
Rist í upsatroli 



Stongd øki fyri trol alt árið ella partar av árinum 



• Øki stongd av ymiskum orsøkum 

• Upsaveiðan hevur verið vánalig 

• Til tíðir trupulleikar við smáum upsa 



Verkætlan 

Gera royndir við skiljirist í stongdum økjum 

Samarbeiði millum 

 

• Vørn  

• Havstovan 

• Faroe Origin 

• Vónin 



Arbeiðsbýti 

• Faroe Origin - Heykur og Falkur gjørdu 

royndirnar 

• Leikluturin hjá Vónini var at gera ristina 

• Leikluturin hjá Havstovuni var at tryggja 

rættar mátingar og annars standa fyri 

royndunum 

• Vørn gav loyvi og setti fólk av til royndirnar 

• Tvey fólk við hvørjum skipi at máta fiskin 

 



• Royndirnar vóru gjørdar í apríl og mai 2013 

 

• Gjørdir vórðu tveir túrar. Heykur rist tann eina 

túrin, Falkur hin túrin. 

 

 

 



Skiljirist 

 

 

 

55mm millum rimarnar 

Ristin sett í eina sektión fyri seg 

Sama rist, sum nýtt verður í Barentshavinum (ein 

av fleiri) 



Skiljirist 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Leiðinet 
Størri fiskur aftur í posan 



Úrslit 

• Gjørdu tveir túrar frá 20. apríl til 6 mai 2013 

• 46 tóv íalt  

• Mátaðu 350 – 550 upsar hvørt tóv 

• 60% av upsa, minni enn 55 cm, skilt frá í mun 

til vanligan posa 



Øki, fiskað varð á 





Gjørdu tveir túrar 46 tóv íalt 

Veiða pr. tóvtíma 

Kilo/tíma Yvir 55 cm 
Undir 55 

cm 

Við rist 2118 1625 493 

Uttan rist 2724 1514 1211 

Statistisk kanning vísir at ristin skilur smáan upsa frá, men vísir ikki mun  

á veiðuni av stórum upsa 



Stødd av upsa 



Prísur á upsa í mun til stødd 



Niðurstøða 

• 60% meira av smáupsa skilt frá í mun til 

vanligan posa 

• Miðalvekt 215 g hægri á upsa tá rist varð nýtt 

• Miðalprísur 0,53 kr/kg hægri á upsa tá rist varð 

nýtt   

 

• Kann hugsast at nakað av hvítingi og hýsu fer 

út saman við smáðum upsa um rist verður nýtt 

 

 



Takk fyri 


