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Fólk frá FRS.: Rógvi Mouritsen og Regin Kristiansen. 
     Kirk O´Donnald. ( tók sær av havsvívarunum). USA 

     Marie Jose Messias  og Steven (tóku sær av AQUALAB). UK 
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, útgerð at taka fortoyingar upp við og tríggir havsvívara. 
 
Um túrin: Vit fóru út mikudagin 5/11 kl.2330. Siglt varð norður á støð N1, har vit byrjaðu skurðin 
og tóku støðirnar norðureftir, norður á 64°30N-006°00W. 
Á veg norður eftir skurðinum settu vit ein havsvívara út á 63°40N-006°04W. 
Tá liðugt var at taka støðir á skurði N, sigldu vit vestur á Skeivabanka, har vit settu eina rammu við 
eini ADCP út. Haðani sigldu vit mitt út í Bankarennuna, har vit settu tveir havsvívara út, men 
orsakað av tekniskum trupulleikum, máttu vit taka annan uppaftur. 
Vit lógu so og bíðaðu til tað bleiv ljóst leygarmorgunin 8/11, tá tóku vit AQUALAB upp, hetta er 
eitt tól, sum hevur staðið á botni í Bankarennuni og savnað prøvar. Tólið kom upp og varð fingið 
innanborða í øllum góðum. 
Tá hetta var liðugt, varð siglt vestur á endan á skurði V, sum vit tóku inn móti landi. 
Tá vit vóru liðug við skurð V, varð siglt inn á Havnina við útlendingunum, tí teirra arbeiði var 
liðugt og tey skuldu av landinum aftur. Vit vóru á Havnini sunnumorgunin 9/11 kl.08. 
Vit fóru út aftur beinan vegin og byrjaðu við skurði E, sum vit tóku eystureftir.  
Haðani varð farið á skurð S og tóku vit hendan skurðin frá Hetlandi og móti Munkagrunninum. 
Alt riggaði, sum tað skuldi, og alt gekst væl.. 
Vit vóru aftur á Havnini týsdagin 11/11 kl. 0800.    
  
 
Prøvataking: Við Seabird CTD-ini tóku vit 52 støðir og saltprøvar á øllum.  
 
Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Saltprøvarnir verða analyseraðir í vetur.  
  
 
Viðmerkingar: Vit tóku eina eyka støð við CTD-ini yvir rammuni, sum vit løgdu út á 
Skeivabanka. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            17-11-2008   
          Regin Kristiansen 
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