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Útlát av lívrunnum tilfari frá aling

Tíðindaskriv í sambandi við fundin

“Samlaða útlátið frá alivinnuni svarar til útlátið
frá einari millión fólkum”

Tolir umhvørvið hetta???

Ber til at ávísa um aling broytir umhvørvið? 
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Lívrunnið tilfar og tøðevni:

Hvat, hvar og hvørji árin?

• Ph.D verkætlan

– Hvar endar fóðrið?

– Hvussu ávirkar hetta

umhvørvið?

• Krevur tvørfakligt samstarv

• Krevur grundleggjandi vitan
um firðir, sum vit í flestu
førum ikki hava Kelda: Buschmann et al. 2009, Ocean & Coastal Management 52: 243 - 249



4

Fóður 100% 
FCR 1,2

Vøkstur 32% CO2

58%

Fóður og skarn 10%

21%

29%Hall et al. 1990

2,2

Kanningar í Kaldbaksfirði 2006 -2007

Hvar endar fóðrið?

Tøðevni
60%
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Fóður og skarn (10%)

6% 3% CO2
2% Tøðevni

Botnurin á aliøkjum
verður kannaður í

umhvørviseftiransingini

Støðan á botni tengd
at alingini umframt
dýpi og rákinum á

aliøkinum

oxygen
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Ávirkan á Kaldbaksfjørð sum heild

• Gáttafjørður

– Avlæst botnlag

• Gáttin lág

– Avlæsing óstøðug

– oxygennøgdin minkar
skjóttFóður og skarn

Tøðevni
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Gróður

•Vatn
•CO2

•Ljós
•Tøðevni
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Kaldbaksfjørður

• Gróðurin í Kaldbaksfirði var 250 g C m-2

• Tøðevni frá aling kunnu geva gróður upp á
104 g C m-2,  um alt verður brúkt

• Neyðugt at kenna náttúrligu umstøðurnar, 
áðrenn svarast kann uppá spurningin

Økir alingin um gróðurin?
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Hvaðani stava tøðevnini Millum 1/3 og 1/2 av 
tøðevnunum verður
brúkt í gróðri, meðan
restin rekur út uttan at 
vera brúkt.

14%
<5 %

<2 %

>80 %
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Oxygen nýtsla í avlæsta botnlagnum

Til tíðir avælst botnlag: 

Maks 47 dagar í 2006

Oxygennýtslan:
~ 34 mmol O2 m-2 d-1

F1: O2 nýtsla 1%

Bláa linjan
Sjógvur fullmettaður við oxgen

Reyða linjan
Oxygentrot:

Flestu djór yvirliva bert í styttri 
tíð
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Berievni - Burðardygg aling

• Streymviðurskifti á staðnum
har alt verður alstóran
týdning fyri berievni

• Firðir við lágari gátt. Avlæst
botnlag til tíðir. Tá tað
hendir minkar oxygennøgdin
í sjónum skjótt
– alingin kann økja um oxygen 

nýtsluna

• Neyðugt at gera mun á
aliøkjum
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Andrias Reinert, 1990

”Vit mugu læra okkum at ala innan fyri teir karmar, sum 

náttúran setir”

Vit mugu kenna karmarnar

PhD verkætlanin fíggjað av: Statoil Faroes A/S, Chevron Føroyar
APS. Geysir Petroleum, Granskingarráðið og Fiskaaling


