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Tíðarskeið 29/08-04/9-2007

Fólk frá FRS.: Hallur Joensen og Mourits Mohr Joensen.
    Kirk O’Donnell (ein amerikumaður) havsvívara tøkningur.

Ábyrgd: Bogi Hansen                  

Endamál: Endamálið við túrinum var at fylgja við broytingum í havinum kring Føroyar. Túrurin 
var ein partur av teimum regluligu kanningunum eftir teimum fýra standardskurðunum.

Reiðskapur: Seabird-CTD við rosettu, WP2 glúpur, termistorketan og tríggir havsvívarar..

Um túrin: Vit fóru út mikudagin 29/08 kl.2100. Siglt varð norður á støð N1, har vit byrjaðu skurðin 
og tóku støðirnar norðureftir, vit tóku allan skurðin, norður á 64°30’00N.
Tá liðugt var at taka støðir á skurði N, sigldu vit suður á 63°30’00N - 08°11’60V, har vit tóku ein 
svívara upp. Haðani sigldu vit suður á 62°00’00N - 09°29’80V, har vit settu tríggjar svívara út, sum 
vit  høvdu við heimanífrá. Men av tí  at tað var eitthvørt  galið við kommunikatiónini við ein av 
svívarunum, varð avgjørt at taka tveir umborð aftur (104 – 105). Síðan hildu vit leiðina suður á 
61°16’00N  -  09°43’00V,  har  vit  settu  áðurnevndu  svívarar  útaftur.  Og  sum  vit  skiltu  á  Kirk 
O’Donnell, var gott samband við allar tríggjar svívararnar. 
Haðani  byrjaðu  vit  at  taka  skuð  V  inneftir,  sum  gongur  tvørtur  um  Føroyabanka  og  inn  á 
Trøllhøvda. Tá ið vit vóru lidnir við skurðin leygarkvøldið 01/09 um kl. 2100, fóru vit á Havnina 
við Kirk O’Donnell, og fingu útgerðina hjá honum í land. 
Fóru av aftur Havnini um midnátt, og gekk leiðin eystur á skurð E, har byrjað varð frá støð E1 og 
úteftir.
Haðani varð farið á skurð S, har vit tóku skurðin frá miðlinjuni og inn á Munkin.
Til  seinast  tóku vit  eitt  strekki  eystur  úr  Sandoynni  og eitt  strekki  suður  úr  Svínoynni,  har  vit 
samlaðu dáta inn fyri Karin M.H. Larsen.

Prøvataking: Við Seabird CTD-ini tóku vit 52 støðir og saltprøvar á øllum. Við glúpinum tóku vit 
51 støðir. 

Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Saltprøvarnir verða analyseraðir í vetur. 
 

Viðmerkingar: Veirurin varð skoyttur tríggjar ferðir á túrinum. Grafikkortið, ella størri skermurin 
til CTD’ina er farin.

                                            04-09-2007                                                    
Mourits Mohr Joensen


