
Á R A

SWEP varmaskiptar í 
öllum stærðum á 
frábæru verði.
Hægt að fá þá með 
eða án einangrunar.

Grundfos UPS 
hringrásadælur
25/60 og 32/80
 á lager.

Hitatúpur með 
hringrásadælu, 
veðurstýringu og 
þenslukeri.
Sjálfvirk loft og 
lágspennuvörn tryggir 
endingu.
3 ára ábyrgð

Hafðu samband og við reiknum út 
fyrir þig mögulegan orkusparnað þér 
að kostnaðarlausu. 

Höldum kynningar fyrir sveitafélög, 
sumarbústaðarfélög og aðra sem 
þess óska.

N O R Ð U R L A N D

Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf

Glaðheimar
sumarhús á bökkum Blöndu við þjóðveg 1 

Símar 820-1300 & 690-3130

gladheimar@simnet.is - larus@krakur.is
gladheimar.is 

„Við höfum farið í yfir 700 ferðir 
síðan við byrjuðum og aðeins í 
tvö skipti ekki séð sel þannig að 
við segjum óhikað að farþegar 
okkar komi til með að sjá seli. 
Ásókn í að skoða seli er alltaf að 
aukast og við höfum tvöfaldað 
farþegafjöldann milli ára síðan 
við byrjuðum,“ segir Kjartan 
Sveinsson hjá Selasiglingum ehf. 
á Hvammstanga. Fyrirtækið er á 
sínu fimmta starfsári og hefur 
yfir að ráða 30 tonna eikarbát í 
skoðunarferðirnar en hann tekur 
30 farþega. Ásamt Kjartani eru 
eigendur fyrirtækisins þau Eð-
vald Daníelsson, Sigurbjörg B. 
Sölvadóttir og Anna María Elías-
dóttir. 

„Við gefum okkur út fyrir 
sela- og náttúruskoðun þar sem 
selirnir eru í aðalhlutverki. En 
einnig er mjög fjölbreytt fuglalíf 
á Miðfirði.“ segir Kjartan. 

Selir eru hópsálir
Siglt er frá Hvammstanga og tek-
ur hver ferð um klukkutíma og 
þrjú korter. Siglt er að ströndinni 
við vestanverðan Miðfjörð þar 
sem urtur halda sig með kópa 
sína í látrum en bændur sem 
land eiga að sjónum hafa friðað 

fjöruna og verður selurinn því 
ekki fyrir neinum ágangi frá 
landi. „Selirnir eru orðnir mjög 
vanir bátnum og við komumst 
mjög nálægt þeim og þannig 
gefst farþegum gott tækifæri til 
að virða þá fyrir sér og taka 
myndir. Þetta er mikil upplifun 
fyrir farþegana. Selir eru miklar 
hópsálir og við höfum á þessum 
árum lært heilmikið um ganginn 
í tilveru þeirra,“ segir Kjartan.

Siglingar hefjast hjá fyrirtæk-
inu um miðjan maímánuð en á 
þeim tíma eru urturnar að kæpa. 
Þær eru með kópana í fóstri í 
um sex vikur og uppeldið er 
strangt. Vaxtarhraði kópanna á 
þessum tíma er mikill. „Síðan 
gerist það að urturnar hreinlega 
yfirgefa kópana og þeir verða að 
bjarga sér upp á eigin spýtur. 
Þær bókstaflega bíta þá undan 
sér af hörku en skilja þá eftir á 
stað hér í firðinum þar sem þeir 
hafa gott aðgengi að æti og eru í 
góðu yfirlæti. Það er oft mikil 
skemmtun að vera á bátnum í 
návígi við þetta „barnaheimili“ á 
sumrin því kóparnir eru óttalegir 
óvitar, synda upp að bátnum og 
eru með alls kyns uppátæki. Urt-
urnar færa sig aftur á móti hér út 

með firðinum og við getum 
fylgst þar með fengitímanum og 
þeirri miklu baráttu sem er hjá 
brimlunum um urtuhópana,“ 
segir Kjartan. 

Best að skoða selinn á sjó
Miðfjörðurinn hentar afar vel til 
skoðunarferða af þessu tagi. 
Mikið er af sel og þar sem skoð-
unarsvæðið er innfjarðar segir 
Kjartan að alla jafna sé mjög gott 
í sjóinn og lítil alda. „Það er 
hægt að sjá seli víða frá landi en 
vilji fólk skoða þessi dýr í návígi 
þá er besta leiðin til þess að 
koma í þessar ferðir,“ segir hann. 

Selasiglingar fara þrjár ferðir á 
dag yfir sumartímann, þ.e. kl. 10, 
13 og 16.

sealwatching.is

Komast má á sjó mjög nálægt selunum og virða þessar skemmtilegu skepnur fyrir sér. 

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

Þingeyrakirkja í Austur-Húna-
vatnssýslu er meðal glæsilegustu 
kirkna landsins. Þingeyrar var 
áður höfuðból og þingstaður 
Húnaþings, líkt og nafnið bendir 
til, en fyrsta klaustrið á Íslandi 
var stofnað á Þingeyrum árið 
1133. Síðar voru rituð mikil bók-
menntaverk á staðnum, kon-
ungasögur og guðfræðileg rit 
þýdd og nokkrar Íslendingasög-
ur ritaðar þar. 

Kirkjan var vígð árið 1877 og 
lét Ásgeir Einarsson, bóndi og 
alþingismaður reisa hana en til 
verksins réð hann Sverri Run-
ólfsson, færasta steinhöggvara 
landsins. Grjótið var tekið í Ás-
bjarnarnesbjörgum og dregið á 
sleðum yfir ísilagt hópið, um 8 
km leið. Kirkjan er byggð í róm-
verskum stíl og tekur 100 manns 
í sæti. Hvelfing hennar er boga-
dregin og blámáluð, prýdd yfir 
1000 gylltum stjörnum en í 
gluggum kirkjunnar eru einnig 
um 1000 gler. 

Þingeyrakirkja er ríkulega bú-
in gömlum og merkum munum. 
Má þar nefna altaristöflu frá 15. 
öld sem keypt var í Englandi, 
mikið skreyttan predikunarstól 
sem talinn er hollenskur að 

uppruna, kaleik, altærisklæði, 
róðukross og koparstjaka – allt 
muni sem eiga sér nokkur 
hundruð ára sögu. 

Opið er í Þingeyrakirkju alla 
daga kl. 10-17 frá 1. júní til 31. 

ágúst og fá gestir leiðsögn um 
kirkjuna gegn gjaldi. Við kirkj-
una er þjónustuhús þar sem selt 
er kaffi og sýningar eru uppi yfir 
sumarmánuðina.

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum
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BógskrúfurSand og slógdælurRafstöðvar og trilluvélar
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Sauðburður hafinn 
um sveitir Borgarfjarðar!
Nú stendur tími sauðburðar sem hæst, og víða má sjá 

lömb á vappi með mæðrum sínum, og mörg þeirra 
eru svört og hvít þótt yfirgnæfandi eru hvít lömb. Þótt 

nefnt sé að sauðburður sé hafinn um sveitir Borgarfjarðar, er 
hann það auðvitað einnig milli fjalls og fjöru um allt Vesturland. 
Þrátt fyrir að líta eftir því fundust ekki botnótt eða mórauð lömb, 
kannski vegna þess að minnst mun fást fyrir ullina af  mórrauðu 
sauðfé. Nú er að renna upp í Kína ár sauðkindarinnar, hvort 
sem það skiptir einhverju máli hér á landi. Það er við hæfi nú 
á þessum tímamótum, þegar fækka á sauðfjárbúum, bændum 
og bústofni að birta þenna óð til sauðkindarinnar eftir Þorfinn 
Jónsson. Sjaldan hefur sauðkindin verið mærð með jafn eftir-
minnilegum hætti.

Mig hefur oft langað, ef það gæfist næði,
íslenskri sauðkind helga lítið kvæði.
Sæma hana nokkrum sannleiks-hlýjum orðum
samskiptin þakka bæði nú og forðum.
Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar
er þraukaði af í landi íss og glóðar.
Þolin og hörð í þrautum, hvað sem dynur,
þúsund ár mannsins bjargvættur og vinur.
Árið um kring í sælu, sorg og kífi
samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi.
Ef leið henni vel var sól og bjart í sinni,
svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinni.
Ef sauðkindin féll á hörðu hafísvori
hungursins vofa sást í hverju spori.
Þegar hún hvarf var bjargarvonin brotin,
brátt var því mannsins kraftur líka þrotinn.
Sjáum við gegnum móðu myrkra alda,

mannfelli og hörmung ísavetra kalda.
Sést ennþá glöggt á söguspjöldum myndin,
samspilið sterka, landið, fólkið, kindin.
Frá útskagatá að efstu byggðardrögum,
átti hún sterkan þátt í fólksins högum.

Eitt lambanna virti ritstjóra fyrir sér með athygli, enda svo 
margt nýtt í þessum heimi sem lömbin eru að fæðast í á þessu 
góða vori.
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PRO•STAMINUS
ÖFLUGT NÁTTÚRULEGT EFNI FYRIR KARLMENN

Pissar þú oft á 
nóttunni?
Er bunan orðin 
kraftlítil?

PRO•STAMINUS er spennandi nýjung 
sem er fyrst og fremst ætluð karlmönnum 
sem hafa einkenni  góðkynja stækkunar á 
blöðruhálskirtli sem getur valdið 
vandræðum við þvaglát.

PRO•STAMINUS fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða
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20%
afsláttur

Grunnskólinn í Borgarnesi 
hlaut Grænfánann
Grunnskólinn í Borgarnesi 

fékk í byrjun mánaðarins af-
hentan Grænfánann í fimmta 

sinn. Skólinn fékk hann afhentan við 
hátíðlega athöfni í lok vel heppnaðs 
hreinsunarátaks í Borgarnesi þar 
sem umhverfisnefnd skólans hvatti 
íbúa, fyrirtæki og stofnanir að taka 
til í sínu nánasta umhverfi. Var átakið 
undir slagorðinu „Taktu til hendinni. 
„Skólar á Grænni grein (Grænfáninn) 
er alþjóðlegt verkefni sem miðar að 
því að efla umhverfismennt og vitund 

í skólum og vinna að menntun til sjálf-
bærni. Skólar í tæplega 60 löndum í 6 
heimsálfum taka þátt í verkefninu. Á 
Íslandi hófst verkefnið 2001 og voru 12 
grunnskólar sem skrifaðu undir fyrstu 
samstarfsyfirlýsingu um Grænfánann 
6. júní 2001, Grunnskólinn í Borg-
arnesi var einn þeirra. Í dag eru 224 
skólar af öllum skólastigum þátttak-
endur í verkefninu hér á landi. Skól-
arnir eru mislangt komnir í verkefninu 
og eru níu skólar búnir að flagga fimm 
sinnum eða oftar. 

Þróunarverkefni sem þetta snýst 
fyrst og fremst um að breyta menn-
ingu og viðhorfum nemenda og starfs-
fólks. Það að ganga vel um og fara vel 
með það sem okkur er treyst fyrir er 
eins og rauður þráður í skólastarfinu. 
Áhersla er lögð á að allir gangi vel um 
skólann okkar og fari vel eigur sínar 
og annara, jafnframt að vera minnug 
þess að við getum gert betur og veitum 
hvort öðru aðhald í því að ná mark-
miðum okkar. 

Stoltir nemendur með grænfánann.

Safnast saman til að fagna þessum áfanga.

Lúðrasveit Tónlistarskóla Grundarfjarðar:

Hlaut hegðunarverð-
laun á landsmóti 
SÍSL í Grindavík
Dagana 2. til 4. maí sl. 

sótti Lúðrasveit Tónlista-
skóla Grundarfjarðar  

landsmót Sambands Íslenskra 
Skólalúðrasveita (SÍSL) í Grindavík. 
Landsmót lúðrasveita hefur verið 
haldið í 45 ár en fyrsta landsmótið 
var á Seltjarnarnesi árið 1969.  SÍSL 
hélt utan um mótið ásamt heima-
mönnum í Grindavík en allar 
lúðrasveitir landsins eru aðliar að 
SÍSL. Lúðrasveitum er skipt upp 
eftir aldri og getu því og var þetta 
mót fyrir yngsta aldursflokkinn, 
svokallaðar A-sveitir.   Þær eru 
skipaðar börnum á aldrinum 8 til 
12 ára. Á landsmótinu voru um 350 
krakkar víðs vegar af landinu.  Var 
þeim skipt í fjórar lúðrasveitir auk 
trommusveitar.  Þetta fyrirkomulag 
er virkilega skemmtilegt þar sem 

krakkarnir fá að spila með stórri 
lúðrasveit og kynnast fleiri krökkum 
frá mörgum stöðum af landinu.  

Eflaust hafa mörg vinasambönd 
skotið rótum um þessa helgi. Sveit-
irnar fimm æfðu hver í sínu lagi frá 
föstudagskvöldi til sunnudags.  Á 
sunnudeginum voru svo haldnir 
lokatónleikar fyrir fullu íþróttahúsi 
Grindavíkur þar sem afrakstur helg-
arinnar var fluttur.

Lúðrasveit Tónlistarskóla 
Grundarfjarðar er skipuð 12 
krökkum á aldrinum

9-12 ára og sóttu allir mótið. Á 
landsmótum SÍSL eru aðeins gefin 
ein verðlaun, hegðunarverðlaun 
fyrir sérstaklega góða framkomu, 
kurteisi og frágang.  Skemst er frá 
því að segja að hegðunarverðlaunin 
í ár féllu í skaut Grundfirðinga.

Grindavíkurbær. íbúafjöldi um 2.900 manns.

Tónlistarskóli Stykkishólms 
hefur starfað í hálfa öld
Tónlistarskóla Stykkishólms 

var slitið í 50. sinn í gær, 21. 
maí, í Stykkishólmskirkju og 

jafnframt fóru fram lokatónleikar 
skólans. Við skólaslitin eru allir 
nemendur og foreldrar hvattir til að 
mæta og taka þar við prófskírteinum 
og vitnisburðarblöðum um starf vetr-
arins. Tónlistarskóli Stykkishólms 
hefur unnið merkt menningarstarf 
í Stykkishólmi þessa hálfa öld sem 
skólinn hefur starfað. Skólinn er í 
ágætu húsnæði sem hann fékk til 
afnota þegar Grunnskóli Stykkis-
hólms flutti í nýtt og glæsilegt hús-

næði fyrir nokkrum árum. Slólastjóri 
Tónlistaskóla Stykkishólms er Jó-
hanna Guðmundsdóttir.

Tónleikar hljómsveitarinnar 
,,Rocky Monkeys” fóru fram á Hótel 
Stykkishólmi sl. þriðjudag. 

Efst á hæðinni gnæfir Tónlistarskóli Stykkishólms yfir bæinn.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is



Á Hveravöllum rækta hjónin Páll og Heiðbjört íslenska tómata. 
Þar hefur sama fjölskyldan ræktað grænmeti óslitið frá árinu 1904. 
Þau búa að gamalli fjölskylduuppskrift að kryddsultu úr tómötum 

sem gott er að nota á brauð og kex.

- Fjölskyldusulta Páls og Heiðbjartar -
1 laukur // 4-6 tómatar // 1 græn paprika // 2 msk ólífuolía // ½  tsk cayenapipar 

4 negulnaglar // 1 kanilstöng // ½ tsk af salti // 2 msk af hrásykri // 2 tsk af sítrónusafa.
Handfylli af söxuðum kóríander eða basil til að setja rétt undir lokin.

Skera grænmetið i litla bita. Hita olíuna og skella grænmetinu á pönnuna 
ásamt kryddum, sjóðið niður í 40-45 mín, hræra í annað veifið. eða þar til að allt 

er orðið vel maukað. Kæla niður. Fjarlægja negul og kanilstöngina. Njótið vel!



22.  maí  20144

Vesturland
8. tBl. 3. ÁrGanGur 2013
Útefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Ámundi

Ámundason, auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang:

amundi@fotspor.is. auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, sími: 898-5933 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. 

umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 6.400 eintök. dreifing: Íslandspóstur.
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á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi

Skerpla er áttundi mánuður ársins samkvæmt gamla norræna tímatalinu. 
Hún hefst á laugardegi í fimmtu viku sumars, eða 19. til 25. maí sam-
kvæmt gregoríanska tímatalinu. Ekki er vitað um uppruna nafnsins en 

í Snorra-Eddu er þessi mánuður kallaður eggtíð og stekktíð. Snorra-Edda er 
bók í fjórum hlutum, Prologus, Gylfaginningu, Skáldskaparmál og Háttatal, 
rituð af Snorra Sturlusyni á 13. öld. Prologus fjallar um upphaf ásatrúar og er 
hann einungis stuttur formáli að bókinni. Á eftir honum kemur Gylfaginning 
en þar ræðir hinn fáfróði Gylfi konungur við Óðin um ásatrú. Þessi kafli er 
á samtalsformi eins og oft tíðkaðist um kennslubækur að fornu. Því næst 
er komið að Skáldskaparmálum en þar spjallar Snorri um heiti í skáldskap. 
Síðasti kaflinn er Háttatal en það er 102 erinda kvæði til Skúla jarls og Hákons 
konungs. Hver vísa er undir sínum hætti. Snorra-Edda er mikilvægasta heim-
ild sem við höfum í dag um norræna goðafræði og fornan átrúnað. Hún var 
hins vegar upprunalega skrifuð sem kennslubók í skáldskap og þjónaði næstu 
aldirnar mikilvægu hlutverki á því sviði. Þessar vangaveltur eiga kannski ekki 
heima hér, og þó. Hvað er börnum kennt í skóla í dag? Það er vissulega ýmsilegt 
nytsamlegt eins og að fara með og kunna á tölvur, stærðfræði, lestur og skrift 
og annað í þeim dúr, en hvað vita þessu börn um fortíðina, vita þau að Ísland 
hefur ekki alltaf verið sjálfstætt og forfeður okkur þurftu að hafa mikið fyrir 
því að öðlast sjálfstæði, og síðan eru aðeins liðin 70 ár. Það þykir sjálfsagt að 
gera rölt út í búð og keypt það sem hugurinn girnist, það þarf ekki að fara 
um langan veg til að kaupa nauðsynjar. Hætt er við að krökkum sem búa á 
Hólmavík þætti skrýtið að þurfa að fara alla leið til Borðeyrar til að versla, en 
það var staðreynd á tímum einokunarverslunarinnar. Einokunarverslun Dana 
á Íslandi var verslunareinokun danskra kaupmanna á Íslandi á 17. og 18. öld. 
Hún átti rætur í kaupauðgisstefnunni og var tilgangurinn með henni að efla 
danska kaupmannastétt og danska verslun gegn Hansakaupmönnum í Ham-
borg, og auka völd danska konungsins á Íslandi. Einokunartímabilið hófst árið 
1602 og stóð til ársloka 1787. Verslað var á tuttugu kauphöfnum, samkvæmt 
föstum taxta sem ákveðinn var af konungi. Kaupmenn skiptu kauphöfnunum 
milli sín fyrir vissa leigu, en Vestmannaeyjar voru leigðar út sér fyrir hærra 
verð. Kaupmönnum var bönnuð þátttaka í annarri atvinnustarfsemi á Íslandi 
fram til 1777. Við gætum ef til vill ekki nægjanlega að fengnu sjálfstæði og 
eigum að minnast þess á hverju ári við öll möguleg tækifæri, ekki bara á 
17. júní, fæðingardegi Jóns Sigurðssonar. Kannski var það nær en nokkurn 
grunar að sjálfstæði þjóðarinnar væri í hættu þegar efnahagskreppan skall á 
hérlendis 2008, einmitt vegna græðgi og yfirgangssemi tiltölulega fárra manna 
sem héldu að þeir gætu keypt heiminn fyrir peninga sem þeir raunar áttu alls 
ekki, raunar ekki flókið að skilja það í dag þegar sigt er upp úr öldudalnum.

Framundan eru sveitarstjórnarkosningar. Á yfirstandandi kjörtímabili hafa 
flestar sveitarstjórnir landsins glímt við mikinn efnahagsvanda í rekstri 
sveitarfélaganna, stjórnir sveitarfélaganna hafa stefnt að því að koma skuldum 
sveitarstjórnar niður fyrir 150% af tekjum sveitarsjóðsins. Það virðist hafa 
tekist mjög vel á Vesturlandi, en ekki í öllum landshlutum, því miður. Það 
er því skylda okkar allra, hvar í sveit sem við búum, að vanda valið á stjórn 
þess sveitarfélags sem við búum í svo áfram verði hægt að stefna að góðæri í 
rekstri þeirra. Seta í sveitarstjórn er ábyrgðarstaða sem margir sækjast eftir. 
Vöndum valið, gerum það fyrir okkur sjálf, verum viss hvað við viljum gera 
á kjördegi. Þá fer vel.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Er sjálfstæðið í 
hættu á kosningarári?

Leiðari Sýslumönnum fækkar 
stórlega á landsbyggðinni
- aðeins einn sýslumaður verður á Vesturlandi

„Mér blöskrar að enginn skuli 
taka upp andmæli gegn fækkun 
sýslumanna,” segir Jón Bjarnason 

fyrrverandi þingmaður og ráðherra. 
,,Hjákátlegt að sjá umsagnir sveitar-
stjórnar frá Akranesi , Borgarnesi,  
Stykkishólmi og Búðardal sem öllum 
finnst í lagi að fækka embættum ef höf-
uðstöðvarnar eru hjá þeim.”

Sýslumannsembættum á landinu 
fækkar úr 24 í 9 samkvæmt tillögu 
innanríkisráðherra og samþykkt Al-
þingis á lokadegi þingsins. ,,Á manna-
máli þýðir þetta gríðarleg skerðing á 
þjónustu og fækkun stjórnsýslustarfa  á 
landsbyggðinni. Samtímis álykta sveit-
arstjórnir allsstaðar á  landinu  um efl-
ingu opinberrar þjónustu og mótmæla 
niðurskurði og stöðugum flutningi á 
stjónsýslustörfum  og ábyrgðarverk-
efnum af landsbyggð til Reykjavíkur. 
Þótt sýslumannaskipan í landinu  
þurfi í sjálfu sér ekki standa óbreytt  
þýðir þessi hastarlegi niðurskurður 
og fækkun embætta  aukna fjarlægð 
íbúanna  til að sækja sér þjónustuna. 
Jafnframt sem það er aukin kostnaður 
vegna fjarlægðar og ferðatíma. Með 
því að skera niður þjónustumiðstöðvar 
sínar eru stjórnvöld að víkja sér undan 
þeirra ábyrgð að efla og styrkja atvinnu, 
byggð og grunnstoðir nærsamfélags-
ins á landsbyggðinni. Óljós  loforð um 
flutning á nýjum verkefnum samtímis 
til að bæta þessa samfélagsskerðingu 
upp  hefur hingað til  ávallt reynst 
blekkingin ein. Hver hugsar út frá 
sér. Sýslumaður skorinn hér, pósthús 
skorið, banakútibúi lokað, heilbrigðis-
stofnanir sneiddar niður og svo mætti 
lengi telja.”

Sveitarstjórnir  
sýna ,,skilning”
,,Á öllu Vesturlandi verður 1 sýslu-
maður en 3 skornir. Á Vestfjörðum 
verður 1 sýslumaður og 3 skornir og 
Norðurlandi vestra verður einn sýslu-
maður en annar skorinn. Á Norður-
landi eystra verður 1 sýslumaður og 
2 skornir. Á  Austurlandi verður  1 
sýslumaður og 2 skornir. Á Suðurlandi 
verður 1 sýslumaður og  2 skornir. 
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 
fær að halda sér.

Það er athyglisvert í umsögnum 

margra sveitarfélaga og landshluta-
samtaka að þau  sýna „skilning“ á 
þörf og breytingum og hagræðingu, 
en stuðningur þeirra  er skilyrtur því að 
höfuðstöðvar nýrra sýslumanna verði 
á viðkomandi heimasvæðum  þeirra. 
Þannig er hægt að etja sveitarfélögum 
saman og ná fram niðurskurðinum.”

Sveitarstjórnarmenn spyrji 
landsbyggðarþingmenn 
ríkisstjórnarinnar
,,Það  þynnist stöðugt hryggurinn á 
landsbyggðar þingmönnum sem hafa 
til þessa reynt að standa vörð um m.a. 
sýslumannsembættin. Minnist ég 
hástemmdra yfirlýsinga þingmanna 
sem jafnvel sitja enn á þingi og styðja 
núverandi ríkisstjórn. Þeir mótmæltu 
sömu  áformum fyrrverandi ríkis-
stjórnar um  niðurskurð stjórnsýslu-

stofnanna  á landsbyggðinni, en þegja 
nú þunnu hljóði og  loka eyrum fyrir 
varnaðar orðum kjósenda þeirra og 
forystumanna í héraði. 

Ég lagðist gegn þessum mikla 
niðurskurði á stjórnsýslustörfum á 
landsbyggðinni bæði sem ráðherra og 
þingmaður og átti hlut að því að stöðva 
hann á sínum tíma. Ég hélt að með 
aukinni fjarskiptatækni væri hægt að 
flytja störf og verkefni og ábyrgð  frá 
Reykjavík  út á land, en ekki öfugt.”

Hvar eru þingmenn  
Norðvesturkjördæmis?
Jón Bjarnason segir að harðast kemur 
niðurskurðurinn niður í Norðvestur-
kjördæmi; á Vesturlandi, Vestfjörðum, 
Norðurlandi Vestra og Austurlandi, 
landshlutum sem berjast við lélegar 
samgöngur og fólksfækkun. Ég hef 
hlustað á forystumenn framboða um 
land leggja áherslu á eflingu opin-
berrar þjónustu og verndun starfa í 
heimahéraði. Þeir  ættu að spyrja þing-
menn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks  
sem nú stýra niðurskurðinum í þeirra 
heimahéruðum. Mér verður ekki hvað 
síst hugsað til þingmanna Norðvestur-
kjördæmis með utanríkisráðherra og 
forseta Alþingis í broddi fylkingar. Það 
heyrðist í þeim hér áður fyrr, en nú eru 
þeir þöglir sem gröfin, en helst fréttist 
af þeim útlöndum þar sem dvalist er 
langdvölum,” segir Jón Bjarnason.

Jón Bjarnason fyrrv. þingmaður og 
ráðherra.

í Stykkishólmi verður enginn sýslumaður innan tíðar ef að líkum lætur. 
Sýslumaður kemur þá úr Borgarnesi, einnig á vetrum í öllum veðrum. Sýslu-
mannsembættin á Hólmavík og Búðardal verða einnig lögð niður og íbúar þar 
eiga einnig eftir að sækja um langan veg. Þetta gæti minnt á fyrirkomulag 
einokunarverslunarinnar hér fyrr á öldum.

Óbundinn kosning 
í Hvalfjarðarsveit
- kosningavefur í gangi, www.hvalfjordur2014.is

Á síðasta fundi sveitastjórnar 
Hvalfjarðarsveitar fór 
Laufey Jóhannsdóttir 

sveitarstjóri yfir þá undirbún-
ingsvinnu sem unnin var til að 
setja upp kosningaverfinn www.
hvalfjordur2014.is  Sveitarstjóri 
gerði grein fyrir kostnaði við fram-
kvæmdina sem nemur um 395 þús-
und krónum. Lagði hún síðan til við 

sveitarstjórn að samþykkja viðauka 
við fjárhagsáætlun ársins 2014 að 
fjárhæð 395.000 krónur samkvæmt 
1. málsl. 2. mgr. 63. gr. Stjórnsýslu-
laga nr. 138/2011. Kostnaðarauka 
skal mætt með fjárveitingu af fjár-
hagsliðnum. Rætt var um hvað gera 
skal til að koma tilmóts við þá sem 
ekki hafa aðgang að netsambandi 
og tölvum. 

Hvalfjarðargöng hafa mjög örvað 
búsetu í Hvalfirði á undanförnum 
árum. íbúar sveitarfélagsins eru á 
sjöunda hundrað talsins.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is



Bakkatúni 26
300 Akranesi
Sími 430 2000

Fiskislóð 73
101 Reykjavík
Sími 450 5050

Sindragötu 5
400 Ísafirði
Sími 450 5000

Óskum sjómönnum og �ölskyldum þeirra til hamingju á sjómannadaginn og þökkum góða 

og árangursríka samvinnu í áranna rás.

Skaginn hf., Þorgeir & Ellert á Akranesi og 3X Technology á Ísafirði.

Megintilgangur og markmið starfsemi þessara fyrirtækja er a�öst, vöruvöndun og gæði 
til að hámarka afurðir og aflaverðmæti.

1. JÚNÍ 2014

HAMINGJUÓSKIR Á SJÓMANNADAGINN

skaginn.is | 3X.is
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Uppgötvaðu 
Reykjanes

Heillandi heimur fyrir alla fjölskylduna
orka – náttúra – menning – mannlíf

reykjanes.is
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Skýr markmið og framtíðarsýn, 
aðlögunarhæfni og kjarkur
- ráðstefna um norræna forystulíkanið á Bifröst

Norræna forystulíkanið (Nordic 
Leadership Model) var við-
fangsefnið ráðstefnu í Há-

skólanum á Bifröst föstudaginn 9. maí 
sl. Skólinn óskaði eftir aðstoð og þátt-
töku valinkunnra einstaklinga sem hafa 
reynslu úr íslensku atvinnulífi í þessari 
vinnu og góður og fjölbreyttur hópur 
kom saman á Bifröst til þess að hefja 
vinnuna.  Háskólinn á Bifröst áformar 
að Norræna forystulíkanið verði ein af 
meginstoðunum í stjórnunarnámi við 
skólann og skili sér út í atvinnulífið 
og samfélagið almennt í hugmynda-
fræði og stjórnunaraðferðum sem auka 
samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja. 
Meginhugsunin í Norræna forystulík-
aninu snýst um að draga fram helstu 
þætti í stjórnun fyrirtækja sem tryggja 
árangur þeirra til lengri tíma í hinu 
norræna velferðarsamfélagi með háum 
launakostnaði, háum sköttum, löngum 
fríum, umfangsmiklu regluverki og öllu 
öðru sem almennt hækkar kostnað fyrir 
atvinnulífið. Norræna forystulíkanið 
verður í sífelldri þróun til þess að gildi 
þess verði sem mest fyrir íslenskt sam-
félag. Jafnframt verður leitað tenginga 
við aðra áhugasama norræna aðila 
sem vilja hafa samstarf um mótun og 
þróun Norræna forystulíkansins en 
sambærilegar hugmyndir eru víða á 
floti. Til lengri tíma getur Norræna 
forystulíkanið verið útflutningsafurð 
til annarra heimshluta. 

Meðal þeirra áhersluatriða í stjórnun 
fyrirtækja sem þátttakendur á ráðstefn-
unni töldu einkennandi fyrir það sem 
vel hefur gengið voru skýr markmið 
og framtíðarsýn, aðlögunarhæfni og 
kjarkur til oft óvinsælla breytinga, 
frumkvæði og nýsköpun, góðar 
tengingar við viðskiptavini og sterk 
fyrirtækjamenning og gildi.  Meðal 
þess sem var talið einkenna það sem 
ekki hefur gengið jafn vel voru of hr-
aður og skuldsettur vöxtur, farið var 
út fyrir kjarnastarfsemi, óstöðugt 
eignarhald og ímyndarvandi vegna 
þess, stöðnun og metnaðarleysi, fyrir-
tæki eins og húsgögn ofvernduð fyrir 
erlendri samkeppni , karlamenning og 
ímyndarvandi vegna klíkumyndunar 
og pólitískra tengsla.

Útvíkka viðfangsefnið til 
annara fyrirtækjahópa
Næstu skref eru að rannsaka sérstak-
lega helstu þætti sem fram komu og 
hefja þannig fræðilega vinnu á þessum 
grunni. Ennfremur að útvíkka við-
fangsefnið til annarra fyrirtækjahópa 
s.s. minni og meðalstórra fyrirtækja 
og nýsköpunarfyrirtækja. 

Sá hópur einstaklinga sem tekur 
þátt í þessari vinnu á vegum Háskól-
ans á Bifröst mun ganga undir nafn-
inu Íslenska atvinnulífsakademían.  

Háskólinn á Bifröst mun halda utan 
um hópinn og virkja hann til fleiri 
verkefna eftir því sem áhugi og tilefni 
gefast.  Á vegum Háskólans á Bifröst 
hafa Vilhjálmur Egilsson, rektor, 
Sigurður Ragnarsson, sviðsstjóri 
viðskiptasviðs og Einar Svansson, 
lektor, leitt undirbúningsvinnuna. 
Skólinn er í samstarfi um verkefnið 
við ráðgjafafyrirtækið Capahouse en 
Bjarni Snæbjörn Jónsson, Flemming 
Videriksen og Bjarne Kastberg koma 
að málinu af þess hálfu. 

Brjóstmynd af Jónasi frá Hriflu á Bifröst.

Akraneskaupstaður 
flaggaði Regnbogafánanum

Þann 17. maí 1990 var samkyn-
hneigð tekin út af sjúkdóma-
lista Alþjóða heilbrigðis-

stofnunarinnar. Að því tilefni er 17. 
maí Alþjóðlegur baráttudagur gegn 
homo-, bi- og transfóbíu. Akra-
neskaupstaður flaggaði því regn-
bogafánum þann dag við bæjarskrif-
stofurnar að Stillholti 16-18 og við 
aðrar stofnanir kaupstaðarins. 

Mannréttindastefna Akraneskaup-
staðar var nýlega samþykkt í bæjar-

stjórn og þar kemur fram að Akra-
neskaupstaður styður réttindabaráttu 
hinsegin fólks. Orðið ,,hinsegin“ er 
regnhlífarhugtak sem nær yfir alla 
þá hópa sem skilgreina kynhneigð 
sína og kynvitund utan hins gagnkyn-
hneigða ramma. Í stefnunni segir að 
óheimilt sé að mismuna fólki á grund-
velli kynhneigðar eða kynvitundar og 
að framlag hvers og eins skuli metið 
að verðleikum óháð kynvitundar eða 
kynhneigðar.

Menntaskóli Borgarfjarðar:

Þjónustu- og samskiptanámskeið

Þjónustu- og samskiptanámskeið 
er nýr 20 kennslustunda áfangi 
við Menntaskóla Borgarfjarðar 

í samvinnu við verkefnið ,,Hækkun 
menntunarstigs í Norðvesturkjördæmi. 
“ Áhersla er lögð á tengingu milli skóla 
og atvinnulífs og gefur áfanginn eina 
einingu til stúdentsprófs.

Námskeiðið er sniðið fyrir fólk á 
aldrinum 15 til 25 ára sem vinnur eða 
hefur hug á að vinna við verslunar- og 
þjónustustörf. Markmið námskeiðsins 
er að gera nemendur meðvitaðri um 
mikilvægi góðrar þjónustu og þjálfa 
þá í samskiptum við mismunandi 
aðstæður. Námskeiðið hófst 31. mars 
sl. og lýkur 6. maí nk. Hæfniviðmið 
námskeiðsins eru m.a. nemendur 
öðlist almenna þekkingu og skilning 
á réttindum og skyldum á vinnu-
markaði. Ennfremur að nemendur 
geri sér grein fyrir mikilvægi góðra 
samskipta og þjónustuvitund. Þá er 
farið yfir hvernig bregðast á við erf-

iðum aðstæðum í þjónustustarfi. Að 
lokum verður Markaðstofa Vesturlands 
heimsótt þar sem er lögð áhersla á að 
nemendur tileinki sér þekkingu á 
áhugaverðum stöðum og afþreyingu 
í nærumhverfi til að geta betur mætt 
þörfum ferðamanna. Kennari er Helga 
Karlsdóttir og gestakennari er Brynjar 
Þór Þorsteinsson, markaðstjóri Háskól-
ans á Bifröst.

menntaskóli Borgarfjarðar.



SKAFTÁRHREPPUR

Icelandair Hótel Klaustur www.icelandairhotels.is sími 487 4900

Nonna og Brynjuhús www.kiddasiggi.is sími 487 1446

Fjárhundasýning í Gröf www.sheepdog.is sími 865 5427

Sveitabragginn www.facebook.com/sveitabragginn sími 893 2115

Hrífunes Guesthouse www.hrifunesguesthouse.is sími 863 5540

Hótel Geirland og jeppaferðir www.geirland.is sími 487 4677

Skaftárstofa - upplýsingamiðstöð www.visitklaustur.is sími 487 4620

Íþróttamiðstöð og sundlaug á Kirkjubæjarklaustri www.visitklaustur.is sími 487 4656

Gistiheimilið Hvoll www.road201.is sími 487 4785

Hótel Laki - Efri Vík www.hotellaki.is sími 412 4600

Varaaflgjafar
Verndaðu viðkvæman búnað fyrir rafmagnsleysi og 
spennuflökti.

Þegar rafmagn fer skyndilega af eða spenna er óstöðug getur 
það valdið skemmdum á viðkvæmum búnaði eins og tölvum, 
vinnustöðvum, búðarkössum, posum, skjáum, tölvukerfum, 
samskiptabúnaði og símkerfum. 

Við bjóðum vandaða varaaflgjafa frá Socomec. 
Socomec hefur áratuga reynslu af framleiðslu 
varaaflgjafa og úrvalið er fjölbreytt. 

Hafðu samband og fáðu ráðgjöf hjá sölumönnum okkar.
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Foreldraverðlaun Heimilis og skóla:

Gleðileikar Grunnskólans í Borgarnesi 
tilnefndir til foreldraverðlaunanna 2014
Foreldraverðlaun Heimilis og 

skóla – landssamtaka foreldra 
voru afhent í 19. sinn í dag við 

hátíðlega athöfn í Þjóðmenningarhús-
inu. Mennta- og menningarmálaráð-
herra, Illugi Gunnarsson, ávarpaði 
samkomuna og afhenti verðlaunin 
ásamt formanni dómnefndar, Gísla 
Hildibrandi Guðlaugssyni og for-
manni Heimilis og skóla, Önnu 
Margréti Sigurðardóttur. Gestir nutu 
dásamlegs tónlistarflutnings hinnar 
hæfileikaríku Laufeyjar Lín Jóns-
dóttur, nemanda við Tónlistarskólann 
í Reykjavík sem gerði garðinn m.a. 
frægan í hæfileikakeppninni Ísland 
Got Talent. 

Viskubrunnur hlaut Foreldraverð-
laun Heimilis og skóla 2014. Verkefnið 
er unnið á Seyðisfirði og er spurninga-
keppni þar sem foreldrar, starfsfólk og 
nemendur Seyðisfjarðarskóla sameina 
krafta sína við undirbúning og safna í 
leiðinni fyrir skólaferðalagi 9. og 10. 
bekkjar skólans til Danmerkur. Ver-
kefnið eflir tengsl skólastarfsins við 
nærsamfélagið og er leið til þess að 
gera nemendur virkari þátttakendur 
í samfélaginu og almennu félagsstarfi. 

„Dómnefndin var sammála um að 
þetta verkefni væri merkilegt að því 
leyti að krafist er samvinnu allra bæj-
arbúa til að verkefnið heppnist vel. 
Óhætt er að segja að vel hafi til tekist 
því verkefnið hefur staðið yfir í 14 ár 
og er einn af þessum föstu punktum 
í tilveru íbúa. Tengsl heimilis og skóla 
og nærsamfélags eru sterk í þessu ver-
kefni og frábær upplyfting í svartasta 
skammdeginu. Við hrifumst af 
þessum mikla samtakamætti og allt er 
þetta gert fyrir börnin," segir Gísli H. 
Guðlaugsson, formaður dómnefndar. 
Einnig voru veitt Hvatningarverðlaun 
og Dugnaðarforkaverðlaun. 

Gleðileikar 
Í ár bárust 36 gildar tilnefningar til 
verðlaunanna. Gleðileikar sem For-
eldrafélag Grunnskólans í Borgarnesi 
fékk tilnefningu um er afar metnað-
arfullt verkefni sem foreldrar barna í 
Grunnskóla í Borgarnesi mega vera 
stolt af. Í umsögn um verkefnið segir: 
,,Að hver og einn unglingur fari frá 
Gleðileikunum með jákvæð og falleg 
orð í farteskinu og nýja sýn á eigin 
styrk og getu.”

Hópurinn sem var tilnefndur og fékk viðurkenningar frá Heimili og skóla.

Fulltrúar Grunnskólans í Borgarnesi með viðurkenningu Heimilis og skóla sem Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðsherra afhenti. Þetta eru þær Signý Óskarsdóttir skólastjóri og Brynja Þorsteinsdóttir, formaður 
Foreldrafélags Grunnskólans í Borgarnesi.
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Landsbyggðin lifi:

Opið bréf til allra frambjóðenda 
til sveitarstjórna 31. maí 2014
Með þessu bréfi vilja sam-

tökin Landsbyggðin Lifi 
– LBL  vekja athygli ykkar 

á heimasíðu samtakanna, www.land-
lif.is Þar má m.a. finna Byggðastefnu 
LBL sem send var út í mars 2014. Á 
heimasíðunni má einnig sjá ályktanir 
frá aðalfundum og stjórn LBL. Við 
hvetjum ykkur til að skoða áherslur 
samtakanna. Um þær verður spurt og 
efni tillagna rædd í aðdraganda sveit-
arstjórnarkosninga á þessu vori. 

Áherslur L.B.L. eru m.a. þessar:
 1. Móta heildstæða byggðastefnu fyrir 

landið allt og nýtingu þess.
 2. Búseta fólks, öryggi og velferð allra 

sem landið byggja.
 3. Öll erum við jafn þörf og mikilvæg 

í okkar byggð.
 4. Gerum landið sjálfbært á öllum 

sviðum. Tryggja þarf atvinnu, mat-
vælaöryggi, hita, rafmagn, hreint 
vatn og fjarskipti.

 5. Jafnrétti er lykill að velmegun íbúa 

og eykur búsæld um land allt. Íbúa-
lýðræði í ákvörðunum verði aukið 
og áhrif á hag eigin byggðar verði 
tryggð.

 6. Íbúum landsins verði ekki mis-
munað eftir búsetu t.d. með verri 
lánakjörum og fyrirgreiðslu. Það 
skerðir lífskjör og veldur mis-
munun.

 7. Landshlutar og landsvæði verði 
eins og kostur er fjárhagslega og 
stjórnskipulega sjálfstæð. Bendum 
á athyglisverða  ræðu Halldórs 
Halldórssonar á landsþingi Sam-
bands ísl. sveitarfélaga 2012, 
einkum bls. 3-5 ( http://www.sam-
band.is/media/sambandid/Landst-
hing_2012_raeda_formanns.pdf )

 8. Landbúnaðarland verði varðveitt 
til landbúnaðarframleiðslu fyrir 
komandi kynslóðir og afurðir 
unnar eins nálægt uppruna sínum 
og hægt er.

 9. Sameiginlegar auðlindir verði í eigu 

þjóðarinnar og nýttar í byggðum 
eins nálægt upptökum sínum og 
hægt er. Fyrir afnotarétt auðlinda 
greiðist gjald.

 10. Menntun fólks verði fjölbreytt og 
lifandi og eins lengi í heimabyggð 
og nútímatækni gerir mögulegt.

Byggðastefnan er 
fyrir landið allt
Hér er aðeins upptalið í stuttu máli það 
sem í stefnu LBL  er skrifað. Skjalið í 
heild sinni er að sjálfsögðu það sem 
vonandi vekur áhuga ykkar góðir fram-
bjóðendur eftir þessa stuttu yfirferð.

Byggðastefna er ekki skrifuð fyrir 
dreifbýlið á Íslandi heldur landið allt 
og þá sem byggja landið. Íbúar þurfa að 
vita að hverju þeir ganga þegar valin er 
búseta og jafnvel fjárfest til framtíðar. 
Því er nauðsynlegt að byggðastefna sé 
skrifuð af íbúunum sjálfum og taki ekki 
breytingum eftir pólitískum sveiflum.

Stjórn samtakanna Landsbyggðin lifi

Lóndrangar á Snæfellsnesi. Lifandi náttúra.

Búnaðarsamtök Vesturlands:

Þórhildur Þorsteinsdóttir 
Brekku nýr formaður Búvest
Nýlega voru haldnir aðal-

fundi nokkurra aðildarfé-
laga Bændasamtaka Íslands. 

Nokkur mannaskipti urðu í stjórn-
Búnaðarsamtaka Vesturlands og fleiri 
samtaka. Nýr formaður var kosinn á að-
alfundi Búnaðarsamtaka Vesturlands. 
Þórhildur Þorsteinsdóttir á Brekku í 
Norðurárdal var þá kjörin formaður í 
stað Guðnýjar H. Jakobsdóttur í Syðri-
Knarrartungu, en hún lét af embætti 
eftir níu ára stjórnarsetu. Halldór J. 
Gunnlaugsson á Hundastapa kom nýr 
inn í stjórn en áfram sitja þeir Daníel 
Ottesen á Ytra Hólmi, Valberg Sigfús-
son á Stóra-Vatnshorni og Kristján 
Magnússon í stjórninni.

Selja Hótel Sögu
Á fundinum kom fram að rekstur sam-
takanna var jákvæður um 1,5 milljónir 
króna á sl. ári. Velta samtakanna á var 

99 milljónir króna á árinu. Næg verk-
efni eru framundan í starfi samtakanna, 
meðal annars vinnuverndarverkefni 
sem er á döfinni. Þá voru samþykktar 
ályktanir, meðal annars varðandi upp-

byggingu og lagfæringu malarvega á 
starfssvæði Búvest, um að selja skuli 
Hótel Sögu og um stuðning við mál-
flutning Bændasamtaka Íslands varð-
andi sjálfstæði Landbúnaðarháskólans.

Kostir varðandi fyrir-
byggjandi aðgerðir gegn 
síldardauða skoðaðir
Um 80.000 tonn af síld höfðu vet-

ursetu í Kolgrafafirði, en síldin 
heldur yfirleitt til hafs í maímánuði. 
Því má slá föstu nú að engin hætta sé á 
síldardauða lengur í firðinum á þessu 
tímabili, eins og varð veturinn áður. 
Hættan var talin mest yfir háveturinn, 
en þörungaflóra fjarðarins lifnar við 
með hækkandi sól og framleiðir súr-
efni. Mælingar sýna að súrefnisstaða 
í firðinum er mjög góð, samkvæmt 
nettengdum mælum sem komið 
var fyrir í firðinum í vetrarbyrjun. 
Mælirinn hefur nú verið tekinn upp 
vegna viðhalds, þar sem hættan er 
talin hjá. Verðmætar upplýsingar 
hafa fengist með nákvæmri vöktun á 
súrefnisstöðu og öðrum umhverfis-
þáttum í vetur, sem munu gagnast við 
skipulagningu aðgerða til að koma í 
veg fyrir síldardauða í framtíðinni.

Kostir fyrirbyggjandi  
aðgerða
Hafrannsóknastofnun og Vegagerðin 
hafa unnið að rannsóknum og mati á 
kostum við fyrirbyggjandi aðgerðir til 
að fyrirbyggja síldardauða í Kolgrafa-
firði um nokkurt skeið, í kjölfar þess 
að um 50.000 tonn af síld drápust í 
firðinum í tveimur atburðum vetur-
inn 2012-2013. Fyrir liggur að algjör 
lokun fjarðarins með uppfyllingu í 
op á þveruninni yrði dýr aðgerð, með 
verulegum umhverfisáhrifum. Huga 
þyrfti vandlega að öryggis- og um-
hverfisþáttum, þar sem þessi aðgerð 
myndi búa til lón innan þverunar, þar 
sem sjávarfalla gætti ekki á sama hátt 
og fyrir utan þverun. Skipulagning, 
undirbúningur og framkvæmdir við 
lokun eru tímafrekar og lokun er af 
þeim sökum ekki talinn raunhæfur 
kostur fyrir næsta vetur, þótt áfram 
verði unnið að undirbúningi, svo hægt 
sé að skoða lokun sem langtímaað-
gerð.

Stofnanirnar tvær hafa einnig 
skoðað líkleg áhrif þess að opna þver-
unina frekar, ef það kynni að leiða 
til breytinga á gegnumstreymi sjávar, 
sem hefði jákvæð áhrif á súrefnisbú-
skap. Niðurstöður rannsókna benda 
til þess að frekari opnun þverunar 
með nýrri brúargerð myndi ekki hafa 
afgerandi áhrif, en myndi verða mjög 
dýr. Fleiri kostir hafa verið skoðaðir, 
s.s. uppsetning á fælingarbúnaði 
fyrir utan þverunina og súrefnisauð-
gun fjarðarins. Áfram verður unnið 
að mati á slíkum kostum, en ljóst að 
veruleg óvissa ríkir um hvort þeir 
muni bera tilætlaðan árangur. Um-
hverfis- og auðlinda, og sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðherra hefur óskað 
eftir greinargerð frá Hafrannsóknar-
stofnun í samvinnu við Vegagerðina 
um mat á ofangreindum og öðrum 
mögulegum kostum fyrir miðjan júní.

Í nóvember sl. var gerð tilraun til 
þess að reka síldina út með því að 
nota hvellhettur til að styggja hana. 
Ekki tókst að ljúka tilrauninni á full-
nægjandi hátt, þar sem aðstæður 
voru erfiðar og takmarkað magn af 
hvellhettum. Tilraunin þótti engu að 
síður bera góða raun og er í athugun 
að endurtaka hana í haust við betri 
aðstæður til að ná betri tökum á að-
ferðinni. Tvisvar í vetur féll súrefnis-
magn svo langt niður að skoðaður var 
möguleiki á að reyna að reka síldina 
út úr firðinum, en í bæði skiptin batn-
aði súrefnisstaðan með auknum vindi 
áður en blásið var til slíkra aðgerða.

Raunhæfasti kosturinn  
að vakta fjörðinn með 
síritandi súrefnismæli
Það er mat stjórnvalda að raunhæfasti 
og hagkvæmasti kosturinn til að draga 
úr líkum á síldardauða í Kolgrafafirði 
næsta vetur sé sú að vakta áfram 
fjörðinn með síritandi súrefnismæli 
og reyna að reka síldina út úr firðinum 
ef hætta er talin vera á ferðum. Ekki 
er þó hægt að útiloka hættu á síldar-
dauða með þessu og ljóst að óvissa 
verður áfram fyrir hendi. Einn stærsti 
óvissuþátturinn lýtur að því hversu 
mikið magn síldar mun leita inn í 
Kolgrafafjörð næsta haust. Ljóst er 
að mikið magn var þar veturinn 2012-
2013, eða yfir 200.000 tonn þegar mest 
var. Magnið sl. vetur var mun minna 
og bendir flest til þess að þar séu elstu 
árgangar íslensku sumargotssíldar-
innar á ferð. Yngri árgangar virðast 
hafa haft vetursetu nú að mestu fyrir 
utan Suðausturland og í Kolluál utan 
við Snæfellsnes, auk þess sem nokkurt 
magn smásíldar fannst í Hvamms-
firði. Það er þekkt að síldin breytir 
um hegðun hvað vetursetu varðar 
og óvíst er hve lengi hún leitar inn 
í Kolgrafafjörð í miklum mæli. Ým-
islegt bendir því til þess að aðstæður 
veturinn 2012-2013 hafi e.t.v. verið 
óvenjulegar. Ef þróunin verður sú að 
magn síldar í Kolgrafafirði fer minnk-
andi á næstu árum er e.t.v. ekki ástæða 
til að grípa til róttækra aðgerða, sem 
yrðu mjög dýrar og hefðu mikið rask 
á umhverfi í för með sér. Því skiptir 
miklu máli að mæla innstreymi 
síldar í fjörðinn næsta haust vel og 
meta líkur á síldardauða og nauðsyn 
á viðbúnaði út frá því.

Áhugavert dýralíf í Kolgrafarfirði

Þórhildur Þorsteinsdóttir, nýr formaður Búvest er lengst til hægri. Lengst til 
vinstri er fráfarandi formaður, Guðný H. Jakobsdóttir, og milli þeirra eru þrír 
af fjórum stjórnarmönnum Búvest.



U r t a s m i ð j a n
Gefðu húðinni þinni nýtt líf og ljómandi áferð með lífrænu húðvörunum okkar.

Silki andlitsolía djúpnæring inniheldur blágresi, rauðsmára og vítamínauðugar olíur 
s.s. aprikósu- og granateplaolíur sem virka endurnýjandi á húðina. Hafþyrnisolía 
gefur húðinni gullinn blæ.

Rósakrem luxus fyrir 40 + með mýkjandi og nærandi olíum úr rósabelgjum og fjólum, 
auk þess hina dýrmætu arganolíu sem þekkt er fyrir yngjandi áhrif á húðina.

Morgunfrúarkrem 24 klst. með granateplaolíu, blágresi, morgunfrú og gulmöðru. 
Frábært næringarkrem sem gefur húðinni fallega áferð og frísklegt útlit.

Gaman að gefa, gott að þiggja.

Fæst hjá www.urtasmidjan.is sími 462 4769
og í helstu náttúruvöruverslunum.
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Skólahreysti:

Grundaskóli á Akranesi var fulltrúi Vestlendinga
Heiðarskóli úr Reykjanesbæ 

bar sigur úr býtum í 
Skólahreysti árið 2014 eftir 

æsispennandi úrslitakeppni í Laugar-
dalshöll. Stemmningin þar var engu 
lík, jafnvel handboltalandsliðið má 
vara sig.. Tólf bestu skólar mættust 
í úrslitum og hefur keppnin sjaldan 
verið eins jöfn og hörð og ljóst er að 
mikil áhersla hefur verið lögð á æf-
ingar í skólunum í allan vetur. .Aðrir 
skólar sem tóku þátt auk Heiðarskóla 
og Grundaskóla voru Aðrir sem 
tóku þátt í úrslitum voru Fellaskóli 
í Fellabæ, Grunnskólinn á Þingeyri, 
Hvolsskóli á Hvolsvelli, Lágafellsskóli 
í Mosfellsbæ, Síðuskóli á Akureyri, 
Valhúsaskóli á Seltjarnarnesi, Valla-
skóli á Selfossi og Varmahlíðarskóli 
í Skagafirði.

Keppendur frá Grundaskóla voru þau Helgi arnar Jónsson sem keppti í upphífingum og dýfum;  saman í hraðaþraut fóru þau Eiður andri Guðlaugsson og 
Júlía Björk Gunnarsdóttir og Birna Sjöfn Pétursdóttir keppti í armbeygjum og hreystigreip.  Þau voru sínum skóla til sóma, sem og stuðningshópurinn á 
áhrorfendapöllunum.

Ein þrautin snýst um að hanga sem lengst á slá, kölluð hreystigreip. Birna 
Sjöfn Pétursdóttir var afar einbeitt á svip.

Flottur stuðningsmannahópur. Ætli strákarnir til sitt hvorrar handar ði jakkafötum, bindi og með sólgleraugu séu 
lífverðir?!
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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HVALUR HF.

Snæfellsbær

Óskum sjómönnum til hamingju 
með sjómannadaginn
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Óskum Víkingi Ólafsvík 
til hamingju með 

ÚRVALSDEILDARSÆTIÐ

Mynd Þröstur Albertsson

Stykkishólmsbær  sendir 
Vestlendingum bestu óskir um gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári, með þakklæti 

fyrir árið sem er að líða

Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
1. maí

GULLBERG
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GULLBERG
SEYÐISFIRÐI

GULLBERG
SEYÐISFIRÐI
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GULLBERG
SEYÐISFIRÐI
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Meltz

franskar

gos
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sweet
chili bbq
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MEÐ OLÍU FRÁ COMMA
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TransFlow SD 15W-40

TransFlow SD 15W-40

TransFlow ML 10W-30

TransFlow ML 10W-30

3.490 kr.

11.900 kr.

3.490 kr.

12.900 kr.
TransFlow SD 15W-40

109.900 kr. með vsk.

25% afsláttur*

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7 
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13
www.bilanaust.is Sími: 535 9000

*TILBOÐ GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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GLAMPI
Sími: 898 4999 - Netfang: xglampi@gmail.com - 301 Galtarlækur

Sandblástur og málun

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

22.  maí  201412

Þjóðlagasveitin í Tónbergi 23. maí:

Raddir sem aldrei hljóðna
Óskaljóðin - RADDIR SEM 

ALDREI HLJÓÐNA er 
titillinn á tónleikum (sýn-

ingu) Þjóðlagasveitar Tónlistarskól-
ans á Akranesi sem verða í Tónbergi 
föstudaginn 23. maí nk. kl. 20.00.  
Stjórnandi er Skúli Ragnar Skúlason. 
Sveitina skipa 18 stúlkur sem allar 
leika á fiðlur, syngja og mynda talkór. 
Meðleikarar eru þrír, Birgir Þórisson 
píanó og írsk tromma, Eiríkur Guð-

mundsson, slagverk og Sigurþór 
Þorgilsson, bassi og gítar. Auk þeirra 
leikur Rut Berg Guðmundsdóttir 
þverflautuleikari með sveitinni sem 
gestaspilari.

Á undanförnum árum hefur sveitin 
sýnt eftirtalin verk:

1) Nótt dagur nótt
2) Síðasta Blómið
3) Í Takt við tímann - vertu þú sjálfur
4) Húsið milli tveggja heima

5) Eilíft andartak
6) Til eru fræ
7) Kling kling
8) Í speglinum.
Raddir sem aldrei hljóðna er því ní-

unda verk sveitarinnar og byggir verkið 
á vorinu, ilmi ást og blóma. Hér setja 
minningar, söknuður, æskan og tím-
inn sterkan svip á heildarmyndina. Það 
verður eflaust enginn svikinn af því að 
mæta í Tónbergi annað kvöld.

Þjóðlagasveitin.

Fréttatilkynning.

Hljómsveitin Sout Lane 
Basement Band og Magni 
Ásgeirsson gefa út CD og vinyl
Laugardaginn 6. janúar 2011 

komu 8 félagar í hljómsveitinni 
South Lane Basement Band og 

hljóðmaður þeirra saman í Tónlist-
arskólanum á Akranesi til þess að 
hljóðrita á einfaldan hátt soul-lagapró-
gramm sem þeir höfðu flutt tvívegis 
á tónleikum á Gamla Kaupfélaginu 
sumarið áður og eftir fimm tíma 
hljóðritun höfðu þeir tekið upp 13 lög. 
Þessi hljóðritun var upphaflega gerð 
til gamans og varðveislu fyrir þá félaga 
og heppnaðist hún vel og hefur nú 
verið unnin áfram til útgáfu með það 
að leiðarljósi að halda í þá spilagleði 
og líf sem þar ríkti. 

Það voru saxofónleikararnir Jón 
Trausti, Ketill og Reynir sem áttu 
upphaflega hugmyndina að þessum 
tónleikum sem fóru fram undir slag-
orðinu ,,Aldrei fór ég neitt,” sem er 
vísun í að þeir og fleiri úr bandinu 
hafa alið sinn aldur á Akranesi og líka 
að þessi músik, soul og soulkenndur 
blues, hafði ávallt verið í uppáhaldi 
hjá þeim frá því að þeir kynntust 
þessari tónlist á sjöunda áratugnum 
og þeir Reynir og Jón Trausti ásamt 
Ragnari trommuleikara fengið tæki-
færi um stutt skeið til þess að leika 
hana og hún aldrei farið úr huga 
þeirra, en sterk einkenni hennar eru 
einmitt skemmtilegar útsetningar 
fyrir blásturhljóðfæri. Þeir sem þarna 
voru samankomnir voru áðurnefndir 
Reynir Gunnarsson (alto og bariton 
sax) Ketill(Kalli)Bjarnason(tenor sax) 
Jón Trausti Hervarsson (tenor sax) 
og Ragnar Sigurjónsson (trommur), 
Baldur Ketilsson (gítar og öll hljóð-

ritun) Sævar Benediktsson (bassi) 
Lárus Sighvatsson (hljómborð og 
röddun) og söngvarinn góðkunni 
Magni Ásgeirsson. Hljóðritunina í 
Tónlistarskólanum önnuðust þeir  
Baldur Ketilsson og Sigurvald I. 
Helgason. Seinna á vinnsluferli kom 
Pálmi Sigurhjartarson til sögunnar og 
lagði til píanóleik. Viðbótaupptökur 
og eftirvinnsla fóru fram í Studio B á 
Akranesi . Lokahljóðblöndun önnuð-
ust Baldur og Haffi Tempó. 

Hljómsveitarnafnið er bein tilvísun 
í  Suðurgötuna, sem hlykkjast með 
suðurströnd Skagans frá Steinsvör 

alla leið að Skagabraut, og einnig í 
kjallaraherbergi Kalla á Suðurgötu 90 
en þangað komu strákarnir úr Suður-
götunni og nágrenni til þess að spila 
saman og þar voru ófáar hljómsveitir 
stofnaðar af Kalla og félögum.

Nú er semsagt umræddur 
geisladiskur kominn og væntaleg er 
LP plata í takmörkuðu upplagi.

Cdinn og vinylinn má panta á Face-
book síðu sveitarinnar https://www.
facebook.com/pages/South-Lane-Ba-
sement-Band og einnig verður disk-
urinn til sölu hjá versluninni Bjarg á 
Akranesi.



Síðumúli 16        •        108 Reykjavík         •         Sími 580 3900        •        www.fastus.is         •        Verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00

Þvottavélar  •  þurrkarar  •  tauflokkunarkerfi  •  o.m.fl

W5240 
Þvottavél

W5105H
Þvottavél

T5290
Þurrkari

T5350
Þurrkari

Hreint og klárt  
Hjá Fastus fást heildarlausnir fyrir þvottahús

Þvottavélar og þurrkarar - helstu kostir: 
• Ryðfrítt stál
• Stærra hurðarop - 45cm þvermál
• Sparnaðarkerfi fyrir vatn og orkunýtingu
• Notendavæn og þægileg þvottakerfi
• Þvottavél og þurrkari staflanleg til að nýta pláss betur
• Margar góðar viðbætur fáanlegar, m.a. myntrauf

Hammerlit    •   Tauflokkunarkerfi
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Frír flutningur á 
GARÐHÚSUM á allar 

þjónustustöðvar 
Flytjanda.

·
50% afsláttur af 

flutningi á 
GESTAHÚSUM miðað 
við verðskrá Flytjanda 

á allar þjónustustöðvar 
Flytjanda.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1
4-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

50% 
afsláttur 

af flutningi á 
GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
miðað við verðskrá 

Flytjanda á allar 
þjónustustöðvar 

Flytjanda.
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Háskólinn á Bifröst auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns bókasafns Háskólans á Bifröst sem er fullt starf.
Forstöðumaður ber ábyrgð á starfsemi bókasafns, þjónustu þess og samstarfi  við aðila innan og utan háskólans.  
Ennfremur heldur forstöðumaður utan um skjalastjórnunarkerfi  skólans, notkun þess og þróun.  Bókasafnið heyrir 
undir skrifstofu rektors og þjónustar allar einingar háskólans.

Starfssvið
• Fagleg og fj árhagsleg ábyrgð á daglegum rekstri  bókasafnsins.
• Ábyrgð á áframhaldandi uppbyggingu safnkosts þannig að hann styðji sem best við starfsemi háskólans í 

samræmi við þarfi r hans vegna náms, kennslu og rannsókna.
• Yfi rumsjón með stafrænum tímaritakosti bókasafnsins og  öðrum gagnasöfnum  s.s.  gegnir.is og skemman.is. 
• Ábyrgð á upplýsingaþjónustu og kennslu á leit í gagnagrunnum og þjónustu varðandi aðgengi þeirra.
• Yfi rumsjón og utanumhald um notkun og þróun á skjalastjórnunarkerfi nu OneSystem í samstarfi  við 

Háskólaskrifstofu.
•  Viðhald og þróun á þeim hluta heimasíðu skólans sem varðar bókasafnið.

 
Menntun og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði, meistarapróf eða önnur framhaldsmenntun er æskileg. 
• Starfi ð gerir kröfu á stjórnunarhæfni og góða samstarfshæfni, sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, hæfni í 

mannlegum samskiptum og ábyrgðarkennd. 
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta.  
• Reynsla af stjórnun, stefnumótun og rekstri safna. 

Miðað er við að nýr forstöðumaður geti hafi ð störf 1. september 
2014.  Búseta á Bifröst eða annars staðar í sveitarfélaginu er mjög 
æskileg.  Upplýsingar um starfi ð gefur rektor og umsóknir skulu 
sendar til hans í pósti eða á netfangið rektor@bifrost.is.  
Umsóknarfrestur er til 8. júní 2014.

Atvinna

Forstöðumaður Bókasafns 
Háskólans á Bifröst

Auglýsingasíminn er 578 1190

ÍA mætir 
Víkingi Ólafsvík 
í deildar leik 
á Skaganum á 
föstudaginn
Skagamenn byrjuðu Íslands-

mótið vel í vor með 1:0 sigri á 
liði Selfyssinga. Í kjölfarið fylgdu 

tveir hörkuleikir í deild og bikar gegn 
sterku liði Grindavíkur sem töpuðust 
báðir. Úrslitin í deildarleiknum voru 
3:2 en leikið var í Grindavík. Næsti 
leikur er á föstudag, það er Vestur-
landsrimma gegn Víkingi Ólafsvík, en 
leikið er á Norðurálsvellinum á Akra-
nesi. Bæði liðin eru dottin úr leik í 
Borgunarbikarnum, ÍA tapaði fyrir 

Grindavík 4:1 og Víkingur Ólafsvík 
tapaði fyrir HK 2:0.

Víkingur Ólafsvík vann KA í fyrsta 
deildarleik félagsins 3:2, en leikið var á 
Akureyri. Síðan var leikið gegn Selfys-
singum í Ólafsvík, en sá leikur tapaðist 
1:0. Víkingur hefur verið að styrkja sitt 
lið, og nýlega komu til þeirra fjórir er-
lendir leikmenn. Ekki er að efa að Vest-
lendingar sem og aðrir knattspyrnuá-
hugamenn munu fjölmenna á leikinn 
á föstudagskvöldið á Akranesi. Frá leik Vesturlandsliðanna í Ólafsvík sl. sumar, en þá voru þau bæði í efstu deild karla.

Dyggir stuðningsmenn ía finnast víða. Þessir nemendur Grundaskóla voru 
mættir á úrslit Skólahreysti til að styðja fulltrúa skólans í erfiðri keppni. Ekkert 
var eðlilega en að skreyta sig með fána ía.

Bifröst og Golfklúbbur-
inn Glanni í samstarf
Vilhjálmur Egilsson, rektor Há-

skólans á Bifröst, og Kolbeinn 
Pálsson frá Golfklúbbnum 

Glanna undirrituðu á dögunum samn-
ing sem kveður á um samstarf Golf-
klúbbsins Glanna og Hótel Bifröst sem 
rekið er af skólanum. Tilgangurinn er 
að vekja athygli á golfvellinum Glanna 
og auka þannig við afþreyingar-
möguleika í ferðaþjónustu á svæðinu. 

Hótel Bifröst og golfvöllurinn Glanni 
eru staðsettir sitthvoru megin við þjóð-
veginn og samvinna skapar því mikla 
möguleika til þess að bæta þjónustu við 
golfáhugamenn, sumarbústaðafólk og 
almennt ferðafólk á leið um Norður-
árdal . Hótel Bifröst mun hafa umsjón 
með notkun á golfvellinum og annast 
þjónustu vegna veitinga og gistingar 
fyrir notendur vallarins. 

Vilhjálmur Egilsson og Kolbeinn Pálsson handsala samninginn.



OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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Það er fylgst náið með lífríkinu í 
Hvalfirði. Sérfræðingar frá Háskóla 
Íslands, Nýsköpunarmiðstöð, Land
búnaðarháskólanum og fleiri aðilum 
fylgjast með lífríki sjávar, loftgæðum, 
ferskvatni, gróðri og húsdýrum, alls 
59 mismunandi umhverfisþáttum.

Álver á heims-
mælikvarða

Norðurál á Grundartanga er langt 
undir öllum viðmiðunarmörkum sem 
sett eru í starfsleyfi og reglugerðum 
og þessi mörk eru með því strang
asta sem þekkist. Starfsemin er á 
heimsmælikvarða – eins og hæfir 
Hvalfirðinum og íslenskri náttúru.

Áhrif álvers Norðuráls á lífríkið í Hvalfirði eru 
óveruleg. Þetta staðfesta niðurstöður umhverfis
vöktunar fyrir árið 2013.  

Allar sérfræðiskýrslur um Umhverfisvöktun iðn
aðarsvæðisins á Grundartanga eru aðgengilegar 
á heimasíðu Norðuráls, www.nordural.is

Meðalstyrkur flúors er vel undir viðmiðunarmörkum. Losun minnkar þrátt fyrir framleiðsluaukningu.

Losun flúors
kg/tonn Al

0,50

Flúor

2009 2010 2011 2012 2013

Viðmið starfsleyfis


