
Februar 2011 

Alitíðindi Fiskaaling pf 
FO-430 Hvalvík   

Tlf +298 474747 
fiskaaling@fiskaaling.fo 

www.fiskaaling.fo 

”Indsæt en interessant sætning eller et citat fra teksten 
her for at fange læserens blik”. 

Denne tekstenhed kan indeholde 75-125 ord. 

Billeder eller grafik udgør en vigtig del af et nyhedsbrev. 

Tænk over artiklen, og spørg dig selv, om billedet understøtter 
eller forstærker budskabet. Undgå billeder, som ikke har noget 
med indholdet at gøre. 

I Microsoft Publisher kan du vælge mellem tusindvis af clipart-
billeder og importere dem til nyhedsbrevet. Der er også flere 
værktøjer, som du kan bruge til at tegne figurer og symboler 
med. 

Når du har valgt et billede, skal du placere det tæt på den tilhø-
rende tekst. Sørg også for at indsætte billedteksten tæt på bille-
det. 

Fiskaaling arbeiðir við einari verkætlan,  ið snýr seg um  at fara 
út á opið hav við laksaaling. 
Síðst í november í fjør varð ein boya, sum bæði mátar aldu og 
streym, løgd út í einum royndarøki stutt eystan fyri Nólsoynna, sí 
mynd niðanfyri. 
Boyan hevur samband við Fiskaaling yvir fartelefonnetið. 
Mátiúrslit verða leypandi løgd út á heimasíðuna 
www.fiskaaling.fo. Harðasta rák, sum er mátað higartil, er 55 
cm/s, tað er 1,06 míl. Hetta er so lítið, at tað ikki er nøkur 
forðing fyri aling. 

Størsta alduhæddin mátað higartil er 8 m.  Miðalhæddin á tí 
triðinginum av aldunum, ið eru hægstar í ávísa tíð, verður kallað 
signifikant alduhædd, sí mynd høgrumegin. Frá 
www.streymkort.fo varð væntað, at aldan 3 tímar um árið er yvir 
7,3 m høg og 100 tímar um árið yvir 6,6 m høg. Fyrstu 40 
dagarnar var mátaða aldan 1-2 m, men vaks til á leið 3 m einar 
5 ferðir við einum 10 døgum ímillum. So var hæddin á leið 1 m í 
einar 3 vikur til fyrst í februar, tá alduhæddin var yvir 4 m. Tað er 
áhugavert, at alduhæddin sær út til at vera minni enn væntað. 
Landsverk hevur gjørt aldumátingar longri úti á landgrunninum í 
fleiri ár. Fiskaaling fer at kanna, hvør samanhangur er millum 
mátingarnar úti á landgrunninum og mátingarnar í 
royndarøkinum. Hetta fer at geva týðandi vitan um vánirnar fyri 
aling í økinum. 

Í fyrstu atløgu verða umstøðurnar í royndarøkinum eystan fyri 
Nólsoynna kannaðar. Valda økið umboðar nøkur øki eystan fyri 
Føroyar, har rákið er spakt, dýpið er passaligt og nakað av verju er 
móti aldu vestan- og norðanífrá. 
Í næstum fer Fiskaaling at gera teldumodell av útgerð, sum skal 
roynast í royndarøkinum. Síðani verða fysisk modell gjørd og 
roynd í royndarbrunni. Um hesar modellroyndir geva nøktandi 
úrslit, verða aliringar í fullari stødd lagdir út í økinum. 
Um úrslitini av hesari verkætlan eru nøktandi og fígging fæst, 
verður farið undir næstu verkætlanina. Hendan verkætlanin snýr 
seg um at seta fisk út í ringarnar. 

Mátiúrslit frá verkætlanini "Aling á opnum havi" 
Heðin Abrahamsen, MSc 
hedin@fiskaaling.fo 

Myndin av aldurætninginum vísir ikki óvæntað, at allar dagar har aldan er høg, 
kemur hon úr einum av eysturættunm. 
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Ein PhD verkætlan fór í gongd í kjalarvørrinum á royndunum at ala 
tosk á sjódeplinum hjá Fiskaaling í Nesvík. Í hesi verkætlanini 
verða báðir føroysku toskastovnarnir, landgruns- og bankatoskur, 
lýstir við ílegukanningum. Í sambandi við aling hevur tað stóran 
týdning at kenna arvamassan, vit hava at arbeiða við, tí hann er 
avgerandi fyri, hvussu skjótt og væl - og um - vit kunnu røkka 
settum málum fyri td. betri vøkstri í komandi ættarliðum.  
 
Toskaaling er í mangar mátar øðrvísi enn laksaaling. Millum annað 
verður toskurin ofta ikki strokin, men sleppur at gýta í stórum 
kørum, haðani gitin rogn síðani verða samlað upp og klakt. Vit 
hava sostatt ikki ræði á, hvørjir fiskar verða foreldur at næsta 
ættarliði. Harafturat gýtir kvennfiskurin í miðal 8 porsjónir yvir ein 
til tveir mánaðir. Tann dagin ella teir dagarnar, rognini til næsta 
ættarlið verða samlað upp, eru bert rogn undan einum parti av 
kvennfiskinum tilstaðar. Sum dømi úr Noregi kann nevnast, at rogn 

vórðu samlað upp ein ávísan dag úr einum gýtikari við 99 
vaksnum toskum í (54 kvenn-, 38 kallfiskum og 7, hvørs kyn ikki 
var kent). Tá yngulin var 83 dagar gamal, varð hann kannaður, og 
tað vísti seg, at 25 % stavaðu frá einum og sama foreldrapari og 
at 9 foreldrapør áttu 90 % av ynglinum. Kanningar í hesari 
verkætlanini hava eisini víst líknandi ójavnt foreldrabýti. Soleiðis 
er vandi fyri, at tað fyri hvørt ættarlið máast nógv av 
ílegugrundarlagnum í aldum toski. 
 
Hetta er eitt av økjunum í aling, har ílegukanningar kunnu vera 
hentar. Lutfalsliga ómaksleyst ber til at kanna familjuviðurskiftini 
í ynglinum og velja út fisk til næsta ættarlið, sum ikki er í familju. 
Á sama hátt sum í faðirskapssakum kunnu vit við einum slagi av 
ílegumarkørum, sokallaðum mikrosatelittum,  kanna hvørjir fiskar 
eru foreldur at ynglinum. Hesir markørar eru petti av DNA 
streingjum, sum eru ymisk til longdar. Hvør einstakur fiskur arvar 
ein variant frá móðirini og ein frá faðirinum og soleiðis ber til at 
spora yngulin aftur til foreldrini. Hetta kann eisini kannast í 
rognum, so tað kann avdúkast tíðliga, um neyðugt verður at 
samla upp fleiri porsjónir.   

Míni, tíni og okkara børn - familjuviðurskifti í alitoski 
Petra E. Petersen, PhD lesandi 
petra@fiskaaling.fo 

Dømi um mikrosatelitt data fyri toskin. Avkomið hevur arvað ein variant frá móður
(95 basupør til longdar) og ein variant frá faðir (99 basupør til longdar). Um myndin 
er tann sama fyri fleiri mikrosatelitt markørar, kunnu vit vera vís í, at hetta eru røttu 
foreldrini at avkominum. 

Árliga aliráðstevnan verður hildin á Hotel Føroyum fríggjadagin  25. 
februar 2011. Aliráðstevnan hevur fingið heitið ”Framhaldandi 
burðardygg føroysk alivinna”. Heitið sipar til, hvussu vit framhal-
dandi tryggja eina burðardygga føroyska alivinnu við góðum 
lívfrøðiligum úrslitum. 
 
Vit á Fiskaaling meta, at hesin afturvendandi árligi tátturin við 
aliráðstevnu hevur alstóran týdning fyri føroysku alivinnuna. Hetta 
er dagurin hjá føroysku alarunum, har teir kunnu koma saman at 
tosa um felags áhugamál og samskifta um teirra royndir í vinnuni. 
P/F Fiskaaling verður høvuðsstuðul til ráðstevnuna. 
 
Tað er sera týdningarmikið, at tað verður granskað í alivinnuni. 
Okkara visión er at skapa eitt altjóða granskingarumhvørvi, sum 
við gransking og menning víðkar vitanarstøðið og soleiðis økja enn 
meira um dygdina í alingini. 

Fiskaaling arbeiðir, sum einasta felag av sínum slagi í Føroyum, 
burturav við gransking og menning innan alivinnuna, og á aliráðs-
tevnuni verður høvi at hoyra nærri um nakrar av verkætlanunum 
hjá Fiskaaling. 
 
Granskararnir Regin Arge og Ása Jacobsen fara at greiða frá úrsli-
tum av kanningum av laksi og laksalús, har tey greiða frá úrslitum 
av resistens- og populasjónskanningum. Eisini fer Magnus Pauli 
Magnussen, granskari, at greiða frá verkætlanini um góðsku á 
føroyskum alilaksi. 
 
Tað er at fegnast um, at gransking innan aling er ment somikið, at 
vit kunnu hava fleiri føroyskar fyrilestrahaldarar á aliráðstevnuni 
hesa ferð. 

Aliráðstevnan 2011 
Kristian Petersen, stjóri 
kristian@fiskaaling.fo 
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Í framleiðslu av alilaksi kann tað vera ein trupulleiki, at laksurin 
verður ov tíðliga kynsbúgvin. Fyri alaran kann hetta hava við sær 
øktan kostnað, tí  fiskurin etur minni og vøksturin tí verður minni. 
Við tøku kann niðurklassing orsakað av kynsbúning verða serliga 
kostnaðarmikil. 
 
Laksur kann kynsbúnast tíðliga í feskvatni (parr), fyrsta heyst á 
sjónum (jacks), seinna heyst á sjónum (grilse) ella um heystið 
eftir tveir ella fleiri vetrar á sjónum. Umframt ljósávirkan verður 
kynsbúning í alifiski eisini sett í samband við orkugoymslurnar í 
fiskinum tvs. fitigoymslurnar. Eru hesar goymslur ikki nóg stórar 
seint um veturin ella á vári, verður kynsbúningin fyri ein stóran 
part av fiskinum útsett til næsta ár. Dømi er um royndir, har lak-
sur varð hungraður um várið og sást hetta aftur í minni títtleika 
av kynsbúning um heystið sama ár. 
 
Við at brúka fitisýruna TTA sum tilsetingarevni í fóðrinum til 
vársmolt í eitt styttri tíðarskeið á sjónum hevur eisini eydnast at 
tálma kynsbúning í smáum siljafiskum sama heyst.  
Í eini roynd um várið 2008 á Averøy í Noregi (63°N) var ein 
líknandi roynd gjørd, men við størri laksi (500gr). Hesin varð set-
tur út á heysti 2007 (heystsmolt). TTA (0.5%, v/v) varð tilsett í 
fóðrið síðst í mars og einar 8 vikur fram. Eftir uml. 6 vikum hevði 
royndarfiskurin avgerandi minni fiti í flakinum í mun til fisk, ið ikki 
fekk TTA í fóðrinum (kontroll) (mynd 1). 

 

Um miðan september 2008 vigaði fiskurin um 2.5-3.0 kg. Tá 
varð funnið, at fóðurviðgerðin á vári hevði minkað um kynsbúnin-
gartíttleikan við umleið einum triðingi (mynd 2).  

 

 
Tá hugt varð nærri at fiski, ið var farin undir kynsbúning, var eisini 
staðfestur munur í menningini av kynsgøgnunum (GSI). Í fiski, ið 
hevði fingið TTA í fóðrinum á vári, varð menningin seinkað í mun til 
óviðgjørdan fisk (sí mynd 3). Við tøku í februar 2009 var eingin 
munur á rundari vekt (5 kg) ella í fóðurfaktori á royndar- og kon-
trollfiski. 

  
Sostatt vísti royndin, at tilsetingarevnið TTA minkar um fiti-
akkumulering í laksi um várið og ávirkaði hetta ikki vøksturin á 
fiskinum fram til tøku. Ein beinleiðis avleiðing av minni fitigoymslu 
um várið í royndarfiskinum var lægri kynsbúningartíttleiki um 
heystið sama ár, samanborið við óviðgjørdan fisk. Tí kunnu fóður-
tilsetingarevni sum TTA fáa týdning í laksaframleiðsluni við t.d. 
betran av framleiðslukostnaði. 

Tilsetingarevni í fóðri til laks kann tálma kynsbúningini 
Regin Arge, MSc, PhD-lesandi 
regin@fiskaaling.fo 

Reyði tráðurin í PhD verkætlanini er bioaktiva fitisýran TTA. Henda fitisýran er m.a. kend fyri at stimbra “orkuverkini” í kyknunum og har-
við økja um feittbrenningina í laksi. Ætlanin er at lýsa og geva okkum størri kunnleika um orkuumseting í alilaksi, umframt hvussu ein 
dynamisk fóðursamanseting kann lagast til ymisk fysiologisk og umhvørvislig viðurskifti fyri at tryggja eina optimala og støðuga fram-
leiðslu. 

PhD-verkætlanin er ein partur av verkætlan, fíggjað av 
Norges Forskningsråd. Luttakarar: Nofima Marin (Noreg), 
IFREMER (Frankaríki) og Regin Arge (vegna Fiskaaling). 
Regin er innskrivaður sum phd- lesandi við universitetið 
UMB í Ås, Noreg og varar verkætlanin til 2012. 
Vegleiðarar eru: Kjell Arne Rørvik og Magny S. 
Thomassen, professarar við lærda háskúlan UMB í Ås. 
Granskingarráðið hevur eisini stuðlað PhD-lesnaðinum. 



Fiskaaling 

Framleiðsluhagtøl 

Status oktober 2010 
Nøgdir pr støddarbólk 

Fiskagoymslan 

Status januar 2011 
Nøgdir pr støddarbólk 

Goymslubroyting 
Flytingar pr støddarbólk 

Hagtølini eru grundað á framleiðslu data frá 
Bakkafrost, Luna, Marine Harvest, Faroe Farming 
og Viking Seafood. 
 
 Rúni Dam 

runi@avrik.fo 


