TOSKUR á Landgrunninum
Gadus morhua
Serføroyskur fiskastovnur
Gagnfiskur
Botnfiskur
Elsti aldursgreinaði toskur undir Føroyum: 30 ár
Longsti mátaði toskur undir Føroyum: 143 cm
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Undir Føroyum eru tveir sjálvstøðugir toskastovnar,
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toskurin á Landgrunninum og toskurin á Føroyabanka.
Harumframt er toskur av íslendskum uppruna vanligur
á Íslandsrygginum. Lítil vitan er um stovnsuppbýtið
hjá toski á Ytrabanka/Bill Baileybanka og Ytstabanka/
Lúsabanka.
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gat, Skagerrak, í Norðsjónum, undir Føroyum, Íslandi
og Grønlandi. Frá Labrador til North Carolina (Mynd 1).
Toskur finst frá vatnskorpuni niður á í minsta lagi
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Mynd 2. Miðallongd móti aldri mátað á yvirlitstroling
unum um várið á Landgrunninum 2009-2013. Við gráu
linjunum er víst, nær helvtin av toskunum er búgvin at
gýta fyrstu ferð.

600 metrar.

Mynd 1. Útbreiðsla av toski.
Vøkstur
Smáfiskur undir 44 cm er um 2½ ár og yngri, millum
fiskurin er umleið 3-5 ár og toskurin er úr 6 upp í eini
15-20 ár (Mynd 2). Lítið er tó til av toski eldri enn 10 ár
(verður fiskaður, áðrenn hann nær hendan aldur).
Aldurin hjá toski verður staðfestur við at telja
árringar í nytrunum. Nytran á toski er lutfallsliga stór

Kruvd vekt (kg)

Mynd 3. Toskanytrur.
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Mynd 4. Longd móti vekt mátað frá landingum, árini
2009-2013.

(Mynd 3), og tí verður hon skorin áðrenn hon verður
lisin fyri at síggja aldursringarnar betri.
Longd móti vekt fyri allar støddir av landaðum toski

Kynsbúning
Í miðal gýtir helvtin av toskinum fyrstu ferð umleið 3

sæst í Mynd 4. Miðalvektin á 60 cm longum toski í

ára gamal; tá er hann um 45 cm til longdar. Ein partur

kruvdari vekt var umleið 2,5 kg árini 2009-2013.

av toskinum verður kynsbúgvin longu sum 2 ára
1

gamal, men meginparturin gýtir tó ikki fyrr enn sum 3-4

Ferðing

ára gamal (Mynd 2).

Toskur við Føroyar er ógviliga støðufastur, við tað at

Um toskur er kynsbúgvin ella ei, verður kannað

hann nærum ikki ferðast til onnur havøki. Merkingar

við at hyggja at kynsgøgnunum. Í tí sambandi verður

royndir vísa, at bert umleið 14 toskar av umleið 10000

skrásett, hvussu langt í búningini, hann er komin. Ein

eru fingnir aftur uttan fyri føroyska økið.

óbúgvin toskur hevur búningarstig 1 og ein búgvin tosk
ur búningarstig 2-7, alt eftir hvar í ringrásini hann er.

Toskur er støðufastur, bæði tá tað velst um gýting
arøki og føðiøki (har toskur livir, tá hann ikki gýtir),
soleiðis at tann einstaki toskurin brúkar sama gýtingar

Gýting

øki og sama føðiøki ár undan ári. Eftir gýting fer toskur

Toskurin á Landgrunninum gýtir frá februar til mai, men

“heimaftur”, har hann heldur seg frá mai-juni og til

meginparturin av gýtingini er tó í seinnu helvt av mars til

einaferð í januar-februar komandi ár. Toskur, sum gýtir

miðjan apríl. Høvuðsgýtingarøkini eru á Norðhavinum,

á Norðhavinum, kemur frá øllum økjum á føroyska land

vestan fyri Mykines og í Sandshavinum (Mynd 5). Eftir

grunninum, meðan toskur, sum gýtir vestan fyri Sandoy,

gýtingina flotna rognkornini og verða spjadd kring allan

kemur frá økinum sunnan- og vestan fyri Føroyar. Ein

tann grunna partin av Landgrunninum við streyminum.

støk ár, beint eftir gýting og gjarna tá lítið er av føði,
fer upp til ein triðingur av toskinum til økir nær landi og
heldur sær har restina av árinum.
Føði
Høvuðsføðin hjá toski er fiskur, krabbadjór og lindjór
(Mynd 7). Um várið er tað serliga hvítingsbróðir, sum
verður etin. Um summarið er býtið meira javnt millum
høvuðsbólkarnar.
Vert er at leggja til merkis, at makrelur nærum
ikki finst í magunum um várið, meðan hann er ein
makrelur í serliga stóran mun var í føroyskum øki um
summarið hesi árini (2009-2013).
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Yngulin er tá einar 4-5 cm til longdar. Eitt til tvey ár er

Svartkjaftur

(Mynd 6), og í seinnu helvt av juli sæst hann í taranum.
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Mynd 5. Høvuðsgýtingarøkini hjá toski á Landgrunni
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Mynd 6. Toskayngul fingin við Magnusi Heinasyni á

Mynd 7. Føðin í vekt í toskamagum býtt í høvuðsbólkar

yngultúri síðst í juni, har trolað varð uppi í sjónum.

um várið og um summarið árini 2009-2013.
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Veiða
Toskaveiðan undir Føroyum lá støðugt millum 20 tús
und og 40 túsund tons í nærum eina øld (uttan undir
6 túsund tons fyrst í nítiárunum, men góðir árgangir
mentu stovnin skjótt aftur.
Sambært almennu hagtølunum fyri 2013 var veiðan
av toski á Landgrunninum einans 5.728 tons, sum er
nakað av tí lægsta sum hevur verið fiskað ta seinastu
øldina (Mynd 8).
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Mynd 10. Miðalvektir á 4-7 ára gomlum toski á Land
grunninum 1961-2013.

Miðalvektir fyri tosk á Landgrunninum eru broyttar
nógv gjøgnum árini. Hvussu nógv 4, 5 og 7 ára gamal
toskur í miðal hevur vigað seinastu 53 árini er víst
í Mynd 10. Frá 1961 og til einaferð í áttatiárunum
minkaðu miðalvektirnar munandi, meðan tær seinni
hava hildið seg lágar, men tó sveiggjað nógv.
Mynd 8. Heildarveiðan av toski á Landgrunninum 19032013 í rundari vekt. Fram til og við 1964 er veiðan á
Føroyabanka íroknað.

Á landingarmiðstøðunum kring landið verður toskur
in bólkaður í 5 støddarbólkar, alt eftir vekt. Í Talvu 1 er
víst áleið hvussu gamal og hvussu langur toskurin er í
mun til vektbólkarnar 1 til 5.

Eftir at fiskimarkið varð flutt út á 200 fjórðingar í

Talva 1. Umrokningartalva út frá støddarbólkum. Virðini

1977, hava føroyingar sjálvir fiskað at kalla allan toskin

byggja á tøl fyri árini 2009-2013. Aftasta kolonnan sigur,

undir Føroyum.

hvussu stórur partur av fiskinum í ymsu støddarbólk

Aldursbýtið í toskaveiðuni á Landgrunninum í

unum væntandi hevur gýtt minst einaferð.

2013 er víst á Mynd 9. Hon vísir, at meginparturin av
toskinum var 4 og 5 ára gamal og at bert lítil partur av
fiskinum var 2 og 3 ára gamal (ávikavist 4 og 12%). Í
2010 var talið av 2 og 3 ára gomlum toski ávikavist 34
og 32%). Hetta bendir á, at tilgongdin hevur verið sera
lítil seinastu trý árini.

Vekt (kg) Aldur (ár) Longd (cm) % Búgvin
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Stødd 2

4,0-7,0

5-8
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Stødd 3

2,0-4,0

4-6
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1,0-2,0
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Mynd 9. Lutfalsliga aldursbýtið í toskaveiðuni á
Landgrunninum í 2013.
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Stovnsmeting
verið. Roknistykkið byggir á, hvussu stórt tal av toski
í hvørjum aldursbólki er fiskað í eitt langt áramál. Tá
ber til at telja saman, hvussu nógvir toskar av teimum
ávísu árgangunum eru fiskaðir. Sum dømi kann nevnast
árgangurin frá ári 2000 – tá telur ein saman, hvussu
nógvir 2 ára gamlir toskar vórðu fiskaðir í 2002, 3 ára
gamlir í 2003, 4 ára gamlir í 2004 og so framvegis.
Fyri allar árgangir, sum eru heilt uppfiskaðir, er lætt at
gera hesa samanteljing og leggja upp fyri náttúrligum
deyða. Hetta ber ikki til fyri árgangir, sum framvegis eru
í veiðuni og tí ikki eru uppfiskaðir enn. Tá er neyðugt
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Mynd 12. Tilgongd av 2 ára gomlum toski og hýsu eitt
1970

1980

ár seinni og nøgd av djóraæti.

eisini at brúka upplýsingar um veiðu per troltíma hjá
annaðhvørt rannsóknarskipinum ella øðrum fiskiførum.
Tilfar er tøkt at gera stovnsmetingar av toskastovninum

1993 og 1999 vóru góðir. Vert er at leggja til merkis,

aftur til 1961.

at tíðarskeiðið eftir ár 2001 er tað longsta tíðarskeið

Í hvørjari stovnsmeting (VPA) verður m.a. fiski

ið við smáum árgangum í eina øld. Tað er eitt greitt

deyðatalið, gýtingarstovnurin, og tilgongdin roknað út

øvugt samband millum árgangsstyrki hjá toski og hýsu

fyri hvørt ár. Stovnsmetingar frá einum ári til annað

og nøgd av djóraæti um summarið (Mynd 12). Hetta

geva ikki sama úrslit. Sum heild er lítil og eingin broyt

hevur helst okkurt samband við annaðhvørt føðina hjá

ing í úrslitunum fyri árgangir, sum hava verið gjøgnum

ynglinum (stór vekt av djóraæti merkir ofta lítla nøgd

fiskiskapin og eru uppfiskaðir/deyðir. Úrslitini fyri ár

av smáum djóraæti til fiskayngul) ella deyða vegna

gangir, sum hava verið stutta tíð í fiskiskapinum kunnu

rovfisk. Ein slíkur rovfiskur kann vera størri toskur, tí

broytast nógv frá einum ári til annað, júst tí at ein hevur

tá nógv er av teimum nær landi, gerast árgangirnir hjá

fleiri tøl at halda seg til. Serliga úrslitini frá seinastu

toski lítlir. Ein annar møguleiki er pelagiskur fiskur so

árunum kunnu broytast nógv og er hetta orsøkin til, at

sum makrelur og sild, men hetta verður ikki stuðlað av

t.d. fiskideyðatalið fyri 2011, sum í 2012 varð mett til

magakanningum av makreli (eingin toska- ella hýsu

0,43 bert er mett til 0,41 í 2013.

larva er funnin í makrelmagum).

Tilgongdin av smáfiski til toskastovnin síðani 1961

Støddin á gýtingarstovninum er víst á Mynd 13;

hevur í miðal verið um 15 milliónir tvey ára gamlir

toskastovnurin hevur ongantíð, tá 1991 og 1992 eru

smáfiskar árliga, Mynd 11. Flestu árgangir hava sum

undantikin, verið so illa fyri sum seinastu 9 árini.

tvey ára gamlir verið millum 10 og 20 milliónir fiskar,

Miðal veiðitrýst fyri aldursbólkarnar 3-7 ár aftur til

men einstakir hava skarað framúr. Tann størsti var

1961 er víst á Mynd 14. Veiðitrýst er eitt slag av einum

1982-árgangurin; hann var um 48 milliónir fiskar sum

lutfalli millum veiðina og stovnsstøddina. Hetta merkir,

tvey ára gamal í 1984, men eisini árgangirnir frá 1992,

at veiðitrýstið kann vera stórt, hóast veiðan er lítil (tí
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Mynd 11. Tilgongdin av smáfiski til toskastovnin á Land
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Mynd 13. Gýtingarstovnurin á toski við ársbyrjan 1961-

grunninum 1961-2013 gjørd upp fyri hvønn árgang sum

2013.
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tal á 2 ára gomlum fiski.
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Veiðutrýst
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Mynd 14. Veiðutrýstið á toskastovnin á Landgrunninum
1961-2013 roknað sum miðal fyri aldrarnar 3 til 7 ár.
Vinstrumegin víst sum virðið F og høgrumegin sum %
fiskað úr stovninum.

Forsagnir
Hóast veiðitrýstið í 2013 fór nakað niður í mun til onnur
ár (Mynd 14), er lítið sannlíkt, at gýtingarstovnurin fer
at hækka upp á eitt hóskandi støði næstu fáu árini.
Høvuðsorsøkin er, at tilgongdin hevur svikið í fleiri ár.
Tilgongdin í 2012 og 2013 var tann minsta, sum er
skrásett síðan 1961 (Mynd 11). Tilgongdin í 2014 verður
eisini mett at vera sera lítil, tó at hon er eitt vet størri
enn í 2012-2013.
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