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Flotlína eftir hýsu
Royndir gjørdar við M/b Søkanum í 2000
&
Royndir gjørdar við M/b Marionnu II í 2001

FRS smárit 02/02

Flotlína eftir hýsu

Skip: M/b Søkin
Tíðarskeið: 6/6 – 3/11 2000
Ábyrgd: Kristian Zachariassen
Við fyri Fiskirannsóknarstovuna: Eingin
Skrivað frágreiðing: Kristian Zachariassen

Endamál: Endamálið við royndunum var at vita, um tað ber til at royna eftir hýsu við flotlínu um
summarið undir Føroyum.
Uppskotið til hesa royndina kom skiparin á M/B Søkanum, Jákup Páll Joensen, við. Hjá
útróðrarbátunum, sum rógva við línu, er summarið vanliga ein sera vánalig fiskitíð. Frá fiskiskapi
við snellu um summarið visti hann, at hýsa viðhvørt stóð uppi í sjónum. Í Noregi er fiskiskapur við
flotlínu ein vanligur fiskiháttur, tí kundi hann hugsað sær at roynt henda veiðuhátt við Føroyar, fyri
at vita um tað bar til.
Úrslit: Úrslitið var ikki so gott. Gjørdar vóru 21 setur íalt, og veiðan var úr ongum upp í ca. 200
pund upp á setuna. Slagið var mest hýsa og eitt sindur av hvítingi. Longdin á setunum var millum 4
og 22 línur á 300 fv, vanliga vóru 12 línur settar hvørja ferð. Kort 1 vísir, hvar roynt varð. Agnið,
sum var nýtt, varð makrelur, høgguslokkur og nebbasild. Tað, sum var fingið, var næstan bara við
nebbasild sum agni.
Útgerð og framferðarháttur: M/b Søkin úr Klaksvík gjørdi royndirnar og P/F Trol og snørisvirkið
í Klaksvík fekk reiðskapin til vega. M/b Søkin er ein yvirdekkaður útróðrarbátur, ið er merktur
37,10 brt. Tey seinnu árini hevur hann roynt við línu alt árið, men áður var hann við snellu um
summarið.
Reiðskapurin, sum nýttur varð, var 3 mm vanlig svørt lína og 3 mm reyð svøvlalína. Nýttir vórðu
bæði beinir og boygdir húkar, sum vóru nr. 8 til støddar. Makrelur, høgguslokkur og nebbasild varð
nýtt til agn. Nebbasildin vísti seg at rigga frægast. Til at halda línuni uppi við, vóru flot við einum
enda hongd á fyri hvørjar 80 fv. Longdin á hesum enda var broytt, alt eftir hvar tað skrivaði á
ekkoloddinum. Í Noregi nýta teir millum 60 og 120 fv millum flotini, so vit hildu 80 fv vera
hóskandi.
Allar seturnar vórðu gjørdar um dagin, tí um náttina var einki at síggja á ekkoloddinum.
Mynd 1 vísir útgerð og framferðarhátt.
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Niðurstøða: Royndirnar í ár eydnaðust ikki gott, og veiðan var sera lítil. Skiparin á M/b Søkanum
heldur, at ein orsøk var, at teir ikki kenna skriftina á ekkoloddinum nóg væl, til at vita, hvat ið er
hýsa, og tí er ringt at seta rætt. Í Noregi er hetta eisini ein trupulleiki. Har er fiskiskapurin antin sera
góður ella er einki á.
Um royndirnar skuldu verið gjørdar aftur, hevði verið betri at gjørt royndir við tveimum bátum,
soleiðis at møguligt var at leita yvir eitt størri øki. Eisini hevði tað verið eitt gott hugskot, at sent
tveir mans til Noregs fyri at kunna seg betur um veiðuháttin.
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Kort 1. Kortið vísir hvar ið roynt varð. Veiðan var úr ongum upp í umleið 200 pund.
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Útgerð og framferðarháttur.

Uppstandari 5 – 40 fv

Lodd 200 gram

80 húkar á 1,85 m

Lína 3 mm - húkar nr. 8

Skrift á ekkoloddi

Mynd 1. Mynd 1 vísir útgerð og framferðarhátt.
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Flotlína eftir hýsu.

Skip: M/b Marianna
Tíðarskeið: 4/9 – 7/9 2001
Ábyrgd: Kristian Zachariassen
Við fyri Fiskirannsóknarstovuna: Mourits Mohr Joensen
Skrivað frágreiðing: Mourits Mohr Joensen
Endamál: Endamálið við royndunum var at vita, um tað bar til at royna eftir hýsu við flotlínu um
summarið undir Føroyum.
Uppskotið til hesa royndina kom skiparin á M/B Søkanum, Jákup Páll Joensen, við. Hjá
útróðrarbátunum, sum rógva við línu, er summarið vanliga ein sera vánalig fiskitíð. Frá fiskiskapi
við snellu um summarið visti hann, at hýsa viðhvørt stóð uppi í sjónum. Í Noregi er fiskiskapur við
flotlínu ein vanligur fiskiháttur, men bert uppi í norður Norra.
Við tað at norðmenn hava fingið hetta at bori til, kundi hann hugsað sær at roynt henda veiðuhátt
við Føroyar.
Tað vórðu nakrar royndir gjørdar við flotlínu í juli 2000 her heima hjá okkum. Og so varð roynt
aftur í ár, men bert nakað seinri.
Ár 2000 vórðu settir 200 stampar á 21 setum. Hetta var við Søkanum úr Klaksvík. Línan varð egnd
á landi, gágga, makrelur og tobis varð nýtt til agn.
Á hesum 21 setunum fingu teir úr ongum og upp í 200 pund. Tað vísti seg, at hesin fiskurin bert
hevði tikið tobisagnið.
Úrslit: Úrslitið var heldur ikki gott í ár. Ætlanin var at fara út frá landi, men veðrið var ikki av tí
besta, so hetta varð av ongum.
Gjørdar vóru 8 setur íalt, ein seta var á Føroyabanka, og 7 setur eystanfyri, harav tann eina varð sett
á botn við síðuna av einari setu uppi í sjónum eystur úr Skálhøvda.
Alt í alt fingu vit 5 smáhýsur uppi í sjónum. Og umleið 1000 pund á botni.
Útgerð og framferðarháttur: Hesin báturin, ið nýttur varð í ár, hevur egningarmaskinu. Til hesa
maskinu ber ikki til at nýta tobis ella gággu til agn.
Línan er stokkað upp, og á einum stokki eru 1300 húkar, ella umleið 5 stampar á 270 húkar.
Hendan túrin vórðu settir 23500 húkar á átta setum. Tað er tað sama sum 87 stampar á 270 húkar.
Egnt varð við høgguslokki.
Reiðskapurin, sum varð nýttur, var 5 mm og 5.5 mm svøvlalína. Nýttir vórðu skeivir húkar nr. 11.
Línan varð sett sum rekalína á onkrum setum, og aðrastaðni settu vit varp á annan endan.
Línan kundi reka heilt langt á summum støðum.
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Mátin, ið nýttur varð fyri at fáa línuna at standa uppi í sjónum, var, at flot vórðu knýtt í línuryggin
við uml. 150 húkum ímillum. (Í Noregi nýta teir millum 60 og 120 fv millum flotini.)
Sett varð eftir skrift niður ígjøgnum dýpið, frá 5 fv. til 40 fv., alt eftir hvussu djúpt tað var.
Tað var einki at fáa uppi í sjónum. Um vit tosa um 5 fiskar (hýsur), so er tað alt.
Skjótt vísti tað seg, at tá ið buktin nærkaðist botni, var fiskur á. Tað sást tíðiliga nær línan hevði
verið á botni, við at øður, skrubbur og annað var á línuni tá.
Menninir umborð tosaðu eisini um, at tá ið teir vóru til vanligt fiskarí, og um línan hekk uppi í
standaranum, so var eingin fiskur á, fyrr enn hon kom niður á botn aftur.
Um túrin
Fyrsta setan, vit høvdu, varð sett 4/9 kl. 20:00, og vit byrjaðu at draga kl. 22:00. Tað vórðu 3
stokkar settir (3500 húkar ella 13 stampar á 270 húkar) í Svínoyarhavinum, har rak seinri partur av
línuni á botn. Hetta sást eisini á fiskiskapinum. Tað vóru eingir fiskar á tí fyrru helvtini, men so
skjótt tað nærkaðist botni, var fiskur á. Vit fingu 500 pund av smáari hýsu.
5/9 kl.11:30 høvdu vit eina setu suður úr Skorðuni við tveimum stokkum ( uml. 10 stampar á 270
húkar), og drógu aftur kl.13:00. Har settu vit 10 fv. flot á tann fyrra stokkin, og 20 fv. flot á tann
seinna. Dýpið var 37 fv. Tað manglaðu flot til 300 teir síðstu húkarnar, so teir komu á botn. Har
vóru nakrir fiskar á, meðan einki var á tí, sum hevði verið uppi í sjónum.
Seinni á degnum 5/9 kl.16:15 settu vit 2 stokkar eystur úr Borðuni. Vit drógu aftur kl.18:00. Har
høvdu vit 10 fv. flot á báðum stokkum, og tað var einki á. Dýpið var 30 fv., og línan var rikin einar
4 fjórðingar.
6/9 kl. 10:00 settu vit tveir stokkar eystur úr Skálhøvda við øðrum endanum fastum og 10 fv.
flotum. Tað skrivaði væl niður gjøgnum allan sjógvin, men mest millum 10 og 20 fv. Dýpið var 30
fv. Vit settu á at draga kl.12:30, men har var heldur einki á.
Vit settu tríggjar stokkar niður á botn javnfjart við hesar báðar omanfyri, og fingu 500 pund av
smáari hýsu.
7/9 høvdu vit tvær setur inni á Tangafirði. Tveir stokkar vórðu settir í Hvítahavinum og inneftir, har
varp var á øðrum endanum, og tveir vórðu settir frá Saltnesgrynnuni og úteftir. Her varð eisini sett
varp á annan endan.
Vit nýttu 5 fv. flot, og her var á sama hátt eingin fiskur í erva, men tá ið buktin kom á botn, var
fiskur á.
16/9 varð ein roynd gjørd á Føroyabanka við 3 stokkum (3500 húkum), men har var sama skilið.
Eingin fiskur, so leingi línan var uppi í sjónum, men tá ið buktin nærkaðist botni, var fiskur á.
Niðurstøða: At royna við flotlínu eftir hýsu undir Føroyum sær ikki út til at bera so væl til, sum í
Noregi.
At atferðin hjá fiskinum uppi í Norra, er øðrvísi enn her hjá okkum, er nokk tað nærmasta ið vit
kunnu hugsa okkum.Vit vita, at toskurin og hýsan ganga meira uppi í sjónum yviri í Norra, tá ið
lodnan er til staðar.
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Fiskileiðir:

Mynd 1: Rundingarnir vísa, hvar ið sett varð eystanfyri.
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Skip: Marianna II

Skrásetingar nummar: FD 282

3500
2600
2600
2600
3500
2600
2600
3500

Hýsa uppi í sjónum (stk)

Flotlína
Flotlína
Flotlína
Flotlína
Lína
Flotlína
Flotlína
Flotlína

500

2

23500

1000

Gørn, húkar, rúsur, weir
longd o.a. (tal)

14
8
12
14
14
6
6
6

Veður (m/sek)

47
38
28
30
30
21
19

Tímar íalt

46
38
28
30
30
48
34

Gørn, húkar, rúsur, weir
longd o.a. (tal)

Dýpi endað (fv)

621324
620526
615818
615221
614950
620477
620482

Slag av reiðskapi

Dýpi byrjað (fv)

61599
62750
63483
63726
63611
64499
64508

Veður (m/sek)

Longd enda

621539
620714
620015
615008
615252
620276
620694
banka

Breidd enda

Longd byrjað

Klokka

60991
62690
63691
63586
63789
64340
64478
Føroya

Hýsa við botn

Íalt:

04-09-01 20.00
05-09-01 11.30
05-09-01 16.15
06-09-01 10.00
06-09-01 10.30
07-09-01 10.30
07-09-01 11.00
16-09-01 11.00

Breidd byrjað

1
2
3
4
5
6
7
8

Dagfesting

St nr.

Seta

2,00
1,50
1,75
2,50
4,67
2,50
4,00
3,75

18
12
15
14
14
8
10
6

3500
2600
2600
2600
3500
2600
2600
3500

2
1
500
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