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GRANSKING: Sjógvurin í Norðuratlantshavi er vorðin feskari síðstu 23 árini. Orsøkin tykist 
vera, at broytingar eru hendar í upprunasjógvi yviri við Norðuramerika, haðani sjógvurin 
við okkara leiðir í stóran mun stavar. 

Karin Margretha H. 
Larsen
havfrøðingur

Føroyski landgrunnurin er umgyrdur 
av lutfalsliga heitum og søltum sjógvi. 
Hetta er sjógvur sum stavar úr ovaru 
løgun um í Atlantshavi og sum verður 
førd ur við norðuratlantiska rákinum 
fram  við Føroyum og víðari inn í Norður
høv, Barents havið og Íshavið. Á okkara 
leiðum setti saltinnihaldið í hesum 
sjógvi met í 2009/2010, men síðani er 
salt inni haldið lækkað og er nú niðri á 
einum miðalvirði saman borið við tíðar
skeið ið 19912010.

Í 1987 gjørdi Havstovan fyrstu hita og 
saltinnihalds mátingarnar av sjónum 
útiá eftir sonevndum standardskurðum 
(Mynd 1). Síðan 1991 hava hesar 
mátingar verið gjørdar regluliga 34 ferðir 
um árið. Fyrstu árini lækkaðu bæði hiti 
og saltinnihald fram til umleið 1995 fyri 
síðan at økjast aftur tey næstu tíggju 
árini (Mynd 2). Hesar broytingar vóru 
settar í samband við broytingar í teimum 
stóru meldrunum í Norðuratlantshavi. 
Tann subpolari meldurin viknaði, so at 
heitari og saltari sjógvur sunnaneftir 
rak móti okkara leiðum. Síðani tá hevur 
serliga hitin í atlantssjónum verið 
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Mynd 1. Havleiðirnar kring Føroyar. 
Svørtu linjur nar eru teir 4 standard-
skurð ir nir, har Hav stovan reglu liga ger 
kanning ar við Magnusi Heina syni. Reyðu 
pílar nir vísa rákið av Atlantssjógvi í teim-
um ovaru løgu num. Littu runding ar nir 
vísa til úrslit ini í Mynd 2.

lutfalsliga støðugur, og tær broytingar, 
sum hava verið at sæð um okkara leiðir, 
hava verið meiri tengd ar at broytingum 
í atmosferuni heldur enn broytingum í 
havmeldrunum. Broyt ing ar í avfallinum 
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Vit kunnu vænta, at 

feska gongdin við 

okkara leiðir heldur fram 

tey næstu árini
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Mynd 2. Saltinnihald (ovara) og hiti (niðara) á 4 ymsum støð um á standard skurð-
un um. Tunnar linjur eru einkult ar máting ar, meðan tjúkku linjur nar eru 1-árs miðal 
(glíð andi miðal). Hvørt punkt á tunnu linjun um er miðal hiti og salt í einum 50 metra 
tjúkum lagi, har Atlants sjógv ur in var saltast ur. Linjur nar hava somu lit ir sum støð ini á 
standard skurð unum, givin við litt um rundingum á Mynd 1. Salt inni hald í sjógvi verður 
roknað sum túsunda part ar, t.e. salt (kg) / sjógv (tons).

úr luftini í Norður atlants havi eru hinvegin 
ov lítlar til at viðføra stórvegis broytingar 
í salt inni haldi num í sjónum. Heldur 
tykjast tær broyt ing  ar í salt inni hald i
num, sum hava verið at sæð við Føroyar 
seinastu árini, at stava frá broytingum í 
salt inni hald i num í upp  runa sjógvi langt 
burt uri frá Føroyum. 

Sjógvurin í ovaru løgunum, sum rekur 
fram við Føroyum, er ein bland ing ur 
av norður atlantisk um sjógvi vestan
ífrá (Vestur atlants sjógv ur) og norður
atlantisk um sjógvi sunnan  ífrá (Eystur
atlants sjógv ur). Vestur atlants sjógv ur er 
aftur ein blanding ur av sjó num í sub
tropiska meldri num og sub polara meldri
num, meðan Eystur atlants sjógv ur stavar 
frá øki num við Biscaya vík ina. Í ár unum 
20052007 øktist salt inni hald ið í Eystur
atlants sjógvi við Biscaya vík ina nógv og 
hildið verður, at hetta er orsøk in til metið 
í salt inni hald i um okkara leiðir í 2009. 
Lækking in í salt inni haldi num tey síðstu 
23 árini stavar hin vegin frá broyting
um í salt inni haldi num í Vestur  atlants 
sjógvi. Síðan 2010 hevur salt inni hald ið í 
sjónum út  fyri New Found  land verið lut 

tí kunnu vit vænta, at feska gongd in við 
okkara leiðir heldur fram tey næstu árini.
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fals  liga lágt og hesin sjógvur hevur síðan 
breitt seg og flutt seg móti okkara leiðum 
og broytingin er nú komin nakað norður 
í Noregshav. Í 2014 var Vestur atlants
sjógv urin framvegis lutfalsliga feskur og 




