
• Granskingarevni

• Ph.D. verkætlanir

• NVD greinasavn

• Granskingarstovnar

• Greinarøð í bløðunum

• Vísindasøgur 

° Størri atlit til 
genetiska fjølbroytni

° Íløgur í gransking í 
mun til BTÚ minka

° Framvegis lítið til av 
toski á Bankanum

° Dálking á Havnarvág

° Er jarn avmarkandi 
fyri vøkstur í havinum?

° Master samskipari og 
lestrarvegleiðari á 
vitjan.

° FLL 2007 kapping

° Føroyska bládúgvan

° Føroyska músin

° Væleydnað 
seismikkferð við 
Magnusi Heinasyni

° Phd_verja av 
alduverkætlan

° Føroyar liggja á 
kantinum

° FLL 2006 kapping

° 163 toskar í 29 hálum 
á Føroyabanka

° Toskur: ein útbrótari

° Gróður ávirkar kreftir

° NVD á US Naval 
Academy

° 10 dagar frá Tjernobyl

° Seismikkur á 
Glyvursnesi

° Norskur ríkmaður 
stuðlar gransking í 
heimbýi sínum

° FLL kapping

° Balinski fyrstu ferð

° Mest geislavirkni í 
Hvalvík og minst í 
Hvalba

° KT-nýskapan krevur 
útbúgving, gransking og 
samstarv

° Miðalvekt á 
føroyskum seyði

° Tøknifrágreiðing: Frá 
atkvøðum til tingsessir

° Irsk forbindelse?

° Føroyabanki

° Alda og streymur

° Fuglar í Viðarlundini

° Fiskimiðasavn og 
kortplottari við 
streymkorti fyri 
nærleiðirnar.

° DNA-kanningar

° Streym til drívskipanir

° Seismiskar kanningar 
á Glyvursnesi

° Útgerð til aling á 
harðbalnum økjum

° Grannljómarin

° Geislavirkni regnaði 
yvir Føroyar

° Kjafturin á 
føroyabankatoskinum

° Gráspurvurin

° Føroysk mjólk

° Seismiskar kanningar 
í Vestmanna

Hví er miðalvektin á føroyskum seyði so ymisk 
kring landið ? 

Hendan spurningin ætlar Olivia Danielsen, sum lesur lívfrøði á 
Fróðskaparsetrinum, at fáa greiðu á. Tí vera í hesum døgum spurnabløð 
send til føroyskar bøndur fyri at vita, hvussu skurðurin hilnast kring 
landið.  

Tað er vælkent, at miðalvektin á føroysku lombunum er rættuliga ymisk kring 
landið, tá flett verður. Men hví er hetta so? Gitingar eru nógvar: Eitt nú hevur 
áseyðatal, tal av lombum og hæddin av haganum verið nevnd sum møguligar 
grundir fyri hesum misjavna. Men helst eru tað eisini onnur viðurskifti, sum spæla 
inn. Vit á Fróðskaparsetrinum ætla nú at kanna hesi viðurskifti nærri. Tað verður 
Olivia Danielsen, sum fer at gera kanningina. Olivia lesur í løtuni lívfrøði á 
Fróðskaparsetrinum, og kanningin, um hví vektin á føroyskum seyði er so ymisk, 
verður høvuðsuppgávan hjá henni.  

Spurnabløð til bøndurnar - Til at gera kanningina verður heitt á føroysku 
bøndurnar um at hjálpa. Í fyrstu siftu er ætlanin at savnað saman miðalvektir á 
lombunum kring landið. Til hetta arbeiði er gjørt eitt serligt spurnablað, sum 100 
útvaldir bøndur hava fingið sendandi. Her verður millum annað spurt um 
miðalvektina á lombunum, sum vórðu flett í heyst. Hvussu nógv lomb vórðu tikin. 
Um hvussu lembingin hilnaðist, hvussu nógvar tvílembur vóru og um seyðurin 
verður fóðraður um veturin.  

Hví er vektin so ymisk? - Tá greiða er fingin á miðalvektunum kring landið, 
verður næsta stigið at greina tilfarið. Ætlanin er at samanbera miðalvektirnar í 
teimum ymisku hagapørtunum í mun til eitt nú: markatal, vídd á haganum, 
hvussu høgt hagin liggur, áseyðatal, tal av lombum, og hvussu lendið og bitið eru 
í haganum. Tað verður ofta sagt, at grasvøksturin er betur í hagapørtum, sum 
venda móti sólini. Vit ætla tí at kanna, hvussu tað ávirkar støddina á seyðinum, 
hvønn veg hagin vendir. Eisini verður sagt, at seyðurin er størri norðanfyri enn 
sunnanfyri. Við at samanbera miðalvektirnar ætla vit at fá greiðu á hesum 
spurningum.  

Til gagns fyri bøndurnar - Fyri at gera hesa kanningina hava vit brúk fyri 
nógvum tølum. Vónandi verða tað nógvir bøndur, sum taka undir við kanningini, 
so at vit fáa savnað saman eitt rúgvismikið tilfar frá øllum pørtum av landinum. 
Meira tilfar vit fáa, betur verður kanningin, sum vónandi verður til gagns fyri 
føroyskar bøndur og føroyskt seyðahald sum heild.  

Hygg at spurnablaðnum (pdf-format)  

Les kunningarskrivið til bøndurnar (pdf-format)  

Vilt tú vita meira um verkætlanina, set teg í samband við:  

Oliviu Danielsen, tel 220 959 (fart.), ella  

Eyðfinn Magnussen, tel 352 559 (beinl.) 352 550 (umst.), e-mail: 
eydfinnm@setur.fo  
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