Magnus Heinason – Túrfrágreiðing
Standard hydrografi. Túrur nr. 1302
Tíðarskeið: 14/02-18/02-2013

Fólk frá Havstovuni: Mourits M. Joensen og Dagunn H.J. Clementsen.
Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen.
Endamál: Endamálið við túrinum var at fylgja við broytingum í havinum kring Føroyar. Túrurin
var ein partur av teimum regluligu kanningunum eftir standardskurðunum og ein liður í
NACLIM-verkætlanini. Les meira um NACLIM-verkætlanina her.
Reiðskapur: SeaBird-CTD við rosettu, WP2-glúpur, Lítlaramma at leggja út.
Um túrin: Vit fóru út hósmorgunin 14/2 kl. 7:00. Siglt varð eystur á støð N01, har vit byrjaðu
skurð N og tóku støðirnar norðureftir, norður á 64°30’ N. Tá liðugt var at taka støðir á skurði N,
sigldu vit vestur á skurð R á støð R08, sum er norðari endin á skurðinum, ið gongur úr Mykinesi
og í ein útnyrðing. Tá hesin var liðugur, tóku vit skurð M, sum gongur úr Mykinesi og í ein
útsynning. Tá liðugt var at taka hendan skurðin, varð siglt út á Føroyabanka.
Av Føroyabanka tóku vit skurð V, sum gongur inn í móti Trøllhøvda. Tá hesin skurður var
liðugur, varð siglt nakað vestureftir og ein streymmátari (Lítlaramma) varð lagdur út á 61°58’06
N 7°10’ V. Hetta hendi kl. 3:15 tann 17/2.
Síðani sigldu vit suður á Munkagrunnin og tóku skurð S, sum gongur suður í Hetlandsrennuna.
Úr Hetlandsrennuni sigldu vit í ein landnyrðing og byrjaðu so upp á skurð E, sum gongur inn
undir Nólsoynna. Seinasta støðin varð tikin á Høgnaboða kl. 13:40 tann 18/2.
Onkrir tekniskir trupulleika vóru í byrjanini á túrinum, men annars gekk alt eftir ætlan og veðrið
var gott allan túrin.
Vit vóru aftur á Havnini mánadagin 18/2 kl. 14:30.
Prøvataking: Við SeaBird-CTDini tóku vit 77 støðir. Saltprøvar á 58 støðum, nitrat- og silikatprøvar á 7 støðum og plantuæti-prøvar á 7 støðum. Við glúpinum tóku vit 8 støðir.
Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Allir prøvarnir verða analyseraðir í vár.
Viðmerkingar: Ein lítil CTD varð tvær ferðir bundin á stóru CDT’ina til kalibreringar. Hetta varð
gjørt á eini djúpari støð norðanfyri (N06)og eini djúpari støð í Hetlandsrennuni (S07).
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Mourits M. Joensen
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Støðir og kósir á túri 1302.

