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VEÐRIÐ

VESTFALLSKYRRINDI
7. mars Seinna kvarter
12. mars Mánin longst frá jørðini
15. mars Tendring
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Avfallið: 0,0 mm – mált frá 05/03 kl. 0600 – 06/03 0600.
Avfallið higartil í mars: 10 mm

Hitalagið mált frá 05/03 kl. 0600 – 06/03 0600. Hitin í gjár: 4,3°
Minsti hiti máldur í mars: -11,0° -  
Mesti hiti máldur í mars: +11,0°

Veðrið í morgin:
Fyrrapartin andøvsgul 
upp í ein strúk av 
útsynningi og yvirhøvur 
turt og sólglottar, men 
seinnapartin minni vindur 
og regn av og á. Hitin 
millum 6 og 9 stig.
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Miðalavfallið fyri mars

HITALAGIÐ
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9. mars 02:07 14:32 01:07 13:32 01:22 13:47 04:07 16:32 05:07 17:32 00:22 12:47 11:47 - 02:22 14:47 03:22 15:47 01:52 14:17 03:07 15:32
10. mar. 02:55 15:18 01:55 14:18 02:10 14:33 04:55 17:18 05:55 18:18 01:10 13:33 00:10 12:33 03:10 15:33 04:10 16:33 02:40 15:03 03:55 16:18
11. mar. 03:40 16:02 02:40 15:02 02:55 15:17 05:40 18:02 06:40 19:02 01:55 14:17 00:55 13:17 03:55 16:17 04:55 17:17 03:25 15:47 04:40 17:02
12. mar. 04:22 16:42 03:22 15:42 03:37 15:57 06:22 18:42 07:22 19:42 02:37 14:57 01:37 13:57 04:37 16:57 05:37 17:57 04:07 16:27 05:22 17:42
13. mars 05:00 17:18 04:00 16:18 04:15 16:33 07:00 19:18 08:00 20:18 03:15 15:33 02:15 14:33 05:15 17:33 06:15 18:33 04:45 17:03 06:00 18:18
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greiðir frá 
um veðrið

Síðstu nátt:
Eitt hátrýst, 1034 hPa. yvir Skotlandi stendur 
mestsum í stað. Eitt lágtrýst, 1010 hPa. við Jan 
Mayen fer eystureftir og dýpist. 

Komandi nátt:
Hátrýstið við Skotland stendur mestsum í stað 
og viknar nakað. Brúgvalagið sunnan fyri 
Ísland kemur hendavegin. 
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— Virkin
og virðismikil

Veðrið hósdagin:
Andøvsgul upp í ein strúk 
av útnyrðingi og ælingur, 
men eisini sólglottar. 
Hitin millum 4 og 7 stig, 
men um kvøldið niður í 
2 stig.

Síðstu nátt: Komandi nátt:

Veðrið fríggjadagin:
Lot till andøvsgul av 
útnyrðingi og sólglottar, 
men eisini okkurt ælið, 
partvís vátaslettingur. 
Hitin millum 2 og 5 stig.

Veðrið leygardagin og 
sunnudagin:
Gul til stívt andøvsgul av 
útnyrðingi og sólglottar, 
men eisini okkurt ælið, 
partvís vátaslettingur. 
Hitin millum 2 og 6 stig.

Seinasta summar 
gjørdi eitt skip seis
misk ar kanningar 
á leiðunum úti fyri 
Lo fot en og Vesterålen 
í Noregi. Samstundis 
kann aði havrann
sókn ar stovn ur
in, hvussu tann 
seismiska skjót ing
in ávirkaði fisk in á 
leiðunum, og kann
ing ar úrslitið, sum nú 
er kunngjørt, vísir, at 
tann seismiska skjót
ing in strongdi fiskin 

OLjA OG FISKUR 
Árni Joensen
arni@sosialurin.fo

Tað var norska olju mála
ráðið, sum bað hav rann sókn
ar stovnin kanna, um tær seis
misk u kanningarnar úti fyri 
Lo foten og Vesterålen høvdu 
nakra ávirkan á fiskin har. 
Úrs litið skulu politikararnir 
brúka, tá teir seinni skulu 
taka støðu til, um teir skulu 
loyva oljuvirksemi á teim um 
báðum leiðunum, sum eru 
týðandi fiskileiðir. Úrs lit ið 
skal eisini brúkast, tá Stór
tingið seinni í ár skal taka 

støðu til eina komandi olju
vin nu í Barentshavinum. 

Ole Arve Misund, sum 
stóð fyri kanningunum hjá 
hav rannsóknarstovninum, 
sig ur við Aftenposten, at 
tað var týðiligt, at fiskurin 
varn aðist ljóðið frá teimum 
seis misku kanónunum. Men 
tað var ymiskt, hvussu tey 

ein støku fiskasløgini vórðu 
ávirk að við tí úrsliti, at tað 
var meiri at fáa av summum 
sløg um og minni av øðrum. 

Ole Arve Misund sigur, 
at samanumtikið hevði tann 
seis miska skjótingin ikki 
ser liga stóran ávirkan á fisk
in, og hon hevði eisini lítla 

ávirk an á fiskiskapin, sigur 
hann. 

Ymiska ávirkan
Kanningarnar hjá hav rann
sókn arstovninum vístu, at 
bátar, sum royndu við gørn
um eftir svartkalva og konga
fiski, fingu meiri aftan á tær 
seismisku kanningarnar enn 
frammanundan. Bátar, sum 
royndu við línu eftir svart
kalva, fingu minni, meðan 
tær seismisku kanningar nar 
vóru, men fiskiskapurin 
batn aði aftur aftaná. Bátar, 
sum royndu við línu eftir 
hýsu, fingu minni á, tá seis
mikk skipið nærkaðist línu
ni. Tá skipið var næst línu ni, 
var tað minni enn ein fjórð
ing frá. 

Tann mest sannlíka frá
greið ingin um broytingarnar 
í fiskiskapinum er, at fisk ur
in verður strongdur av ljóð
bylgju num frá teimum seis
misku kanónunum. Tað ger, 
at fiskurin svimur meiri enn 
vanligt, og tað sigur, hví bát
ar við gørnum fingu meiri 
svart kalva, samstundis sum 
bát ar, ið fiskaðu svartkalva 
við línu, fingu minni, skrivar 
hav rann sóknarstovnurin í 
frá greið ing ini. 

Heitt evni 
Tann nýggja kanningin 
ge v ur ikki tað sama úrslitið 
sum eldri kanningar, sum 
vístu, at bæði línu bát
ar og trolarar fingu min
ni, tá kanningarskip skutu 
seismikk. Frá greið ing in 
hjá norska hav rann sókn ar
stovninum er, at í teimum 
eldru kanningunum var tann 
seismiska skjótingin mið
savn að um eitt avmarkað 
øki, og tí var fiskurin 
meiri ávirkaður tá enn í 
kanningunum úti fyri Lo fot
en og Vesterålen, har kann
ingar økið var størri. 

Aftenposten skrivar, at 
kanningarúrslitið hjá hav
rann sóknarstovninum verður 
eitt týðandi skjal í viðgerð
ini, tá Stórtingið seinni í ár 
fer at umrøða, hvussu til
feing ið í Barentshavinum 
skal umsitast. Tá skulu 
politikararnir taka støðu 
til, hvussu um fat andi 
oljuvirksemið í Barents havi
num skal verða. 

Upp undir seinasta stór
tings val var júst hetta evn ið 
eitt av teimum heitu mál
unum, og allir flokkar uttan 
Arbeiðara flokkurin hava 
tik ið greiða støðu fyri ella 
ímóti. Stjórnarflokkurin 
hev ur sagt, at hann fer at 
taka støðu undir viðgerðini. 

Royndir vórðu gjørdar við ymsum reiðskapi nærhendis 
seismiska royndarskipinum Geo Pacific úti fyri Lofoten og 
Vesterålen seinasta summar 

Mynd: Scanpix
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