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INNARI LANDGRUNNUR
Sjógvurin á innara Landgrunninum – innan fyri 80-120 metra dýpi, firðir undantikið – verður so at siga ikki 
lagdeildur, men er væl blandaður alt árið. Orsøkin er tað harða sjóvarfallið, sum er inni á grunnum. Tað skapar 
turbulens, sum alla tíðina blandar sjógvin væl. Hitin í sjónum á innara Landgrunninum broytist við árstíðini 
(reyð strika). Sjógvurin er kaldastur í februar/mars og hevur verið um 6,5-7 °C seinastu árini. Síðan hitnar 
sjógvurin so líðandi og er heitastur í august/september, tá hitin nærkast 11 °C. Men sjógvurin er ikki líka heitur 
hvørt ár. Á myndini til høgru sæst hvussu árligi miðalhitin hevur verið síðan 1914. Hitin skiftir millum heit og 
køld tíðarskeið. T.d. var lutfalsliga kalt síðst í 1960unum og miðskeiðis í 1990unum. Um 1960 var heitt eitt stutt 
skifti, meðan seinastu út við 15 árini hevur verið lutfalsliga heitt á Landgrunninum.

Eisini saltinnihaldið í sjónum broytist við árstíðini (blá strika) – tað er lægst um veturin, tá nógv avfall er, og 
hægst í mai-juli, tá tað ofta er lítið av avfalli. Regluligar mátingar av saltinnihaldinum á innara Landgrunninum 
byrjaðu miðskeiðis í 1990unum. Myndin til høgru vísir, hvussu gongdin hevur verið hesi árini. Saltinnihaldið 
vaks fyrstu árini til tað setti met í 2010. Síðan er tað lækkað niður aftur til sama støði, sum tá mátingarnar 
byrjaðu.
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UTTARI LANDGRUNNUR – SJÓVARFALSFRONTURIN
Millum innara Landgrunnin og sjógvin úti á stórum dýpi er uttari Landgrunnurin (100-200 m dýpi). Í hesum 
økinum er ein hitafrontur, sum skilir sjógvin á innara Landgrunninum frá sjónum útiá. Hesin frontur er at 
samanbera við ein garð, har sjógvur kann leka ímillum. Hesin garður er ikki altíð líka tættur og broytist gjøgnum 
árið. Eisini kann hann vera ymiskur frá einum ári til annað, og tað hevur týdning fyri gróðurin á innara 
Landgrunninum, serliga um várið. Tað vísir seg, at tá nógvur sjógvur lekur ígjøgnum frontin, eru 
gróðrarviðurskiftini á innara Landgrunninum vánalig – plantuæti lekur gjøgnum frontin og út á størri dýpir. Tá 
tað hinvegin lekur lítið av sjógvi gjøgnum frontin, verður plantuæti verandi á innara Landgrunninum, har tað 
kann vaksa. Á myndini til høgru eru tvey dømi um, hvussu hitafronturin kann síggja út vestanfyri. Á tí ovara er 
fronturin rættuliga hvassur og brattur, meðan hann á niðaru myndini er meiri spjaddur og lagdeildur. Tað seinna 
dømið er rættuliga vanligt fyri reyða økið vestanfyri. Hetta er eitt sermerkt øki á uttara Landgrunninum, har 
nógvur gróður er.
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PLANTUÆTI
Plantuæti er fyrsti liður í føðiketuni, og er sostatt grundarlagið undir øllum livandi í havinum. Plantuæti tørvar 
ljós og tøðsølt fyri at nørast. Um veturin er ov myrkt til at plantuæti kann nørast, men longu í mars mánaði er 
nokk av ljósi til at nøringin kann byrja. Verulig gongd kemur tó ikki á nøringina fyrr enn í mai. Tá plantuæti nørist, 
minkar nøgdin av tøðsøltum. Summi ár verða øll tøðsøltini uppbrúkt og nøringin av plantuætinum steðgar. Tað 
er sera ymiskt frá ár til ár nær gróðurin byrjar og hvussu nógv verður til av honum. 

DJÓRAÆTI
Djóraæti er næsti liður í føðiketuni. Djóraæti er sostatt millumliður millum plantuæti og fisk. Størsti parturin av 
djóraæti eru vatnloppur (kopepodar), men heitið djóraæti fevnir um alskyns sløg av djórum. Á Landgrunninum 
finst vanliga ein blandingur av ymiskum landgrunns- og havdjóraæti, umframt larvur frá ymiskum botndjórum, 
sum verða gýtt á Landgrunninum. Í apríl kemur reyðæti upp úr dýpinum, har tað hevur verið í dvala allan 
veturin. Ein partur av hesum rekur inn á Landgrunnin, har tað livir av plantuæti. Djóraæti, sum hevur sín 
uppruna á Landgrunninum, byrjar at nørast eftir at várgróðurin er byrjaður, og heldur fram at nørast til 
august-september. Nógvur smáfiskur, so sum fiskalarvur og nebbasild liva einamest av djóraæti. 

UPPSJÓVARFISKUR – MAKRELUR
Ein av uppsjóvarfiskunum, sum er at finna inni á Landgrunninum, er makrelur. Hann kemur inn í føroyskan 
sjógv longu í apríl/mai. Um várið og tíðliga um summarið eru nøgdirnar av djóraæti munandi størri uttan 
fyri og í sjóvarfalsfrontinum. Makrelur er í hesum økinum fyrstu tíðina, og ikki fyrr enn seint á sumri kemur 
hann inn um sjóvarfalsfrontin, á innara Landgrunnin. Tá eru nøgdirnar av djóraæti í hæddini innanfyri, 
meðan nøgdirnar uttanfyri byrja at minka. Makrelur sæst tá kóka í vatnskorpuni inni við land, har hann sílar 
æti úr ovastu løgunum í sjónum. Ætinøgdirnar minka út á heystið og tá fer makrelurin at leita sær eftir 
aðrari føði longur niðri í sjónum, sum t.d. yngul av hvítingsbróðuri og nebbasild ella smáum brislingi. 
Makrelurin rýmir úr føroyskum øki í november. 

Summi ár er minni at síggja av makreli á Landgrunninum, og helst hongur hetta saman við gróðurlíkindum 
hjá plantuæti fyrr á árinum og nøgdirnar av djóraæti.

Aðrir uppsjóvarfiskar á føroyska landgrunninum eru sild og svartkjaftur.

BOTNFISKUR – TOSKUR
Toskurin á Landgrunninum er ein serføroyskur stovnur, t.e. at hann gýtur, veksur upp og heldur seg á 
Landgrunninum alt lívið. Sera lítið samband er við aðrar toskastovnar. Bert hendinga toskur ferðast av 
Landgrunninum, og bert hendinga toskur kemur aðrastaðni frá inn á Landgrunnin.

Eftir at toskurin er vorðin kynsbúgvin, ferðast hann ímillum gýtingarøkið og føðiøkið. Gýtingin er í 
høvuðsheitinum á tveimum leiðum, á Norðhavinum og vestanfyri á um 100 m dýpi. Føðiøkið er kring 
Landgrunnin annars, ofta eru teir yngstu fiskarnir á lutfalsliga grunnum vatni, og so hvørt, teir eldast, leita 
teir út á djúpri vatn; av og á leita eldri toskar tó eisini inn á grunt. Áhugavert er, at toskurin eftir gýting 
yvirhøvur leitar aftur á somu leiðir, sum hann kom frá.

Árið hjá vaksna og kynsbúna toskinum: Jan-feb) Kynsgøgnini fyllast við rognum og sili, og fiskurin leitar á 
gýtingarøkini. Feb-mai) Gýting, tað mesta í seinnu hálvu av mars. Apr-des) Er aftur á føðiøkinum, leitar sær 
føði, veksur og um veturin fara kynskertlarnir so smátt at fyllast aftur.

Fyrstu árini hjá toskinum: Jan-feb) Ársgamal og 2-ára gamal toskamurtur heldur seg á uppvakstrarøkinum, 
mest inni við land á firðum og sundum. Mars-mai) Tey gitnu rognkornini klekjast eftir umleið 2-3 vikum. Í 
fyrstani hevur larvan ongan virkandi munn og livir tí í nakrar dagar av tiltaksføðslu úr einum sonevndum 
blommusekki, sum hon hevur við úr rognkorninum. Apr-jul) Eftir nøkrum døgum er munnurin mentur, og 
larvan byrjar at taka føði úr sjónum. So líðandi broytir larvan skap, gerst yngul, og yngulin livir uppi í 
sjónum til nakað inn í juli, tá hann leitar niður móti botni og fyri tað mesta inn undir land at vaksa upp. 
Jul-des) Yngulin, sum nú verður nevndur murtur, er fyri tað mesta inni við land, har hann livir í 
tarabeltinum.

Aðrir botnfiskar á føroyska landgrunninum eru m.a. upsi, hýsa og flatfiskar. 

SJÓFUGLUR
Um 5 milliónir sjófuglar eru í Føroyum, og á sumri taka teir meginpartin av teirra 
føði á Landgrunninum. Nógvur fuglur, sum t.d. havhestur, teisti og skarvur, er her 
alt árið, meðan t.d. terna, súla, lomvigi, rita og lundi fara aðrastaðni at finna sær 
føði um veturin. Longu í januar koma súlan og lomvigin aftur á landgrunnin og 
skjótt eftir eisini ritan. Lundin kemur um miðjan apríl og ternan kemur ikki fyrr 
enn í mai. 

Pisurnar vaksa upp í juni, juli og august, tá mest er til av smáum fiski og 
fiskayngli. Størstan týdning hevur nebbasildin, men hvítingsbróðir og 
ternumurtur eru eisini vanlig pisuføði. Tann vaksni fuglurin kann eta nógv ymisk 
sløg av fiski.

Føðin til pisurnar hjá t.d. ternu, teista og lunda verður oftast funnin stutt úr landi, 
meðan aðrir fuglar, t.d. súlurnar, kunnu fara einar 100 km burtur, um ov lítið er at 
finna nærri landi. Meginparturin av føðini verður tikin ovarlaga í sjónum, men 
lomvigin kann t.d. kava niður á meira enn 100 m dýpi, og lundin kann kava 
næstan líka djúpt.

Tá ið pisurnar eru floygdar í august, minkar talið av fugli inni undir landi, og teir 
sum verða eftir spjaðast um allan Landgrunnin, meðan aðrir fara víða um. 
Lomvigin fer eystur til Norra, ritan vestur til New Foundland, og ternan fer heilt 
suður ímóti Suðurpólinum.
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NEBBASILD
Nebbasild er mett at hava stóran týdning fyri vistskipanina á Landgrunninum sum føðikelda hjá nógvum fugla- 
og fiskasløgum.
 
Nebbasild er í dvala niðri í sandbotni um veturin. Um árskiftið og inn í januar verður dvalin avbrotin og 
nebbasild gýtir á sandbotninum. Tann vaksna nebbasildin grevur seg niður í sandbotnin aftur aftan á gýting, og 
vaknar ikki úr dvala aftur fyrr enn á vári, tá størri nøgdir av djóraæti eru í vatnskorpuni. Larvan klekist í 
februar/mars og livir í vatnskorpuni ta fyrstu tíðina. Larvan veksur skjótt, og á sumri er hon næstan fullvaksin og 
ber seg at eins og vaksna nebbasildin, tvs. etur djóraæti í vatnskorpuni um dagin og grevur seg niður í 
sandbotnin um náttina. Hesin atburður er mettur at vera orkusparandi fyri nebbasildina. Nebbasild hevur ongan 
sundmaga og skal tí nýta nógva orku til at svimja í vatnskorpuni. Afturat tí gevur atburðurin eina verju móti at 
verða etin. Út á heystið fara nebbasildirnar aftur í dvala niðri í sandbotninum.

“Vistfrøðiligt bindilið” er nebbasild onkutíð kallað, av tí at hon megnar at flyta orkuna úr várgróðrinum 
beinleiðis inn í føðiketunar tað sama árið, orsakað av skjóta vøkstrinum og tí høga fitiinnihaldinum. 
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Tølini eru metingar frá 1988. Tó eru tølini fyri lomviga, ritu og ternu 

teljingar seinastu 10 árini.
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