NORTH ATLANTIC MARINE MAMMAL COMMISSION

LEIÐBEINING FYRI AVLÍVING AV GRINDAHVALI

TØKK
Norðuratlantiska havsúgdýranevndin – NAMMCO – fegnast um at kunna leggja hesa leiðbeining
fyri avlíving av grindahvali fram í Føroyum. NAMMCO ber eina serliga tøkk til Jústines Olsen fyri
hansara arbeiði við at gera hesa leiðbeining. Hansara ágrýtini við at fremja ábøtur á veiði- og
drápsháttin fyri grindahval hevur verið á tøkniliga økinum við arbeiðinum við hesari leiðbeining.
NAMMCO takkar somuleiðis Grindamannafelagnum fyri teirra íkast undir tilgongdini.
NAMMCO takkar norska uttanríkismálaráðnum og Norrøna Atlantssamstarvinum – NORA –
fyri fíggjarligan stuðul.

Permumynd: B Mikkelsen
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FORORÐ
Rættur fólksins í strandalondum at veiða og gagnnýta havsúgdýr hevur altíð verið eitt
aðalsjónarmið í Norðuratlantisku veiðinevndini – NAMMCO. Ankrað í hendan rætt er eisini skyldan
hjá veiðifólki og avvarðandi myndugleikum at skipa veiðuna á ein haldbaran hátt og bera so í
bandi, at dýrapínsla í samband við rakstrar- og drápshátt verður so lítil sum til ber, og samstundis
hugsa um trygdarviðurskifti veiðifólksins.
Veiðinevndin varð formliga stovnsett í 1994 at taka sær av málum NAMCO's á hesum øki og at
ráðgeva nevndini og limalondunum um veiðihættir. Ráð, sum verða givin, skulu byggja á bestu
tøku vísindaligu úrslit, tøkniligu menning og kunnleika veiðifólksins, eisini havandi í huga
trygdarkrøv/ trygdarviðurskifti veiðifólksins og gagnliga nýtslu av tilfeinginum. Sum árini eru liðin,
hevur veiðinevndin í arbeiði sínum fyri tað mesta skipað fyri millumtjóða arbeiðsfundum og
serfrøðingaarbeiðsbólkum, sum so hava givið tilráðingar, bæði á almennum eins og serstøkum
støði. Ein afturvendandi tilráðing hevur verið at styrkja upplæring veiðifólksins.
NAMMCO heitti á veiðinevndina um at gera eina leiðbeining fyri veiðihættir, tøknina og reiðskap,
og er hendan leiðbeining úrslitið av hesum. Málbólkurin er fyrst og fremst hvalaveiðifólk, men
fevnir eisini um eftirlitsfólk, eygleiðarar og onnur, sum hava áhuga í hvalaveiðu. Samband hevur
verið við hvalaveiðifólk og vápnasmiðir í samband við hesa uppgávuna, men leiðbeiningin er
beinleiðis undir ábyrgd veiðinevndarinnar.
Veiðinevndin hevur ráðført seg við veiðifólk í samband við hetta arbeiði; men leiðbeiningin er
beinleiðis undir ábyrgd veiðinevndarinnar.
Tromsø, februar 2014

NAMMCO Committee on Hunting Methods
Egil Ole Øen, Hild Ynnesdal, Kathrine Ryeng, Kristjan Loftsson, Eythor Bjørnsson, Nette
Levermann, Justines Olsen
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INNGANGUR
Í Føroyum fevnir hvalaveiða, skipað sum rakstur, um hesi hvalasløg: grindahval (Globicephala
melas), hvessing (Tursiops truncatus), kjafthvítan springara (Lagenorhynchus albirostris) og
skjórutan springara (Lagenorhynchus acutus).
Fyri øll hesi hvalasløgini eru bygnaðarligu viðurskiftini fyri blástur og mønu rættiliga lík, og tí er
veiði- og avlívingarhátturin tann sami. Veiðan av grindahvali er mest umfatandi, og tí verður hetta
hvalaslagið grundarlagið fyri hesari leiðbeining.
Grindahvalur hevur verið veiddur í Føroyum í meira enn 1100 ár. Veiðihátturin – rakstur og
avlíving – hevur sum meginregla verið útintur á sama hátt í øldir. Tey seinastu 30 árini er eitt
miðvíst arbeiði farið fram fyri at gera ábøtur á tøkniliga partin eins og á skipanina við rakstri og
hvalvágum.
Føroyar eru skipaðar í 6 grindaumdømi við 23 góðkendum hvalvágum. Tað týdningarmesta kravið
fyri eina hvalvág er, at botnurin inn til hvalvágna grynnist líðandi inn at sjóvarmálanum, og at vágin
er nóg rúmlig til, at drápið kann útinnast. Hvalvágir, sum ikki lúka hesi krøv, eru annaðhvørt
strikaðar ella eru ábøtur gjørdar.
Tá ið grind er sædd frá landi, til sjós ella úr luftini, skulu sýslumaðurin, grindaformenninir ella báðir
partar gera av, hvagar grindin skal verða rikin. Tá ið avgerðin um hvalvág er tikin, skipa bátarnir seg
undir leiðslu grindaformanna aftan fyri grindina. Tá ið grindin nærkast hvalvágni, skulu bátarnir
skipa seg eftir stødd, so at smærru bátarnir, sum kunnu koma longst inn, liggja fremstir, meðan
størru bátarnir liggja uttari. Á hendan hátt fæst grindin at gera landgongd ella at koma inn at
strondini, so at grindamenn kunnu gera á hvalirnar og avlíva teir.
Gjørt verður á hvalin við blásturkróki, og verður hann síðan avlívaður við mønustingara eina
handarbreidd (løgd) aftan fyri blástrið. Við stinginum verða bæði mønan og blóðveitingin til heilan
skorin av. So skjótt, sum mønustingurin er givin, liggur hvalurin lammaður og uttan vit.
Grindaknívurin verður brúktur til at fáa avbløtt hvalin.
Lógarverkið um hvalaveiðu verður áhaldandi tillagað samsvarandi samfelagsligum og tøkniligum
broytingum. Seinasta kunngerðin um grind, kunngerð nr. 100 frá 5. juli 2013, greinar í smálutir,
hvussu fram skal farast fyri, undir og eftir drápið.
Høvuðstátturin við hesari leiðbeining er at greina reiðskapin og nýtslu hansara.
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BYGNAÐURIN Á GRINDAHVALI VIÐ ATLITI TIL FESTING OG AVLÍVING
Aðalmálið við eini og hvørjari avlíving er, at hetta verður gjørt so skjótt og pínuleyst sum til ber,
eisini við atliti til trygdarviðurskiftini, eins og hugsað verður um endamálið við avlívingini, eitt nú
um dýrið er ætlað til fólkamat.
Fyri hval eru serlig bygnaðarlig viðurskifti, sum gera, at til ber at avlíva hval við at gera mønusting,
eftir at gjørt er á hvalin. Gjørt verður á hvalin við at seta ein blásturkrók í annan blásturlumman.

BLÁSTRIÐ
Blástrið á grindahvali er at samanbera við nasagluggarnar á súgdýrum annars, tó er bara eitt felags
op fyri báðar nasagluggarnar. Nasagluggarnir sjálvir eru innan fyri blástrið og ganga niður í svølgið,
mynd 1 og 2.
Blásturkrókurin verður ikki settur inn í nasagluggan, men í annan av tveimum lummum, sum sita
hvør sínu megin blástrið út ímóti vanganum, sí mynd 5. Hóast vevnaðurin uttan um
blásturlummarnar er rættiliga seigur og væl tolir, at blásturkrókurin verður settur í hesar lummar,
eigur nýtslan av blásturkrókinum at vera so avmarkað sum til ber.

Mynd 1. Tillagaður longdarskurður av grindahvali: Bringugeislar (a) og hálsgeislar (b). Ógvæti
undir bringu- og hálsgeislunum (c). Mønurennan við æðraneti í bringu- og hálsgeislunum (d).
Nakkabein (e), heilin (f) og nakkahol (g). Gloppið millum knóra og nakkabein (h). Blástrið (i) og
nasarúmið (j).
Foto og tillaging: B. Hanusson
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Mynd 2. Longdarskurður í miðlinjuni á frampartinum á grindahvali: Bringugeislar (a) og hálsgeislar
(b). Ógvæti undir bringu- og hálsgeislum (c). Mønurenna við æðraneti og mønu í bringu- og
heilsgeislum (d). Nakkabein (e), heilin (f) og nakkahol (g). Gloppið millum knóra og nakkabein (h).
Blástrið (i) og nasarúm (j)
Foto: K. Lindenskov

BLÁSTURKRÓKURIN VIÐ LÍNU
Fyri at kunna avlíva ein grindahval er neyðugt at hava fast á hvalinum, so at hann liggur so mikið
stillur, at avlívast kann í einum viðbragdi.
Hvalurin verður ikki løstaður av blásturkrókinum samanborið við tann nú avlagda sóknarongulin,
sum kundi elva til álvarsligar løstir og sár. Ofta var neyðugt at høgga fleiri ferðir í sama hval,
umframt at tað er truplari at taka hvalin inn á sandin, tí hann er verri at stýra. Eisini er truplari at
geva mønusting, tí sóknarongulin ofta er festur, har ið stingast skal.
Blásturkrókurin er evnaður úr rustfríum stáli, sí mynd 3 og 4. Hann hevur eitt eyga at festa línuna í,
ein legg og ein bug, sum endar í einari kúlu. Bugurin er evnaður soleiðis, at krókurin kann verða
brúktur til hvalir av ymsari stødd. Flestu krókarnir eru merktir við nummari. Blásturkrókar við línu
eru lagdir út til allar hvalvágirnar.
Línan til blásturkrókin skal vera úr sissal ella manilla og ikki úr kunstfipur. Kunstfipurlínur kunnu
vera ov vandamiklar at brúka av tí, at tær eru ov elastiskar og kunnu vera til skaða fyri fólk, um
blásturkrókurin gleppur úr blásturlummanum, meðan hálað verður.

Blásturkrókurin skal verða settur á skák niður og førast út ímóti vanganum, inn í blásturlumman og
ikki verða trýstur niður í blástrið, sí mynd 5. Tann, sum hevur ábyrgdina av krókinum, skal halda á
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krókinum, meðan hvalurin verður drigin inn. Krókurin skal vera verðandi í blásturlummanum,
meðan hvalurin verður avlívaður og skal ikki verða tikin úr, fyrr enn tað er staðfest, at hvalurin er
deyður.

Mynd 3. Blásturkrókur við línu úr sisal.

Foto: B. Hanusson

Mynd 4. Blásturkrókur, teknaður av H. Durhuus, MEST P/F
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Mynd 5. Tillagað mynd av grindahvali: Blásturkrókur settur í vinstra blásturlumma. Vinstra myndin:
myndartøka og tillaging B. Hanusson, høgra myndin: myndartøka K. Lindenskov, tillaging B.
Hanusson

BLÓÐRENSLIÐ TIL HEILAN Á HVALI
Blóðrenslið til heilan á hvali er soleiðis háttað, at alt blóðið til heilan verður veitt gjøgnum eitt
æðranet í mønurennuni, og ikki sum hjá súgdýrum á landi, gjøgnum æðrarnar framman á
hálsinum. Hesi bygnaðarligu viðurskifti hava við sær, at til ber at avlíva ein hval við at gera
mønusting, og í sama viðbragdi verður æðranetið, sum veitir heilanum blóð, avskorið.
Í hvali eru bara leivdir fremst á hálsinum av pulsæðrunum, sum hjá øðrum dýrum veita heilanum
blóð. Í staðin fyri hetta hevur hvalur eina serliga blóðgoymslu ella netskipan av æðrum undir
bringu- og hálsgeislunum. Hesin vevnaður verður nevndur ógvæti. Hendan netskipan heldur fram
inn í mønurennuna og greinar seg sum soppakendur vevnaður kring mønuna og fram í heilan.
Blóðið til og frá heilanum rennur gjøgnum hesa netskipan, sum samstundis virkar sum
blóðgoymsla, haðan heilin fær blóð, tá ið hvalurin kavar og er undir, sí mynd 1 og 2.
Við hesum serliga bygnaði í æðraskipanini og nervalagnum í hálsinum á hvali kunnu vit siga, at vit
fáa tvey fyri eitt. Tá ið skorið verður á háls, annaðhvørt við knívi ella mønustingara, verður mønan
kvett av, og hvalurin verður lammaður og liggur stillur. Samstundis verður blóðveitingin til heilan
eisini skorin av, og heilin verður blóðleysur. Hvalurin verður uttan vit og doyr beinanvegin.
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BYGNAÐUR Í HÁLSI OG NAKKA Á GRINDAHVALI
Grindahvalur verður avlívaður við at skera mønuna og kringliggjandi æðraskipan av. Mønustingurin
verður gjørdur eina handarbeidd (løgd) aftan fyri blástrið.
Í rúminum millum knóran og nakkan er eitt op aftur og fram í ryggsíðuni, sum fyri ein miðalstóran
hval er um leið 5 cm langt. Tað er í hesum opi, at til ber at koma at mønuni og skera hana av, sí
mynd 1 og 2. Hálsgeislarnir á hvali eru runnir saman til eina eind. Knórin kemur móti nakkanum í
einum liðflata. Mønurennan liggur inni í hálsgeislunum og gongur fram í nakkaholið, har ið mønan
saman við æðranetinum fer inn í sjálvt heilarúmið, sí mynd 6.
Víddin á nakkaholinum er eftir, sum støddin er á hvalinum. Fyri smæstu hvalirnar er nakkaholið
umleið 5 cm til víddar, sí mynd 7, og fyri størru hvalirnar 8-10 cm til víddar. Hetta ger, at neyðugt
er at skúgva mønustingaran, sum er 47 mm breiður, til báðar síður fyri at skera allar æðrarnar í
mønurennuni av.

Mynd 6. Grindakúla sædd aftanífrá: Nakkaliður (a) við nakkaholi og í nakkaholinum møna (b) og
æðranet (c) til og frá heilanum.
Foto: B. Hanusson
Mynd 7. Nakkahol á lítlum grindahvali
Foto: B. Hanusson
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MØNUSTINGARIN
Mønustingarin, mynd 8, 9, 10 og 11, er evnaður úr 5 pørtum :
einum leggi úr rustfríum stáli,
einum føstum handtaki úr nylon
einum niðara glíðandi handtaki/slíðra úr nylon, mynd 9,
einum tvíeggjaðum blaði, felt inn í niðara partin á legginum, mynd 10,
einari læsiskipan til glíðandi handtakið/slíðran, mynd 9.
Longdin á legginum frá fasta handtakinum til blaðoddin er 74 cm. Tjúktin á meginpartinum av
legginum er 14 mm. Á niðastu 12 cm av legginum er hann 12 mm tjúkkur. Ytst á legginum er ein 85
mm long kloyva. Í hesa kloyvu er tvíeggjaða blaðið fest og skrúvað fast við einari unbraco-skrúvu,
so til ber at loysa blaðið til reingerð og brýning. Blaðið er avrundað, 103 mm langt og 47 mm breitt.
Tað leysa glíðandi handtakið er samstundis evnað sum ein slíðri. Á glíðandi
handtakinum/slíðranum er ein læsiskipan, sum tryggjar, at blaðið er í slíðranum, tá ið
mønustingarin ikki verður brúktur. Verður loyst upp, glíður handtakið/slíðrin eftir legginum.
Endamálið við hesari skipan er, at mønustingarin verður settur júst har, ið stingast skal, meðan
blaðið enn er í slíðranum. Glíðandi handtakið/slíðrin kann eisini verða fest í ovaru støðu beint
undir fasta handtakinum. Í glíðandi handtakinum/slíðranum er eitt spor, har ið ein naddi við fasta
handtakið kann læsast við at snara glíðandi handtakið/slíðran. Við hesum ber til at trýsta á
mønustingaran við báðum hondum, um ein ikki maktar tað við aðrari hondini.
Eitt annað sermerki við mønustingaranum, sum ger, at hann er lættur at handfara, er, at leggurin
gongur langt út á blaðið og endar avrundaður umleið 1 cm frá sjálvum oddinum á blaðnum, sí
mynd 10. Við hesum verður vandin fyri at raka í nakkabeinið nógv minni enn annars, tí avrundaði
endin á legginum vil raka nakkabeinið, áðrenn sjálvur oddurin vildi gjørt tað. Í staðin vil hetta
hjálpa til at beina mønustingaran niður í gloppið millum nakkabeinið og knóran.

Mynd 8. Mønustingari
Foto: B. Hanusson

Mynd 9. Niðasti partur av mønustingara við blaði og glíðandi handtaki.
Foto: B. Hanusson
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Mynd 10. Mønustingarablað við leggi, sum gongur út til oddin á blaðnum
Foto: B. Hanusson

Mynd 11. Mønustingari, teknaður av H. Durhuus, MEST P/F
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AVLÍVING VIÐ MØNUSTINGARA
Fyrst og fremst eigur tann, sum skal avlíva ein hval, at gera sær greitt, at umstøðurnar skulu vera til
at gera hetta í einum viðbragdi.

Av trygdarorsøk skal tann, sum brúkar mønustingaran, stilla seg rætt, t.e. annahvørt við
síðina av kúluni ella framman fyri kúluna á hvalinum, mynd 12. Í somu løtu mønustingurin
verður givin, er støðan vandamikil, tí hvalurin ger ein harðligan mønubrest.
Afturbragds(refleks)rørslur kunnu eisini koma fyri fyrstu minuttirnar eftir at dýrið er deytt.
Øll, sum eru við í grindadrápi, skulu geva sær far um vandan av brádligum brestum við
hamarstjølum frá hvalum í nánd av teimum.

Mynd 12. Hvalur fær mønusting. Mønustingari í miðlinjuni og eina
handarbreidd aftan fyri blástrið.
Foto: Á. C. Joensen
Mønustingurin verður gjørdur við at stinga í miðlinjuni millum blástrið og hornið eina
handarbreidd aftan fyri blástrið.
Blaðið á mønustingaranum skal standa vinkulrætt á linjuna millum blástrið og hornið. Stungið
verður vinkulrætt niður ella eini 10 stig afturyvir, mynd 13 og 14. Tá ið mønan verður skorin av, ger
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hvalurin mønubrest. Tá ið mønan er skorin av, skal mønustingarin skúgvast til báðar síður fyri at
tryggja, at allar æðrarnar í mønurennuni eisini verða skornar av, mynd 15, 16 og 17.

Mynd 13.

Mynd 14.

Mynd 13. Grindahvalur við mønustingara, sum er stungin niður í gloppið millum nakkabein og
knóra.
Foto: B. Hanusson.
Mynd 14.Longgdarskurður í miðlinjuni av mynd 13.
Mynd: B. Hanusson

Mynd 15. Kúla av lítlum grindahvali sædd aftanífrá: Mønustingari stungin inn aftanvert
nakkaholið.
Foto: J. Olsen
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Mynd 16. Kúla av stórum grindahvali sædd aftanífrá: Mønustingari stungin inn aftanvert
nakkaholið. Pílarnir vísa, hvussu mønustingarin eigur at verða skúgvaður til báðar síður fyri at
skera allar æðrarnar av í mønurennuni.
Foto: J. Olsen. Tillaging B. Hanusson

Mynd 17. Grindahvalur festur í blástrið við blásturkróki: Mønustingarin er í rættari støðu.
Leggið til merkis blóðsprænin frá avskornu æðrunum.
Foto: J.K. Vang
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EYÐKENNI FYRI AT HVALURIN ER UTTAN VIT ELLA DEYÐUR
Tá ið hvalur hevur fingið mønusting, og æðrarnar í mønurennuni eru skornar av, liggur hvalurin
stillur. Hvalurin missir ikki vitið og doyr ikki av mønustinginum, men av eftirfylgjandi avskering av
æðrunum í mønurennuni. At hvalurin hevur mist vitið verður staðfest við at kanna, um hann
blunkar (hornhinnuafturbragdið), ella um eygnarørsla sæst ella kennist, tá ið nortið verður við
eygað. Er eingin rørsla, kann roknast við, at hvalurin er uttan vit ella deyður.
Tann, sum brúkar mønustingaran, skal kanna hetta. Blunkar hvalurin, ella flytur hann eyguni, hevur
hann vit og skal stingast uppaftur.

AVBLØÐING
Hvalurin bløðir ógvisliga og doyr, eftir at æðrarnar í mønurennuni eru avskornar, mynd 17. Men
fyri at tryggja bestu góðsku á tvøsti og spiki er umráðandi at skera æðrarnar í neðra á hálsinum av
eftir, at hvalurin er deyður. Hetta verður gjørt við at skera djúpt niður við vangunum og inn í
æðrarnar við grindaknívi. Tann, sum ger hetta arbeiði, skal ikki byrja, fyri enn tann, sum hevur
avlívað hvalin, gevur leyst.
Tað eru eingi serlig krøv til skapið á grindaknívi; men vanliga er blaðið 16 cm – 19 cm langt.

TÁ IÐ IKKI BER TIL AT BRÚKA BLÁSTURKRÓK OG/ELLA MØNUSTINGARA
TIL AVLÍVING
Ikki er loyvt at brúka annan reiðskap til festing og avlíving enn blásturkrók og mønustingara.
Sýslumanninum og grindaformonnunum er heimilað at geva undantak frá hesi áseting, um teir
meta, at tørvur er á tí.

SÆRDIR OG MISTIR HVALIR
At missa særdar hvalir er ikki nakar trupulleiki í føroyskum grindarakstri og -drápi. Skuldi ein
særdur hvalur sloppið, eigur sýslumaðurin at fáa boð um tað. Hann skal síðan taka stig til, at slíkur
hvalur verður avlívaður, um tað av dýraverndarávum verður hildið at vera neyðugt.

EFTIR DRÁPIÐ
Tá ið drápið er liðugt, verður grindareiðskapurin gjørdur til reiðar at brúka aftur. Línurnar og
blásturonglarnir verða reinsað og turkað. Mønustingararnir skulu reinsast, kannast, takast sundur
og turkast og um neyðugt eisini hvessast. Síðan verða teir settir saman aftur, so teir eru tøkir til
komandi grindadráp.
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