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Fólk við frá Havstovuni: Rógvi Mouritsen og Jens Arni Thomassen.  

 

Ábyrgd: Jákup Reinert 

 

Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum var, at kanna veiðu uppá roynd (cpue), 

kynsbýti, longdarmát og vektbýti av sløgunum trant- og stóra kongafiski undir 

Føroyum hesa árstíðina. Onnur veiða bleiv eisini viðgjørd og kannað. 

 

Reiðskapur: Vanligt stjørnutrol við 135 mm meskum í brókaposunum, stórum 

Thyborøn-lemmum, Rockhopper grunni og 120 m breitlum. Til makrelpartin av 

túrinum var flótitrol við tilhoyrandi greiðum, CTD-sonda og ætiglúpur.  

  

Um túrin: Fóru av Havnini á midnátt 15. sep. 2011 kl 2400. Túrurin bleiv gjørdur 

sambært túrætlanini, tó so at fríggjadagin 23. sep. 2011 bleiv flótitrol roynt á tveimum 

av uppsjóvardeildini útvaldum støðum, onnur eystanfyri og hin vestanfyri Sandoy. Her 

blivu eisini CTD og ætiglúpur tikin. 

Trolingin eftir kongafiski byrjaði á Fugloyarbanka, síðan á Mýlingsgrunnin og 

vestanfyri Føroyabanka.  

Á veg á Munkagrunnin versnaði veðrið, so farið bleiv ístaðin í eystara kant á 

landgrunninum norður aftur til øki 5 (Fugloyarbanki). Haðani varð síðan rýmt tí so 

nógv lína var komin har. Kósin varð so sett móti øki 4, Munkagrunnur, og á vegnum 

suður bleiv flótitrolið og hydrografi við Sandoynna tikið.  

Flótitrolið gav ongan fisk eystanfyri men vestanfyri vóru 8 stk. makrel og 15 stk. 

makrelgedda í.  

Vatnheintarin, útloysarin, riggaði ikki, vit fingu tó vatnprøva eystanfyri. 

 

Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Túrurin skal verða liðugt rættaður og lagdur í 

basu í seinasta lagið 1. januar 2012. 

 

Fyribilsúrslit: Bert ein leyslig samanlegging er her tøk til fyribilsúrslit. Lítið var at 

fáa av kongafiski, bæði trant- og stóra, og av fiski yvirhøvur, undantikið seinasta 

døgnið á Fugloyarbanka. Tað frægasta hálið var á Fugloyarbanka har umleið 50 ks á 

55 kg vóru í einum háli (11380054), mest var av trantkongafiski og svartkalva.  

Yvirlit yvir veiðuna í ymsu økjunum er hinumegin á hesum blaði. 

Mett kassatal tá landað bleiv á Toftum er 482 ks á 55 kg.  

 

Viðmerking: 30’kgs-vektin á IMP 1 sløkkir displayið av og á men eitt lyft undir 

leidningarnar ella eitt dask á síðuna hjálpir. 

Prentarapatrónin í turrlab er skift, ein nýggj eyka má leggjast í staðin.  

Motorurin til transportbandið framman fyri bløðipavnin brotnaði sunnumorgunin so 

seinastu 2 dagarnar mátti fiskurin berast. 

Støðnummar 11380041 hevur hetta nummar í imponator, sum rætt er, men í 

dataskipanini á brúnni er nummarið 11390041 og tað má rættast. 

 


