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Framvegis lítið til av toski á Bankanum
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Nøgdin av hýsu minkar eisini áhaldandi og miðalveiðan av upsa er einans ein sekstanda part av tí hon var í
2003.
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Hetta er høvuðsboðskapurin í úrslitunum frá seinastu yvirlitstrolingini, sum Magnus Heinason gjørdi á Føroyabanka í
døgunum 6. -10. september í ár. Tilsamans varð trolað á 29 ymiskum støðum á Bankanum. Í hesum tóvunum vórðu fingnir
einans 147 toskar tilsamans. Tá hugt verður at miðalveiðuni, vísa úrslitini tó, at veiðan av toski vaks 15 % í vekt samanborið
við í fjør, men samanborið við onnur ár, er veiðan av toski tó framvegis lág, einans 10 % av tí hon var í 2002.

Hýsa og upsi minka eisini
Nøgdin av hýsu minkar framvegis. Miðalveiðan av hýsu hendan túrin var 92 kg pr. fiskitíma, móti 100 kg árið fyri. Hetta er
ein minking uppá 8 %, samanborið við 2006 og einans 40% av veiðuni í 2005. Samlaða veiðan av upsa var 575 kg, sum
svarar til 20 kg fyri hvønn fiskitíma. Hetta er 57 % minni enn upsaveiðan í 2006 og einans 6 % av upsaveiðuni í 2003.
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Fiskurin er ikki illa fyri
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Hóast minkingar í nøgd, er fiskurin tó rímiliga væl fyri. Hetta sæst, tá hugt verður at konditiónsfaktorinum.
Konditiónsfaktorurin er eitt lutfall í millum vekt og longdina á fiskinum, og sigur okkum, hvussu feitur fiskurin er. Hægri hetta
talið er, feitari er fiskurin. Miðalkonditíónsfaktorurin fyri tosk, hýsu og upsa hendan túrin var á leið tað sama sum í fjør.
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Konditiónsfaktorurin sigur okkum, hvussu feitur
fiskurin er. Hægri hetta talið er, feitari er fiskurin. Í
september mánað var konditiónsfaktorurin á
føroyabankatoskinum 1,02. Hetta er eitt lítið vet
lægri enn í fjør, tá konditiónsfaktorurin var 1,03.
Føroyabankatoskurin er sostatt eitt sindur verri í
holdum nú, enn hann var fyri einum ári síðani.
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Miðalveiðan av toski, sum Magnus Heinason fekk á
yvirlitstrolingini á Føroyabanka í september í ár, var
einans 24 kg fyri hvønn fiskitíma. Hetta er eitt vet
betur enn í fjør, tá veiðan var 21 kg fyri hvønn
fiskitíma, men samanborið við onnur ár var veiðan tó
lítil. Í 2002 var miðalveiðan av toski á Føroyabanka
249 kg fyri hvønn fiskitíma.

