
  

                       Tøl frá Hagstovuni samanborið við brúktar fiskidagar. Tøl frá VØRN 

                      

                       

fiskiárið                      1999/2000                        2016/2017            

                                  fiskidagar                        fiskidagar                        fiskidagarnir eru bert 

Bátar_15/40_tons____2255__58_bátar_________280___11_bátar____12,4_% 

Bátar__40/110_tons__3995_ _47_bátar________555___14_bátar____13,9_% 

Línuskip___________2207__19_skip_________1075__18_línuskip__48,7_% 

trolarar____________6497__36_trolarar_______3881__33_trolarar___59,7_% 

trolbátar í bólki við línuskipum tey fyrstu árini     1111                             av tí sum tað var ár 2000 

                                                                                  

http://www.vp.fo/news-detail/news/news/detail/avreidingarnar-i-2017-eins-lagar-sum-i-2016/ 

 

  2016/17 var eitt gott ár hjá trolbátinum 

 

trolbátar                      2005/06                          2011/12                        2016/17 

brúktir fiskidagar       2443 dagar 20 trolbátar   1313  10 trolbátar       1111 dagar   8 trolbátar 

 

                                      tons                                 tons                              tons 

toskur                            958                                  669                             1492      

hýsa                           633                               322                            504  

upsi                            416                              316                            411   
                
Sum sæst á tølinum omanfyri hjá trolbátinum, so er nógvur toskur inni á grunninum, og næstan alt 

er stórur toskur. Hann hevur ikki veri inni á grunninum. Hvar er hann so komin frá ?  Hevur hann 

verði uppi í sjónum, ella niðri í dýpinum. 

 

Føðin hevur eisini svikið, tað hevur havt við sær, at minni hevur veri av fiski og sjófugli, men fyri 2 

árum síðani byrjaði føðin at koma aftur, nú er nógv føði. 

 

Tíverri tekur fiskurin ikki línu, tá so nógv føði er. 

 

Eg havið ikki tøl, yvir útróðrarbátar undir 15 tons, men teir eru næstan burtur, eitt skot frá mær er, at 

bert 10 % eru eftir frá ár 2000 og meðalaldurin á útróðrarmonnum er omanfyri 60 ár.                                              

 

Okkurt skip eru blivið effektivari, men lítið í mun til skerjingarnar. 

 

Føroya banki er stongdir,  saman við øllum teimum bestu toska og hýsu leiðinum, sum altíð hava 

verði N og W fyri, so um ikki fleiri økir vóru stongd, síðani ár 2000 og veiðitrýsti ikki veri minka, 

var nokk tað sama ella meira hevði verið fiskað í 2017 enn ár 2000. 

 

Fólk sum ikki hyggja gjølla, eftir øllum tølinum trúgva, at allir fiskastovnar er niðurfiskaðir. 

 

Hesi tøl vísa. at fiskidagaskipanin riggar gott, og vit hava burðardyggar fiskastovnar, sum eru á veg 

uppeftir. 

 

Men vit fáa ikki gagnnýtt, fiskastovnarnar til fulnar, tíð at allar tær bestu fiskileiðirnar eru stongdar. 

 

                                                  Vestmanna 31-01-2018 

              

                                                          Eyðun Hansen 
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