Serligar 
reglur um skatting av teimum feløgum, sum sleppa fram 
at í oljuleiting og útvinning av olju, miðar nettupp at flyta 
so nógv av tilfeingisrentuni sum gjørligt til norska ríkið. 
So hvørt sum norska ríkið tekur tilfeingisrentuna frá 
fyritøkunum, ið útvinna oljuna fyri norska ríkið, verður 
upphæddin sett inn á pengagoymslur – serstakliga í 
Statens Pensionsfond (Utland), sum síðani er felagsogn 
hjá norska fólkinum. Júst sum oljan var, tá hon enn lá 
goymd í undirgrundini. Hesir pengar verða síðani sett í 
virðisbrøv um allan heim, so at teir standa so trygt sum 
til ber, alt eftir hvussu stórt avkast teir skulu geva grun-
ninum.
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 Orð og hugtøk

 BTÚ
 Virðið á øllum tænastum , ið verða veittar í 
 einum landi, og allari framleiðslu eina ávísa tíð. 

Í dag (2014) er marknaðarvirðið av hesum grunninum, 
SPU, um leið 5.500 miljardir norskar krónur, sum er næ-
stan tvær ferðir norska bruttotjóðarúrtøkan, stytt BTÚ.
Av hesi felagsogn er bert loyvt at brúka eina roknaða 
realrentu (renta eftir inflasjón), og í dag verður hetta 
manna millum í Noreg kallað ”fire prosent regelen”, sum 
merkir, at norska Stortinget hevur avgjørt bert at brúka 
umleið 4% av virðinum í grunninum um árið, sum í he-
sum døgum svarar til um leið 7-8% av bruttotjóðarúrtø-
kuni (BTÚ). Avkastið av hesum grunni, sum politiskt er 
avgjørt at taka inn ríkisraksturin, var í 2011 um leið 126 
miljardir norskar krónur, sum er 4,5% av BTÚ tað árið. 
Hetta er tað, sum væntað verður er byrðardygt at taka úr 
grunninum hetta árið, uttan at tað fer at forða komandi 
ættarliðum at fáa sama gagn av grunninum.

Umsiting av varandi tilfeingi
Tá talan er um varandi tilfeingi, er støðan ein onnur. Tá 
tikið verður burtur av goymslutilfeingi, sum til dømis 
olju, er so mikið minni eftir av olju eftir í undirgrundini. 
Men tá tikið verður burtur av einum fiskastovni, er so 
mikið minni eftir sama árið, men árið eftir er eins nógv 
lagt aftrat fiskastovninum – um fiskastovnurin verður 
umsitin við skili. Tí kallast fiskur varandi tilfeingi.
Búskaparfrøðiliga er árliga tilfeingisrentan av fiskinum 
at meta eins og rentan, sum norska ríkið tekur av sínum 
oljugrunni. Er skilagott atborið, verður nettupp so nógv 
fiskað, at vøksturin í fiskastovninum loyvir okkum at 
fiska eins nógv næsta ár, uttan at stovnurin minkar, og 
uttan at evnini hjá stovninum at vaksa aftur skalast. 

Tilgongd (T)

Vøkstur (V)

Gýtingarstovnur (G)

Náttúrudeyði (N)

        Fiskiveiða (F)

Fiskurin í sjónum er eitt varandi tilfeingi um rætt verður 
farið fram. Tað legst afturat stovninum eins væl og tað 

minkar av tilfeinginum    
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Marknaðurin sum býtisskipan
Í einum heimi, har tað bara eru avmarkaður nøgdir av 
einum og hvørjum tilfeingi, ber ikki til at øll kunnu fáa 
alt sum teimum lystir av tilfeingi. Tí má einhvør skipan 
brúkast til at gera av, hvør fær atgongd til hvussu stóran 
part av tøku nøgdina av einum og hvørjum tilfeingi. 
Sambært búskaparfrøðini er tað marknaðurin, sum veitir 
mest effektiva býtið av tilfeinginum til samfelagsliga 
mest lønandi brúkið, tá gjaldsviljin avdúkar, hvar mesti 
tørvurin er á onkrum ávísum tilfeingi. Men neyðugt er 
eisini at vera varugur við frávikini, tá tað á marknaði-
num ikki ber til at finna røttu loysnina.
Í stóran mun eru tað marknaðarkreftirnar, sum býta 
brúkið av framleiðslutilfeingi so sum arbeiðsmegi og 
kapitali millum ymsu tørvirnar. Er størri tørvur á arbeiðs 
kraft á einum stað enn á øllum hinum støðunum, fer 
lønin upp, so at arbeiðskraft flytir frá einum stað til an-
nað. Sama við kapitali. Er tørvurin størri á kapitalinum 
á einum stað, skal avkast ella renta vaxa fyri at draga 
kapitalin at sær.
Tað, sum her skal umrøðast er hvørki kapitalur ella ar-
beiðskraft, men hitt triðja íkastið til framleiðsluna – nát-
túrutilfeingi – og her eru somu viðurskifti galdandi, sum 
við arbeiði og kapitali: tað er á marknaðinum, at olja, 
búnaðarjørð, fiskur, timbur og annað náttúrutilfeingi 
best verður býtt til mest gagnligu nýtslu í framleiðsluni.
Meginparturin av tí landbúnaðarjørð í  privatari ogn, 
sum áður var skiftur sundur í eina ørgrynnu av smáum 
bóndagørðum í USA og Evropa, er í dag løgd saman í ri-
sastórar framleiðslueindir, tí at marknaðarligu korini al-
samt seta nýggjar treytir, sum vinnufyritøkur mugu laga 
seg eftir. Og tá er tað sambært eftirspurn og framboði á 
marknaðinum, at náttúrutilfeingið – landbúnaðarjørðin 
- skiftir hendur. Mangan verða hesir risastóru akrarnir 
eisini leigaðir øðrum at velta á, og hann ið fær akurin er 
hann, sum megnar at gjalda mest fyri hann.
Tá myndugleikarnir í Kanada vilja hava timbur fram-
leiðslu í onkrum parti av teirra risastóru skógum, so 
heita teir á fyritøkurnar um at bjóða seg fram til at keypa 
rættindini til at høgga skógin til timbur. Skógurin er 
almenn ogn, men fyritøkan, sum kann bjóða mest fyri 
rættindini, fær rættin til at høgga skógin, tí hon hevur 
lægsta kostnaðin og mest effektivu framleiðsluna. Uttan 
tað, bar henni ikki til at bjóða mest fyri rættindini. Tá 
skiftir skógurin ikki hendur, men rætturin at høgga (og 
viðfylgjandi ognarrættur til timbrið), verður boðin út.

 
 David Ricardo
 David Ricardo (1773 – 1823), ein av víðagitnu
 fedrunum at klassisku búskaparfrøðini, greinaði
 orsøkirnar til dýra hveitimjølið, sum tí sjálvandi var illa
 keypandi hjá fátækara partinum av alsamt vaksandi
 fólkatalinum. Hetta er árini beint eftir sonevndu
 Napoleonskríggini, og torført hevur verið at innflyta
 hveiti úr øðrum londum. Haraftrat var verjutollur lagdur
 á innflutta hveiti.
 Vanliga hugsanin var, at tað vóru góðseigararnir,
 sum trýstu prísin á leigujørðini upp, og tessvegna
 dýrkaði hveitimjølið. Ricardo ávísti, at tað var vaksandi
 fólkatalið og tessvegna vaksandi eftirspurningurin
 eftir hveitimjøli, sum herdi kappingina um at fáa
 jørð at dyrka hveiti á. Tí var tað at leiguprísirnir fóru
 upp. Loysnin var at taka verjutollin av, so at meiri
 hveiti kom á marknaðin. Tá fall prísurin á hveiti, og
 tá minkaði eftirspurningurin eftir jørð at dyrka hveitina 
 á.  Jarðaleiguprísirnir minkaðu tí aftur.
 Undir vaksandi eftirspurninginum eftir hveiti var tað
 tepra nøgdin av dyrkilendi, sum fekk prísin á
 tilfeinginum at vaksa á marknaðinum.
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Tilfeingisvirðið
Tað viðurlag, sum goldið verður fyri at sleppa fram at 
sjálvum náttúrutilfeinginum – árliga rættin at høgga 
skóg ella árliga rættin til at velta á einum akuri – tað 
viðurlagið kalla vit rentu, eftir enska orðinum ”rent”, 
sum merkir leiga. Og sum nevnt omanfyri svarar goldna 
viðurlagið júst til virðið á náttúrutilfeinginum áðrenn 
mannahond er komin at tí.
Soleiðis hava vit nøvn á tí viðurlag í pengum, sum bæði 
kapitalur, arbeiðskraft og náttúrutilfeingi eiga fyri sín 
leiklut í framleiðsluni. Kapitalurin fær profitt, arbeiðs-
kraftin fær løn, og náttúrutilfeingið fær tilfeingisrentu.
Men hvussu kann man seta rætt virði á náttúruna og tað 
tilfeingi, sum í henni er at finna?
Neyvan er talan um ”rætta” virðið á náttúrutilfeinginum 
í hugaheiminum hjá hvørjum einstøkum okkara, ella í 
eygunum á náttúrufriðingarfeløgum. ‘Rætt virði’ merkir 
í hesum føri besta gjaldi, sum nakar veruliga vil gjalda 
fyri at avgera, hvat ið hetta ávísa pettið av náttúru skal 
brúkast til. Talan er altso um gjaldsviljan hjá teimum, 
sum vilja sleppa at brúka náttúruna, og ikki tað virði, vit 
bara hvør sær hugsa okkum, at náttúran hevur.
Tað er tí marknaðarprísurin, sum í hesum høpi er ”rætta” 
virðið á náttúrutilfeingi.
Tað er kortini ikki altíð, at tilfeingi verður selt á mar-
knaði. Eitt nú hava summar úrvaldar fyritøkur fingið 
framíhjárætt til at ala á føroysku firðunum, uttan at hesin 
rætturin nakrantíð varð boðin fram á fríum marknað. 
Somuleiðis hava úrvaldar fyritøkur fingið framíhjárætt 
at fiska í føroyskum sjógvi, uttan at hesin rættur nakran-
tíð var boðin fram til kapping á fríum marknað.
Men náttúran missir ikki virði, hóast vit forsøma at 
taka viðurlag fyri brúkið av náttúruni. Um fyritøkan 
hevur fingið fjørðin at ala á, uttan at gjalda fyri hendan 
framíhjárætt, hvørvur virðið á fjørinum sum aliøki ikki 
av tí orsøk. Um skip fiska uttan at gjalda fyri framíhjáræt-
tin, hevur fiskurin í sjónum kortini sama virði.
Um tú fært allan tín kapital (amboð, virkisbygningar 
og maskinur) til vega uttan at gjalda fyri hann, og um 
øll arbeiða uttan løn á virkinum, tú eigur, so hava bæði 
kapitalur og arbeiðskraft kortini virði í framleiðsluni. 
Tey hava nettupp tað virðið, sum tú mest trúliga skuldi 
goldið, um tú noyddist at leiga ella keypa tey.
Sama er við náttúrutilfeinginum. Hóast tú fært tað fyri 
einki, so hevur tað júst tað virðið, sum tú hevði skula 

Heildarveiða makrelur

Ár Tons

2013  144.626

2012  107.100

2011  122.049

2010  71.641

2009  15.374

2008  14.956

2007  14.124

2006  12.082

2005  10.310

Makrelur er eitt varandi tilfeingi eins og viður 
er. Við í fyrstu atløgu, at áseta føroyingum 

eginkvotu av makreli uttan nakrað semju við 
hini strandalondini í 2010, og síðan at gera 
eina  avtalu við hini strandalondini áðrenn 

veiðan byrjaði í 2014, vaks veiðan eftir 
hesum nýggja náttúrutilfeinginum stórliga 

hesi somu árini. Í 2011 avgjørdi landstýrið at 
royna eina uppboðssølu av 20.000 tonsum 
av makreli. Sølan hilnaðist serstakliga væl. 
Tey 20.000 tonsini vórðu seld til ein meðal-

prís á 3,60 kr. pr. kg., og gav sølan eina 
samlaða inntøku á 72 mió. kr í landskassan.    
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goldið fyri at leiga tað. Ella øvugt. Náttúrutilfeingið 
hevur nettupp tann prís, sum tú hevði kunna fingið fyri 
tað, um tú seldi tað á marknaðinum.
Og tað er júst tað sum so mangan hendur við fiskirætt-
indum. Eitt nú gav landstýrið í 2012 nøkrum fyritøkum 
framíhjárætt at fiska makrel, hóast hesar fyritøkur ikki 
áttu skip at fiska makrelin við. Hesar fyritøkurnar seldu 
tí sjálvandi rættin til fyritøkur sum áttu fiskiskip til 
makrelveiði, og fingu marknaðarprís fyri hetta náttúru-
tilfeingi.
Náttúrutilfeingi, sum latin er uttan gjald afturfyri, høvdu 
tí akkurát tað virði í framleiðsluni, sum fingið kundi 
verið fyri tey í fríari sølu á marknaðinum. Tá tilfeingi 
ikki verður selt á marknaði, men heldur latið ókeypis 
til útvaldar privatpersónar ella feløg, tá fáa hesi útvaldu 
tískil eina gávu, sum í virðið svarar júst til tað, sum tilfe-
ingið kundi verið selt fyri á fríum marknaði, tvs. virðið á 
gávuni svarar til tilfeingisrentuna.
Tað eru kortini ikki øll náttúrutilfeingi, sum hava slíkt 
marknaðarvirði. Hugsa tær bara luftina, vit anda í ok-
kum. Hví man rein og góð luft ikki hava virði? Jú, tað er 
tí at so nógv er til av henni, at øll fáa andað uttan at taka 
hana frá grannanum ella nøkrum øðrum. Vit hava eisini 
latið fisk vera ókeypis at fiska til húsbrúks, tí at so mikið 
er til í mun til hvussu nógv fara á flot, at eingin fiskar alt 
undan hinum.
Hvussu góð hasi dømini eru, er helst ivasamt, men tey 
skulu minna okkum á grundleggjandi hugtakið um 
avmarking. Eins og er galdandi við øllum tilfeingi, so 
er tað, sum gevur náttúrutilfeingi sítt marknaðarvirðið 
nettupp avmarkaða nøgdin, sum til er av tí, í mun til tann 
tørv sum marknaðurin hevur á tí.

Rætturin at taka úr náttúruni til húsbrúk hevur  altíð 
verið hildin at vera sjálvsagdur, tá ið tikið hevur verið 
úr sjónum. Hinvegin hevur hesin rættur og virði 
á tilfeinginum ongantíð verið sjálvsagdur á landi. 
Rættindi og virði eru vællýst í seyðabrævinum frá 
1298. Neyvan hevur nakar fata tað so, at nakar tók 
møguleikan frá nøkrum øðrum at fiska, tí hann fekk 
sær uppá træið av greipum.
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Orð og hugtøk

Framboð
 Framboðið á einum marknaði er nøgdin av 
 einari vøru ella tænastu, sum er til sølu. Verður
 ofta í dagligari talu nevnt útboð. Da. Udbud

Ein grafisk mynd av tilfeingisvirðinum
Grafurin niðanfyri hevur prís í krónum uppeftir ásinum, 
merktur (P), meðan liggjandi ásurin vísir nøgd av tilfe-
ingi, merktur (N) – sum kann vera tons av fiski, tal av 
fiskidøgum, fiskiloyvi, fermetrar av aliøki, ferkilometrar 
av skógarøki ella hektarar av búnaðarjørð.
Framboðið (F) av tilfeinginum, sum tøkt er hendan ávísa 
dag ella hetta ávísa ár, er avmarkað til onkra heilt ávísa 
nøgd, og er tí púra óelastiskt, sum búskaparfrøðin kallar 
tað – framboðið er tað sama, uttan mun til hvør prísurin 
er.
Eftirspurnin (E1) er harafturímóti soleiðis háttað, at er 
lítið til á marknaðinum av tilfeinginum, so fæst munandi 
meira fyri hvørja eind av tilfeinginum, enn tá nógv kemur 
á marknaðin. Keypararnir eru altso til reiðar at gjalda 
munandi meira um lítið er til, og so minkar gjaldsviljin, 
so hvørt sum meira kemur á marknaðin.

Prísur (P)

Nøgd (N)

Framboðið hendan dagin (F)

Eftirspurningur

E1

E2

P1

P2

Tilfeingisrentan (T1)
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Alt eftir hvar ið framboð og eftirspurn møtast, verður 
prísurin á tilfeinginum. Marknaðarprísurin er merktur 
(P1). Tann flatan, sum er grátónað og merkt (T1), er mar-
knaðarvirðið á hesum heilt ávísa avmarkaða tilfeinginum 
hetta árið ella hendan dag, ið sølan fer fram – sum vit 
kalla tilfeingisrentuna.
Minkar eftirspurnin eftir vøruni (hveiti ella toski), so 
minkar prísurin á tilfeinginum (dyrkilendi ella fiskirætt-
indum).
Hinvegin, fer prísurin á til dømis toski upp í Evropa, tí 
at eftirspurnin er vaksandi, so fær tað sjálvandi árin á 
eftirspurnina eftir fiskidøgum í Føroyum, sum í hesum 
grafinum fer upp á strikuna (E2). Meira verður ikki til 
av fiskidøgum, men nýggjur og hægri prísur (P2) verður 
galdandi fyri fiskidagar. Tilfeingisrentan – tónaða flatan 
í grafinum – veksur tá tilsvarandi.

Orðaskiftið um tilfeingisrentu er gamalt. Longu sama 
ár sum lógin um vinnuligan fiskiskap varð samtykt 

á Føroya Løgtingi, ger ráðgevandi nevndin vart við 
týdningin av at leggja karmarnir fyri einari skipan við 

tilfeingisrentu 
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Ein marknaðarskipan fyri fiskirættindi
Støðan í Føroyum er ikki tann í løtuni, at landsstýrið se-
lir fiskidagar á uppboðssølu. Men hóast landsstýrið letur 
hesi risastóru virði ókeypis av hondum, hvørva tey ikki 
av marknaðinum. Tí tey skip, sum dýrmætu fiskirættin-
dini eru útskrivað til, fáa bara tilsvarandi størri søluvirði 
á marknaðinum, har tey kunnu verða seld við tilhoyrandi 
fiskirættindum. Soleiðis avspeglar marknaðarvirðið á 
skipunum skipið sjálvt – tað vil siga sum maskinu at 
veiða við - umframt virðismiklu fiskirættindini, sum 
eru fingin sum framíhjárættur fram um aðrar fyritøkur 
í landinum.
Í frágreiðing síni á vári 2000, skrivaði Búskaparráðið 
upprit um eina broyting í nettupp hesum viðurskiftum. 
Uppskotið snúði seg í stuttum um, at landsstýrið átti at 
selt árligu fiskidagarnar og fiskirættindini til tonsini av 
fiski, heldur enn at lata tey av hondum ókeypis. Tað hevði 
í høvuðsheitum loyst tvey mál. Í fyrra lagi hevði tað ført 
til at sanna virðið á fiskirættindum kom fram í ljósmála, 
og ikki lá fjalt sum ein óviss meting í roknskapartølunum 
hjá fyritøkunum, sum fingið hava hesi framíhjárættindi. 
Í øðrum lagi hevði eigarin – Føroya fólk – fingið rætta 
prísin fyri náttúrutilfeingið, eins og fiskiskipini høvdu 
goldið sanna marknaðarprísin fyri eitt tilfeingi, sum 
frammanundan er teimum ókeypis.
Hetta kann skiljast og sigast soleiðis: Føroya fólk eigur 
eina tilfeingisogn – sum í hesum føri er t.d. toskur á 
landgrunninum – men sum vit vilja hava fyritøkur at 
taka upp úr sjónum fyri okkum. Tað sum tí um ræður 
er, at samtykkja eitt regluverk um, hvussu atgongdin 
hjá fyritøkunum skal skipast, tí minst til meginregluna, 
sum vit nevndu omanfyri – einhvør skipan má brúkast at 
velja út, hvør fær hvussu nógv av avmarkaðu nøgdini av 
tilfeingi (og harvið eisini, hvør einki fær). Heldur enn at 
brúka tilvildarligar reglur so sum lutakast millum fyritø-
kurnar, at býta út eftir hvør er eldst, hvør er størst, hvønn 
vit kenna best, ella hvør ið møtti fyrst upp, so verður 
skipað fyri vinnuligari kapping um bestu evnini at fiska.
Hetta hevði verið hitt rætta býtið, so sum ognarrættur og 
marknaður fyriskriva, og hetta hevði eisini loyst nógvar 
trupulleikar, búskapurin hevur at dragast við. Uttan at 
fara í allar smálutir viðvíkjandi uppskotinum hjá Búska-
parráðnum, skal tað greinast í einum einfaldum grafi, 
sum í veruleikanum er hin sami, sum tann, vit beint hava 
viðgjørt.
 

Fyrsta stovnsetan av Búskaparráðnum var 
í 1962. Búskaparráðið varð endurstovnað í 
øðrum líki aftan á kreppuna í nítiárunum, í 

1995. Seinasta broytingin í lógini um Búska-
parráð var í 2012, tá avgerð varð tikin um, at 

Fróðskaparsetrið røkir skrivarauppgávuna 
og dagligu umsitingina hjá Búskaparráðnum.
Búskaparráðið hevur til uppgávu at fylgja við 
búskaparligu gongdini í landinum og ráðgeva 

um búskaparlig viðurskifti, undir hesum um 
konjunkturgongdina og um fíggjarliga haldførið 
hjá føroyska búskapinum í longdini. Búskapar-

ráðið ger árliga tvær konjunktur
frágreiðingar, sum verða almannakunngjørdar 

1. mars og 1. september. Harumframt kann 
Búskaparráðið gera temafrágreiðingar og 

ráðgeva landsstýrinum í øðrum málum.
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Uppeftir ásinum hava vit, eins og á fyrru myndini, prísin á 
vøruni, sum nú eru fiskirættindi til tons av toski, sum latin 
verða til sølu á fríum marknað okkurt ávíst tíðarskeið í 
árinum – til dømis fiskirættindini í februar mánaða. Tonsini 
av toski, sum fiskast kunnu, eru avmarkað í tali – lat okkum 
bara til dømis siga, at tey eru tvey túsund tons, sum verða 
tald út eftir liggjandi ásinum.
Fyritøkurnar bjóða nú eftir besta førimuni upp á fiskirætt-
indi, sum hóska best til veiðihátt og skip. Vænta tey at klára 
at fiska 100 tons, so bjóða tey so frægt tey megna fyri at 
fáa rættin at fiska 100 tons. Lat okkum siga at fyritøkan ið 
bjóðar mest, bjóðar 10 krónur fyri kilo. Næstmest bjoðar ein 
fyritøka, sum vil hava 100 tons fyri 9,50 krónur kilo. Og so 
framvegis, heilt niður til fyritøkur sum bjóða seg fram at 
lata eina krónu fyri hvørt kilo.
Tær fyritøkurnar, sum bara megna at bjóða eina krónu 
fyri kilo, tær hava sjálvandi ringastu útgerðina og ringastu 
útlitini fyri at fáa vinning burturúr. Fyritøkan, sum bjóðar 
mest, er so effektiv til fiskiskap, at hon væntar at hava 
brúkiligan vinning eftir, hóast høga boðið.

Nøgd í tonsum

Prísur kr/kg

2000 T

10

7

Framleiðara
vinningur

Tilfeingisrenta

Ú

E



20

Gagnnýtsla
Tá komið er fram til tey tvey túsund tonsini, sum vóru 
til sølu hendan mánaðin, vóru goldnar 7 krónur kilo fyri 
hini síðstu 100 tonsini. Tá eru ikki fleiri fiskirættindi 
eftir at keypa, og hetta gjørdist tí marknaðarprísurin í 
hesum umfari. Øll sum bjóðaðu seg fram fyri 7 krónur 
ella meira, fingu tey rættindi, tey bóðu um, fyri hesar 7 
krónurnar kilo. Tey, sum buðu minni enn 7 krónur fyri 
kilo, fingu  ongan tosk at fiska í februar mánaða.
Tað hevði tá ikki verið tilvildarligt, hvussu nógv ið 
hann, ið toskin eigur – Føroya fólk – fekk fyri hesi nát-
túrutilfeingi. Tey vóru nú ikki latin fyri onki, og høvdu 
heldur ikki fingið ásettan nakran tilvildarligan prís. Tey 
vórðu tá seld á marknað, sum avdúkaði hvør ið effekti-
vast var til at fáa vinnuligt virði burtur úr tilfeinginum, 
rinda marknaðarprísin og framvegis hava vinning eftir 
til fyritøkuna.
Tilfeingið hevði fingið sítt viðurlag, tilfeingisrentuna, 
merkt (T) á grafinum, og hvør fyritøka sum bjóðaði 
nóg mikið, til at fáa part í kvotuni, slapp at varðveita 
munin millum tað, hon bjóðaði, og hinar 7 krónurnar, 
sum kvotan kostaði fyri kilo. Fyritøkan, sum bjóðaði seg 
fram at keypa fyri 10 krónur kilo, skuldi kortini bara 
gjalda 7 krónur fyri kilo, og varðveitti tí 3 krónur fyri 
kilo, sum hon annars vildi havt goldið. Ta inntøkuna, 
fyritøkan soleiðis varðveitti, kalla vit framleiðaravin-
ning (”producer surplus”), sum er tann vinningur, ið er 
aftrat inntøkum til at løna arbeiðsmegi og kapitali, sum 
er lagdur í fyritøkuna. Framleiðaravinningurin er tí eitt 
slag av avriksløn til dugnaligastu reiðararnar – jú meira 
effektivt ein reiðari dugur at skipa fiskiskapin í mun til 
reiðaran, sum júst liggur innanfyri markið fyri, hvør fær 
fiskirættindi, jú størri er framleiðaravinningurin. Um 
besti reiðarin í døminum omanfyri hevði kunna bjóðað 
12 krónur heldur enn 10, meðan ytsti reiðarin innanfyri 
markið framvegis bjóðaði 7 krónur, so var framleiðara-
vinningurin 5 krónur ístaðin fyri 3 krónur.
Endin á søguni er tann, at allur fiskurin varð fiskaður, 
hóast fyritøkurnar nú gjalda marknaðarprís fyri at 
sleppa at fiska hesi tonsini av toski. Greitt er tí, at hóast 
tilfeingisrentan varð latin seljaranum heldur enn útval-
dum fyritøkum, so halda vinnufyritøkurnar fram at fiska 
og framleiða undir nýggju marknaðarkorunum.

Nógv hevur verið funnist at bæði í gaman og álvara, at   
lógin um vinnuligan fiskiskap heimilar landstýrismanni-
num at útluta fiskidagar og kvotur sambært kunngerð.    
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Minni, men meira produktivur fiskifloti
Men hvussu so við teimum fyritøkunum, sum ikki fingu 
part í fiskiskapinum hesa ferð, og kanska ongantíð megna 
at sleppa fram at fiskiskapinum, tí tær hvørja ferð bjóða ov 
lítið? Hvussu við manningunum á teimum skipum, sum 
nú kanska missa arbeiðsplássið? Hvussu við teimum byg-
dum, sum nú hava færri skip, minni tal av fiskimonnum 
og tí minni skattainntøkur?
Hetta eru ov nógvar skyldur at leggja á tey regluverk, 
sum skulu verða galdandi í tilfeingisbúskapi. Eins og vit 
heldur ikki lata reglur um byggivinnu fáa ábyrgdina av 
at varðveita stórt tal av byggifyritøkum ella reglur um 
lossing á keiini hava ábyrgdina av at varðveita stórt tal av 
arbeiðsplássum til lossingarmenn, so ber heldur ikki til 
at leggja slíkar byrðar á regluverkið um tilfeingisvinnu, 
uttan at skaði stendst av.
Samfelagslig stýring av vinnuligum viðurskiftum, eisini 
tilfeingisvinnu viðvíkjandi, eiga bara at hava eitt endamál, 
sum er samfelagsins besta heildargagn, sum haraftrat skal 
taka atlit til skynsama varðveitslu av tí náttúrutilfeingi og 
umhvørvi, samfelagið eigur og varðar av.
Fyrimunurin við uppskotinum hjá Búskaparráðnum er, 
at á henda hátt verður vinnan hildin so  produktiv sum 
gjørligt, tí at best riknu fyritøkurnar nú sleppa at troðka 
burtur minni væl riknu fyritøkurnar. Undir slíkari skipan 
við uppboðssølu av fiskirættindum hevði verið kapping 
um tilfeingið, sum førdi til at minst møguligur kapitalur 
og minst møguligt av arbeiðskraft varð brúkt til at fáa 
somu nøgd av fiski upp úr sjónum.

Heildarveiða

Stovnur

Veiðiorka 

(Veiðitrýst)

N = Tal av fiski í stovninum

F = Fiskideyðapartur = Veiðitrýst 

C = Veiðan

F    = Tá ið mest er at fáa í mun til veiðiorku (dømi �)�,�

F    = Tá ið samlaða veiðan er stórst (dømi �)msy 

1 2 3 4 5

Í fiskifrøðini verður eisini hugt at, hvussu 
mest fæst burturúr við minst møguligari 

veiðiorku    
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Verandi umsiting av náttúruríkidøminum
Undir galdandi skipan fyri fiskivinnu í Føroyum, sum er 
regulerað í ”Løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap”, vórðu 
upprunaligu rættindini í 1995 býtt teimum, sum árini 
frammanundan longu høvdu virkin fiskiskip. Hetta var 
ein politisk avgerð, sum einki rættvísisgrundarlag hevur, 
men kanska bara var uppløgd at velja tá. Síðani eru onnur 
fiskirættindi latin skipum, alt eftir hvat ið politikarum og 
embætisfólkum hevur hóvað sum best.
Í Føroyum er tað tí soleiðis, at landsstýrið á hvørjum ári 
gevur einum lítlum skara av fyritøkum í landinum hesar 
virðismiklu fiskidagar ókeypis. Hesar fyritøkur eiga skip, 
sum hava eitt veiðiloyvi. Eitt veiðiloyvi er sostatt at líkna 
við eitt limakort til útvalda klubban av skipum, sum fáa 
útlutað fiskiloyvi, ið - við ávísum fiskidagatali knýtt at 
sær - er at líkna við ein posa við fiskidøgum í. 
Á sama hátt letur landsstýrið eisini á hvørjum ári up-
paftur færri fyritøkum virðismiklu kvoturnar av fiski, 
sum vit gera sáttmálar við onnur lond um, eins og tosk í 
russiskum og norskum sjógvi, tosk og upsa í íslendskum 
sjógvi, rækjur í Grønlandi, makrel, sild, lodnu og annan 
fisk, sum veiddur verður sambært altjóða sáttmálar.
Galdandi skipan til avgerð um, hvør fær atgongd til 
hvussu nógv náttúrutilfeingi, elvir ikki til mest ef-
fektivu nýtslu av arbeiðskraft og kapitali, tí tað er ikki 
marknaðargrundað kapping, sum tryggjar mest effektivu 
eindunum møguleikan at økja um sítt virksemi. Ístaðin er 
á hvørjum ári eitt eljustríð millum reiðarar, ið vilja sleppa 
framat tilfeinginum, um at sannføra politikararnar, sum 
útluta tilfeingið, at júst teir skulu hava stóran part av 
tilfeinginum (fiskiloyvir við nógvum fiskirættindum í) 
og aðrir minni part.
Galdandi skipan elvir eisini til ójavnt býti av ríkidømi 
samfelagsins. Eins og á døgum David Ricardo, eru fleiri 
ymisk viðurskifti, sum ávirka krógvaða virðið á teimum 
fiskiloyvum, sum úrvaldar fyritøkur og einstaklingar í 
dag eiga. Tá makrelur í størri nøgdum kom í Føroyskan 
sjógv, bar við verandi tøkni til at fáa høgan prís í mun til 
kostnaðin av at fiska. Tessvegna vinna einstøku feløgini í 
makrelfiskiskapinum alla tilfeingisrentuna, tí at tey fingu 
fiskirættindini ókeypis. Og hesi virði eru so stór, at fáar 
familjur og einstaklingar, sum eiga fyritøkurnar, hava 
lagt hald á samfelagsvirði, sum teljast í fleiri miljardum.
Tá ójavnin í samfeløgum gerst so ógvisligur, er eisini 
vandi fyri, at munurin fer at vaxa av sær sjálvum, og gerst 
at enda til hættisliga politiska samfelagsmakt. Fyritøkur 
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og einstaklingar, sum eru lutfallsliga so nógv ríkari enn 
onnur, troðka seg inn í onnur virkisøki, og leggja hald á 
meginpartin av vinnulívinum. At enda er valdið á mar-
knaðunum so stórt, at hesi ósvitaliga fáa meira politiska 
makt enn demokratiska samfelagið kann rúma. Og politisk 
makt kann brúkast til at tryggja sær framhaldandi ókeypis 
náttúrutilfeingi og harvið framhaldandi ríkidømi, ið aftur 
tryggjar politiska makt. Búskaparligt ríkidømi frá ókeypis 
náttúrutilfeingi og politisk samfelagsmakt hjá nøkrum 
fáum útvaldum gerast tvær síður av somu søk.
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Rentukradding
Búskaparliga virðismikil náttúrutilfeingi eru sostatt 
ikki ber vælsignilsi – serliga ikki, um tey ikki verða 
umsitin á skynsaman hátt. Úrslitið av at brúka óskyn-
samar skipanir at gera av, hvør fær atgongd til hvussu 
stóran part av tøka tilfeinginum, kann gerast meira enn 
bara mist tilfeingisrenta – sjálvt politiska skipanin kann 
vera í vanda. 
Tá dýrmett tilfeingisrenta er at forvinna, verður altíð 
troðkan eftir at fáa fatur á hesum ríkidømi uttan at rinda 
fyri atgongdina – ein rentukradding (”rent-seeking”), 
sum ikki er skipað kapping á jøvnum føti um dug-
nasemi og kunnleika at reka vinnuligt virksemi, men 
kapping um ókeypis politiskt tryggjaðan framíhjárætt, 
sum mangan verður fingin við sviki og korrupsjón.
Vanlukka fylgir mangan tilfeingisríkum londum, so 
at enska heitið ”resource curse”, verður brúkt um ræt-
tuliga sannlíku lagnuna hjá hesum ríkjum og londum, 
sum ráða yvir nógvum náttúrutilfeingi.
Men slík vanlagna kemur ikki av bláum himni, og sum 
vit her hava sæð, so er tráanin eftir hesum tilfeingi alt 
meira ágangandi, tess veikari land og tilfeingi eru stjór-
nað. Tess ivasamari sanni ognarrætturin til tilfeingið er, 
tess grovari gerst ágangurin hjá grammum fyritøkum 
eftir at fáa fatur á virðismiklu rættindunum. Og tess 
grovari gerst ágangurin hjá grammum fyritøkum eftir 
at fáa fatur á virðismiklu rættindunum, tess veikari 
vera land og tilfeingi stjórnað. Endin kann tí í ringasta 
føri gerast, at trupulleikarnir við rentukradding og eini 
veikari politiskari skipan gerast alsamt verri í eini óndari 
ringrás. Vanlukkan – ‘resource course’ –  liggur tí ikki 
í sjálvum tilfeinginum, men í manglandi førleikanum 
hjá myndugleikunum at umsita tilfeingið á skynsamasta 
hátt.
Hvussu illa kann gangast, um umsitingin ikki er nóg 
góð, tað er Nigeria eitt gott dømi um. Hinvegin er Noreg 
eitt gott dømi um, hvussu væl kann gangast við skynsa-
mari umsiting av náttúrutilfeingi. 
Í Nigeria byrjaði oljuframleiðsla seinnu helvt av 1960 
árunum, og fá ár seinni fór Noreg undir oljuframleið-
slu. Staðfest er, at bæði londini framvegis hava ræði á 
serstakliga stórum oljuríkidømi, hóast tey longu í meira 
enn fýrati ár hava drigið nógva olju úr undirgrundini.
Noregi hevur eydnast at gerast eitt av allar ríkastu lon-
dum, mátað sum BTÚ upp á fólkið, meðan Nigeria eftir 
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sama máti telist millum allar fátækastu lond heimsins. 
Noreg er eitt av heimsins reiðiligast riknu demokratisku 
londum, meðan Nigeria telist millum mest korruptu og 
óstøðugu samfeløg í heiminum. Í Nigeria er ójavnin í 
inntøku borgaranna millum vaxin fyri hvørt tíggjuár, 
sum er farið síðani byrjað varð upp á oljuframleiðslu, 
so at í dag hava tvey tey ríkastu prosentini av borga-
rum eins stóra inntøku og fimmtifimm tey fátækastu 
prosentini. Noreg telist í dag millum mest javnt býttu 
lond í heiminum, tá um ræður inntøkur, eins og tað 
hevur gjørt í fleiri áratíggju. 
Tíverri er tað ikki Nigeria, sum er undantakið, men 
heldur Noreg. Tað er eydnast sera fáum londum, sum 
eiga dýr náttúrutilfeingi, at halda inflasjón og kor-
rupsjón frá durunum.

Statsáttu Nigerian National 
Petroleum Corporation (NNPC) hava 
sagt at 60.000 tunnir av ráolju verða 

mistar dagliga orsaka av yvirgangi 
og sabotasju. Nigeria hevur tígginda 

stórstu oljugoymslu í heiminum 
verður mett. Nigeria er stórsti 

framleiðari á afrikanska meginlandi-
num; men framleiðslan kundi verið 

fleirfalda. Orsøkin er serliga stuldur, 
vánaligt infrakervi og politisk órógv.


