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Fólk frá Havstovuni.:   Bogi Hansen og  Regin Kristiansen. 

Karin M. H. Larsen, tá Bogi fór í land.  
 Nicholas Beaird (ein amerikanari) Havsvívara. 
 Hans Petur Hansen og Ivan Niclasen frá Kringvarpinum  
 
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 og at seta 
streymmátarar út. Eisini skuldu tveir mátarar takast upp. Ein Havsvívari skuldi takast upp, og tveir 
setast út. 
 
Reiðskapur: Útgerð at seta fortoyningar út við og at taka upp við, SeaBird-CTD, Thermistorketa og 
tveir Havsvívarar. 
 
Um túrin: Vit fóru út hóskvøldið 4/6 kl.1800. Siglt varð norðurum, norður til NWNA, sum varð 
sett út í øllum góðum. Vit hildu so áfram norðureftir og settu út ávikavist NWNE, NWNB og 
NWNG, allar komu út uttan trupulleikar. Vit fóru so nakað longur norður eftir einum Havsvívara, 
sum vit skuldu taka upp, tað gekk væl.  
Haðani sigldu vit vesturum og  sigldu út í Bankarennuna. Har tóku vit NWFB upp, sum ikki kom 
upp á túri 0936, hon kom upp í øllum góðum. Her settu vit eisini tveir Havsvívara út, tað gekk alt, 
sum tað skuldi.  
Vit sigldu so á Havnina eftir eini rammu og fyri at lesa NWNB og gera hana klára aftur. 
Bogi fór í land, og Karin  kom umborð á Havnini. 
Av Havnini varð siglt í eystara kant á Munkagrunninum, har vit settu eina rammu út NWSX og so  
NWSC í Hetlandsrennuna. 
Haðani sigldu vit vestur um Trøllhøvda og tóku ein skurð við thermistorketuni út á Skeivabanka. 
Tá tað var liðugt, tóku vit ta lítlu rammuna upp í øllum góðum. 
Haðani sigldu vit út í Bankarennuna har ávikavist NWFC og NWFB vórðu lagdar út. 
Til seinast tóku vit eina CTD-støð mitt í Bankarennuni fyri at kalibrera nakrar mátara. 
Tá hetta var liðugt, varð siglt á Havnina.   
Vit vóru aftur á Havnini mánadagin 8/6 kl. 0430.    
  
 
Prøvataking: Settu 8 standard fortoyningar út og tóku tvær fortoyningar upp. Tóku ein Havsvívara 
upp og settu ein út. Tóku eina CTD-støð. Tóku ein skurð við thermistorketuni. 
 
Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Saltprøvarnir frá CTD-støðini verða lisnir í heyst.   
  
 
Viðmerkingar:  
 
 
                                            11-06-2009   
          Regin Kristiansen                                 
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Støðir og kósir á túri 0944 


	 Hans Petur Hansen og Ivan Niclasen frá Kringvarpinum 

