
FYLGISKJAL 11: Strategiøki hjá Granskingarráðnum 

 

Granskingargrundað vitan er neyðug fyri at framleiða 
góðan, tryggan, føðsluríkan mat (Matur) 
 
Matvøruvinnan skal stíga fram sum ein marknaðartillagað, umhvørvisvinarlig og lønandi 
vinna. Ein vinna, sum miðvíst brúkar teir fyrimunir vit hava av rávøru, tøkni, góðsku og 
førleika. 
 
Fyri at røkka hesum máli, er umráðandi at menna granskingarumhvørvi við vísindaligum 
førleika á altjóða stigi. Fakøkini eru fleiri: náttúrufrøði, búskaparfrøði, marknaðar- og  
tilfeingisrøkt.  
 
Framleiðsla av góðum, tryggum, føðsluríkum mati krevur samstarv og heildarhugsan í 
øllum liðum í virðisketuni av grunni í munni. Grundarlagið er samstarv millum 
granskingarstovnar, vinnugreinar og myndugleikar. Innlit í samanspælið millum galdandi 
vinnupolitikk og altjóða rammur er ein treyt.  
 
Dømi um undirevni: Marknaðarviðurskifti fyri matvørur · Biotøkni ·  Nutrigenomics · 
Matvørutrygd · Traditionellur føroyskur matur · Framleiðslutøkni · Útgerð og 
framleiðsluskipanir til aling á sjónum og á landi · Djóraheilsa  
 

Mentanin mennist gjøgnum holla vitan um mentaarvin 
(Mentan) 
 
Holl vitan um mentaarvin er ein fyritreyt fyri tilvitaðari samfelagsmenning. Mentaarvurin 
er granskingarevnið í hugvísindum: mál og bókmentir, søga og list, myndlist og byggilist, 
leiklist og tónleikur.  
 
Mentaarvurin hevur í sínum lagi uppruna í íblástri uttan úr heimi eins og lagingin av 
arvinum til samtíðina er ávirkað av broytingum í umheiminum. Vísindaligar rannsóknir í 
mentaarvinum umfata samstarv og samskifti vi rørslur og rák í altjóða samfelagnum. 
 
 
Í Føroyum hava tjóðskaparligu eyðkennini verið orðað gjøgnum mentanina. Bókmentir, 
søga, og list hava fyri ein stóran part orðað fatanina av náttúru og umhvørvi. Undirvísing 
á øllum stigum er týðandi táttur í mentanarligu miðlingini, eins og trúarlívið setur dám á 
mentanina. 
 
Hugvísindalig gransking er sjálvsøgd í eini tíð, tá ið ímyndarevni og hugaheimar fáa alt 
størri týdning í vinnuligum høpi. 
 



Dømi um undirevni:  Mál · Bókmentir · Søga · Mentanarsøga · List · Tónleikur · Leiklist · 
Námsfrøði · Átrúnaður 
 

Vitan fremur eitt rættvíst og demokratiskt samfelag 
(Samfelag) 
 
Gransking í samfelagsgreinum hevur sum eitt endamál at fremja burðardyggan vøkstur 
og eitt rættvíst og demokratiskt samfelag. Granskingin skal vera við til at skipa 
samfelagið og fáa til vegar dygt grundarlag undir avgerðum. Hon skal lýsa 
valmøguleikarnar hjá samfelagnum og avleiðingarnar av teimum. 
 
Uppgávan er at lýsa og greina allar liðir í tí samansetta samfelagnum hvør sær, og hvussu 
samanspælið teirra millum er og kann vera. Henda uppgáva fevnir tí vítt um: búskap, 
lóggávu, vinnulív, handil, samskifti, mentan, búseting, heilsu- og sosialviðurskifti og 
náttúrutilfeingi. 
 
Týðandi partar at hava fyri sær, eru tey rák, ið globaliseringin hevur við sær, og tær 
royndir, ið onnur lond lík Føroyum hava við at møta avbjóðingunum frá henni.    
 
Dømi um undirevni: Hagtøl · Lóggáva ·  Búskapur · Vælferð · Demokrati · Økismenning · 
Føroyar í alheimsgerðini · Demografi · Kyn 
 

Náttúran er prýði, matur og grundarlag undir vinnuligum 
virksemi (Náttúra og náttúrutilfeingi) 
 
Fyritreytin fyri skynsamari og burðardyggari umsiting, gagnnýtslu og virðisøking av 
náttúrutilfeinginum er holl vitan um náttúruna og tey viðurskifti, ið ávirka hana. 
Gransking er amboðið at fáa hesa vitan til vegar, og avbjóðingarnar eru nógvar og 
fjøltáttaðar.  
 
Vit troyta tilfeingið á landi og í sjógvi. Fiskastovnarnir í føroyskum sjógvi og alifiskur 
eru týdningarmiklir partar av grundarlagnum undir vinnuliga virkseminum og 
útflutninginum. Seyður og neyt eru høvuðsdjórini í landbúnaðinum, og fuglur og hvalur 
eru týðandi ískoyti til kostin. 
 
Havleiðirnar um Føroyar eru fjølbroyttar í heimshøvunum. Havstreymarnir hava stóran 
týdning fyri lívið í sjónum kring Føroyar og fyri veðurlagið á allari jørðini. Møguleikarnir 
at finna olju á føroyskum øki eru tætt knýttir at vitan um jarðfrøðiligu viðurskiftini í 
undirgrundini.  
 
Dømi um undirevni:  Vistskipanin á føroysku landleiðunum · Umsiting og gagnnýtsla av 
tilfeinginum í sjónum og á landi ·  Jørðoyðing ·  Veðurlagsbroytingar · Orka ·  
Undirgrundin  



 

Likamlig, sálarlig og sosial vælvera (Fólkaheilsa) 
 
Sambært WHO er heilsa likamlig, sálarlig og sosial vælvera og frávera av sjúku. 
Granskingarøkið er breitt og umfatar tað, sum heilsuverkið tekur sær av og í ávísan mun 
almannaverkið.  
 
Granskingin kann vera deskriptiv, t.e. hon sigur frá, hvussu støðan er viðvíkjandi 
ymiskum sjúku- og heilsufyribrigdum,  viðvíkjandi trygd og trivnaði o.s.fr. Eitt annað 
stórt meginøki er tann kausala granskingin, t.e. roynt verður at finna grundirnar til heilsu- 
og sjúkufyribrigdi.  
 
Sannlíkt eru føroyingar arvaliga homogenir. Arvalig heilsu- og sjúkufyribrigdi eru serliga 
áhugaverd granskingarøki.  Ættartrø og sjúkuavgerðir eru atkomulig í Føroyum, og tí ber 
til at leita eftir ílegum, sum elva til sjúkur hjá mannaættini. 
 
Dømi um undirevni: Hagtøl um sjúkrafyribrigdi · Arbeiðsumhvørvið á havinum · Matur 
og heilsa · Ílegugransking · Sjúkur · Sjúkrarøkt 
 
 
 
    

 Endurnýggjað og víðkað vøru- og tænastuútboð (Tøkni) 
 
Nýskapan gevur førleika at nýta tilfeingi til at skapa nýggjar vinnur og fáa størri 
virðisøking í framleiðslu og útflutningi. Føroyar kunnu gerast ein áhugaverd 
royndarstova fyri nýskapandi tiltøkum. 
 
Nýskapan kann fremjast gjøgnum samstarv millum vinnu og vísindafólk á virkjum, 
granskingarstovnum og universitetum í Føroyum og uttanlands. Vinnugransking loysir 
seg við at leggja dent á at hugsa langsiktað og ikki bert hugsa um, hvat gevur størst 
vinning her og nú.  
 
Til framgongd í vinnuni krevst førleiki at menna og tillaga tøkni og framleiðsluhættir. 
Serligar avbjóðingar liggja á vitanartungum økjum. Ein avgerandi fortreyt er eitt 
vælvirkandi KT undirstøðukervi.   
 
Dømi um undirevni: Umseta vitan og royndir til tøkni · Menning av nýggjum konsepti 
fyri flutning · Biotøkni · Telemedisin · Framleiðslutilgongdir · Framleiðsluskipanir ·  
Djóraheiluvágur 
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