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═════════════════════════════════════════════════════════
Fólk frá HAV: Petur Steingrund, Kristian Zachariassen, Lise Ofstad, 
Regin Kristiansen og Jens Arni Thomassen.

Ábyrgd: Petur Steingrund, kanningarleiðari.

Endamál: Endmálið var at kanna ferðingarmynstrið hjá toski  og kalva á føroyska 
landgrunninum.

Eyka uppgáva: Savna tosk frá Mýlingsgrunninum til kanningar á Umhvørvisstovuni 
fyri  eiturevni.  Máta  magnetfeltið  kring  Føroyar  við  goymslumerkjum.  At  savna 
kúpuskeljar.

Reiðskapur: Stjørnutrol  470 við 100 mm meskum í  brókaposanum.  Vágslemmar. 
Breitlalongin er 60 m. Rockhopper grunnur.  Til merkingina: merkipistól og merkir, 
mátibretti, vekt, kassar og slangur, skrivigreiðir og teldur.

Um túrin: Fóru av Havnini hóskvøldið 30/9-2010 kl. 21. Royndu fyrst við grabbanum 
eftir  kúpuskel  eystan  fyri  Nólsoynna,  út  fyri  Gøtuvík,  í  Djúpunum  og  norður  úr 
Rivtanga, men fingu bert deyðar kúpuskeljar á støðini norður úr Rivtanga. Fóru síðan 
á Mýlingsgrunnin at merkja tosk og síðan fram við landi norðanfyri. Gjørdu eitt legg 
eystur  um  Fugloynna,  har  vit  merktu  nakrar  fáa  toskar.  Nógvur  vindur  var  av 
landssynningi. Veðrið batnaði nakað leygardagin og fóru tí vestan fyri Skúvoynna at 
merkja. Seinni fóru vit vestan fyri Suðuroynna, har vit merktu nakrar fáar toskar, men 
løgdu síðan leiðina vestur  á  ”Bøin”.  Vegna nógvan vind av suðri  fóru vit  aftur  á 
Mýlingsgrunnin  at  royna  og  gjørdu  okkurt  hál  í  Djúpunum  eisini  og  nær  landi 
norðanfyri. Lógu bakk út fyri Viðareiði allan mánadagin.

Fyribilsúrslit: Væl gekst at fáa merkt vestan fyri Skúvoynna og á Mýlingsgrunninum, 
meðan tað gekk meira striltið í hinum støðunum. Toskurin var sum heild væl fyri, tó  
ikki vestan fyri Skúvoynna.

Tal av merktum toski, kalva og havtasku:
Stað: Toskur Kalvi   Havtaska
Eystan fyri Fugloynna  139   1 2
Við land norðanfyri   20
Mýlingsgrunnur    385   1
Bøurin 120 2
Vágahavið/Nýpubakkin 331

         V/Suðuroy                                      51                                               
Tilsamans 1046   2 4

Nær eru merkilistarnir lisnir inn á teldu: 
Merkilistin var liðugur umleið eina viku eftir, at túrurin endaði.

Á Skála 19. oktober 2010
Petur Steingrund – kanningarleiðari.
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