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Fólk við frá FRS: Petur Steingrund, Lis Larsen, Rógvi Mouritsen, Arnold Henriksen og 
Mourits Mohr Joensen. 
 
Ábyrgd: Petur Steingrund (kanningarleiðari).  
 
Endamál: Endamálið við túrinum var at kanna ferðingarmynstrið hjá toski á føroyska 
landgrunninum. 
  
Reiðskapur og onnur útgerð: Stjørnutrol 470 við 135 mm meskum í brókaposanum. 
Steinshamns lemmar. Breitlalongin var 60 m. 
Rockhopper grunnur. 
Ein pistól varð nýtt til at festa Floymerkini við. 
Gulir kassar og slangur. 
Mátibretti. 
Vekt. 
 
Kanningarøki: Økið eystur úr Svínoynni, vestan fyri Suðuroynna, vestan fyri Skúvoynna, 
í ein útsynning úr Mykinesi og á Mýlingsgrunninum. 
 
Um túrin: Byrjaðu eystan fyri Svínoynna, har vit merktu 122 toskar. Fyltu síðan tosk upp í 
kør og fóru – umvegis Havnina og Suðuroyarfjørð – til økið vestan fyri Suðuroynna, har vit 
sleptu 136 toskum út. Merktu 121 toskar har og fóru síðan á Mýlingsgrunnin, har vit 
merktu 246 toskar. Fóru síðan á Bøin (í ein útsynning úr Mykinesi), har vit merktu 378 
toskar. Fyltu upp í kør og sigldu við teimum (beina leið) til økið vestan fyri Suðuroynna, 
har vit sleptu 167 toskum út. Fóru síðan til økið vestan fyri Skúvoynna og merktu 342 
toskar. Fluttu síðan 222 toskar til økið vestan fyri Suðuroynna. Harvið merktu vit tilsamans 
1734 toskar, umframt 25 kalvaspraggur. Vit merktu ongan tosk við goymslumerkjum. Vit 
máldu eisini longd – vekt fyri nakrar toskar, sum fóru í lastina (E/Svínoy) og á flest øllum 
toskum, sum vit merktu á hinum støðunum. Vit fingu 11 merktar toskar aftur. Veðrið var 
sera gott, tó var nakað av aldu, tá vit vóru á Mýlingsgrunninum og á Bønum. Vit tóku 25 
toskar frá Mýlingsgrunninum til Mariu Dam á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni. 
 
Nær er ynskiligt at sýnini eru upparbeidd: Skrásetingarnar vórðu rættlisnar og lagdar í 
rokniark eina viku eftir, at túrurin var liðugur. 
  
 
 
 
 

Petur Steingrund 
 
 


