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Tíðarskeið 03/11-08/11-2011

Fólk frá Havstovuni: Mourits M. Joensen og Regin Kristiansen.
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.
Reiðskapur: Seabird-CTD við rosettu. Útgerð at taka fortoyingar upp við.
Um túrin: Vit fóru út hósdagin 3/11 kl.1200. Siglt varð eystur á støð N1, har vit byrjaðu skurðin og
tóku støðirnar norðureftir, vit tóku allan skurðin, norður á 64°30N.
Tá liðugt var at taka støðir á skurði N, sigldu vit vestur í Bankarennuna har vit skuldu taka ein
mátara (Pies) upp, men her fingu vit einki samband, hóast roynt varð í uml. ein tíma. Vit leitaðu
eisini í umráðnum, um mátarin skuldi verið komin upp, uttan at hava givið boð frá sær.
Siglt varð so vestur á støð V19 vestan fyri Føroyabanka. Har byrjaðu vit skurð V og hildu so fram
við skurðinum inn móti Trøllhøvda.
Tá skurður V var liðugur, var veðrið vorðið so vánaligt, at vit sigldu inn undir Suðuroy at kroka.
Har lógu vit til mánamorgun 7/11 tá vit sigldu suður á Munkagrunnin á støð Z1 og tóku CTDstøðirnar á skurði Z suðuryvir. Vit løgdu ein mátara, eina Pies, út á støð NWZC.
Frá skurði Z varð siglt eystur móti markinum á skurð S.
Hildið varð so fram at taka CTD-støðir á skurði S frá markinum og inn á Munkagrunnin.
Av tí at vit høvdu mist tíð orsakað av veðri, varð skurður E ikki tikin.
Alt riggaði, sum tað skuldi, og alt gekk væl, hóast veðrið var vánaligt onkran dag á túrinum.
Vit vóru aftur á Havnini týskvøldið 8/11 kl. 2000.
Prøvataking: Við Seabird CTD-ini tóku vit 52 støðir og saltprøvar á øllum.
Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Saltprøvarnir verða analyseraðir í vetur.
Viðmerkingar: Vit royndu at taka eina Pies upp á NWFC í Bankarennuni, men fingu hana ikki upp.
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