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Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og 
friðaðra húsa og mannvirkja, sbr. reglur nr. 577/2014. Samkvæmt 
úthlutunarreglunum er heimilt að veita styrki úr sjóðnum til:  

 viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum.  

 viðhalds annarra mannvirkja sem hafa menningarsögulegt, 
vísindalegt eða listrænt gildi.  

 byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa 
og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær. 

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs 
ástands ásamt gildis fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar.  

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2014. Umsóknir sem berast eftir að 
umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun. 

Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á 
leiðbeiningarit um viðhald og endurbætur friðaðra og varðveisluverðra húsa 
sem finna má á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, undir gagnasafn og á 
Húsverndarstofu í Borgarsögusafni Reykjavíkur/Árbæjarsafni. 
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„Menntun núna“
Samstarf við hagsmunaaðila um þróun verkefnisins

Tilraunaverkefnin „Menntun núna“ í 
Breiðholti og Norðvesturkjördæmi 
ásamt Fjölmenningarsetrinu stóðu 

fyrir tveimur ráðstefnum undir yfirskrift-
inni „Íslenska og fjölmenningarsamfé-
lagið.“ Fyrri ráðstefnan fór fram á Ísafirði 
8. október, og sú seinni í Breiðholti 10. 
október. Á ráðstefnunni í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði var áherslan á fyrirmyndar-
verkefni tengd íslenskunámi innflytjenda 

og ólíkar kennsluaðferðir. Á ráðstefnunni 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi í 
Breiðholti var rætt um móttöku og þátttöku 
innflytjenda í íslensku samfélagi. 

Markmið ráðstefnanna var að vekja 
athygli á þeirri þróun sem orðið hefur á 
íslenskunámi síðustu ár og undirstrika mik-
ilvægi samstarfs og samþættingar er kemur 
að móttöku, þjónustu og fræðslu til inn-
flytjenda. Illugi Gunnarsson menntamála-

ráðherra og Hanna Birna Kristjánsdóttir 
innanríkisráðherra fluttu erindi á ráðstefn-
unum auk fulltrúa fræðsluaðila, Innflytj-
endaráðs, Fjölmenningaráðs Reykjavíkur-
borgar, sveitarfélaga og Borgarbókasafns. 
„Menntun núna“ verkefnin eru að undirbúa 
tilraunaverkefni um móttökuviðtal og hefur 
óskað eftir samstarfi við hagsmunaðila um 
þróun verkefnisins með það fyrir augum að 
þróa ferli og módel sem innleiða mætti á 
landsvísu í lok verkefnisins. 

Verkefnastjóri í Norðvesturkjördæmi 
er Geirlaug Jóhannsdóttir sveitarstjórn-
armaður í Borgarbyggð en verkefnastjóri 
í Breiðholti er Stefanía G. Kristinsdóttir. 

Geirlaug Jóhannsdóttir verkefnastjóri ásamt Sindra Sigurgeirssyni formanni bændasamtakanna og bónda á bakkakoti í borgar-
firði, en ekki er fráleitt að að álíta bændur sýni verkefninu ,,Menntun núna” áhuga.
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Gæðamakríll 
frá Hornafirði

Sólsker er tilnefnt til Fjöreggsins 2014 fyrir 
frumkvæði við nýtingu á makríl og fyrir 

afurðirnar Makrílpaté og Heitreiktan makríl.

Sólsker hlaut gullverðlaun í �okki heitreyktra 
�skafurða í Svíþjóð í Östersund 2013 fyrir 

heitreyktan makríl.

Sólsker leggur áherslu á umhver�svænar 
veiðar og vinnslu og framleiðir sínar afurðir í 

matarsmiðjunni á Höfn.

Fjórir stundakennarar 
fá fasta stöðu á Bifröst
Þrír stundakennarar hafa fengið 

fasta stöðu aðjúnkts á við-
skiptasviði Háskólans á Bifröst. 

Þetta eru þeir Brynjar Þór Þorsteins-
son, Haraldur Daði Ragnarsson og 
Ragnar Már Vilhjálmsson. Brynjar 
Þór Þorsteinsson er með M. Sc. í al-
þjóðaviðskiptum frá CBS viðskipta-
háskólanum í Kaupmannahöfn og 
B. Sc. gráðu í viðskipafræði frá Há-
skólanum á Bifröst. Brynjar hefur 
verið stundakennari á Bifröst síðan 
2012 og hefur kennt markaðsfræði, 
þjónustustjórnun og samningatækni 
á grunnstigi. Einnig hefur Brynjar 
kennt ýmis námskeið á símenntun-
arsviði Háskólans á Bifröst ásamt að 
vera leiðbeinandi og prófdómari í BS 
ritgerðum. Þá hefur Brynjar unnið að 
markaðsrannsóknum fyrir ýmis fyrir-
tæki í nýsköpun. Brynjar er yfirmaður 
markaðs- og samskiptamála Háskólans 
á Bifröst og hefur gengt því starfi síðan 
mars 2013. 

Haraldur Daði Ragnarsson er með 
M. Sc. í hagfræði og stjórnun sem og í 
alþjóðaviðskiptum og stjórnmálafræði, 
hvorutveggja frá CBS viðskiptaháskól-
anum í Kaupmannahöfn. Haraldur 

Daði hefur kennt bæði í grunn-og 
meistaranámi við Háskólann á Bif-
röst og kennir einnig við Háskólann í 
Reykjavík. Þá hefur hann umtalsverða 
reynslu af því að halda fyrirlestra og 
erindi á innlendum og erlendum 
vettvangi. Haraldur Daði hefur sinnt 
margvíslegum stjórnunarstöðum og 
gegnt trúnaðarstörfum fyrir félög og 
fyrirtæki. Hann hefur m.a. starfað sem 
framkvæmdastjóri hjá Knattspyrnu-
félaginu Val, verið forstöðumaður 
hjá Tali og markaðssérfræðingur á 
einstaklings-og fyrirtækjamarkaði hjá 
Símanum, ásamt því að vinna við dag-
skrárgerð í útvarpi til margra ára. Har-
aldur Daði hefur víðtæka stjórnunar-
reynslu og er hann einn af stofnendum 
og meðeigendum í ráðgjafafyrirtækinu 
Manhattan Marketing. 

Ragnar Már Vilhjálmsson hefur 
verið stundakennari við Háskólann á 
Bifröst síðan árið 2004 og kennt ýmsa 
markaðsfræðiáfanga, bæði í grunn-
námi og meistaranámi, auk þess að 
leiðbeina fjölda nemenda við skrif 
BS og MS ritgerða. Ragnar er með 
M. Sc. gráðu í Business Performance 
Management frá Viðskiptaháskól-

anum í Árósum og BBA gráðu í Mar-
keting frá The University of Texas í 
San Antonio. Ragnar hefur starfað við 
markaðsstjórnun frá árinu 1997, þar á 
meðal hjá OZ.com, Sambíóunum og í 
10 ár á markaðssviði Íslandsbanka. Í 
dag rekur Ragnar ráðgjafafyrirtækið 
Manhattan Marketing ásamt tveimur 
meðeigendum. 

Gunnar Sigvaldason stundakennari 
við Háskólann á Bifröst hefur fengið 
fasta stöðu aðjúnkts við félagsvísinda-
svið Háskólans á Bifröst. Gunnar er 
með BA- og MA-gráðu í heimspeki 
frá Háskóla Íslands en hefur auk þess 
stundað nám í Berlín. Hann hefur sinnt 
stundakennslu við Háskólann á Bif-
röst frá árinu 2010 þar sem hann hefur 
kennt námskeið um siðfræði, gagnrýna 
hugsun sem og stjórnmál og heim-
speki. Áhugasvið hans liggja einkum 
á sviði siðfræði og stjórnmálaheim-
speki en einnig stjórnmálahugsun al-
mennt. Þessi dægrin veltir hann meðal 
annars fyrir sér færninálguninni og því 
hvort kenningar í siðfræði og stjórn-
málaheimspeki geti gegnt hagnýtu og 
leiðbeinandi hlutverki við lausn álita-
mála í stjórnmálum. 

Syngdu mig heim
- söngskemmtun í tilefni aldarafmælis  
Jóns frá Ljárskógum

Skemmtilegir tónleikar voru 
haldnir í Tónbergi á Akranesi 
2. október sl. þar sem eingöngu 

voru flutt lög við texta Jóns frá Ljár-
skógum, en en flytjendur hafa farið 
víða til að minnast aldarafmælis þessa 
merka skálds. Flytjendur voru Söng-
kvartettinn sem í eru Björn Bjarn-
steinsson, Guðmundur Davíðsson, 
Magnús Pétursson, Reynir Bergmann 
Pálsson og undirleikarinn Sigurður 
Helgi Oddsson. Auk þess komu fram 

Unnur Birna Björnsdóttir sem bæði 
söng og spilaði á fiðlu og sönkonan 
Unnur Helga Möller. 

Jón Jónsson ólst upp í Ljárskógum 
í Dölum þar sem tónlistin og skáld-
skapurinn réðu ríkjum árið um kring. 
Hann var stúdent frá MA 1934. Hann 
söng sig inn í hjörtu landsmanna með 
MA-kvartettinum sem telja má fyrstu 
dægurstjörnur Íslands. Hver þekkir 
ekki lög eins og Húmar að kveldi og-
Blærinn í laufi. 

kvartettinn.

Söngkonurnar.

Fallegustu einbýlishúsalóðirnar á Akranesi: 

Bjarkargrund 33 og Steinstaðaflöt 15
Skipulags-og umhverfisnefnd 

Akraneskaupstaðar hefur veitti 
eigendum tveggja lóða viður-

kenningu fyrir fallegustu einbýlishúsa-
lóðirnar. Það voru þau eru Anna Berg-
lind Einarsdóttir og Samúel Ágústsson 
fyrir lóðina að Bjarkargrund 33 og 
Reynir Þorsteinsson og Guðbjörg 
Árnadóttir fyrir lóðina að Steinsstaða-
flöt 15. Það var formaður skipulags- og 
umhverfisnefndar, Einar Brandsson, 
sem gerði grein fyrir vali nefndarinnar 
og að því búnu afhenti Regína Ásvalds-
dóttir bæjarstjóri viðurkenningarnar. 

Í umsögn nefndarinnar segir að 
lóðin á Bjarkargrund 33 sé einstak-
lega vel hirt lóð. Lóðin er römmuð inn 
af klipptu limgerði og frjálsvaxandi 
trjám, innviðir garðsins eru fjölbreytt 
runna- og blómabeð, grasflöt, pottar 
með runnum og blómum, dvalarsvæði 
sem er afmarkað með timburveggjum 
og lítið geymsluhús. Lóðin myndar 
fallega heild þar sem hlúð er að hverju 
smáatriði. Einnig ber að nefna að Anna 
og Samúel hlúa vel að nánast umhverfi 
og fá miklar þakkir frá nefndinni fyrir 
umhirðu á göngustíg við lóðina þeirra. 
Eru þau öðrum íbúum til fyrirmyndar 
fyrir þáttöku þeirra í að fegra bæinn. 

Lóðin á Steinstaðaflöt 15 er 

sannkölluð vin. Lóðin er römmuð 
inn af timburveggjum með runna-og 
trjágróðri utan veggja sem innan, að-
koman samanstendur af hellulögðum 
stíg og með runna- og trjágróðri með-
fram. Þegar komið er inn í garðinn 
blasir við rými með fjölbreyttum 
gróðri sem er raðað fallega saman. 
Mikil áhersla er lögð á að raða gróðri 
saman í eina heild, hann er fjölbreyttur 
og inn á milli eru tegundir sem eru 
sjaldséðar á Íslandi og má til dæmis 
nefna þar Kristþyrnir. Þó garðurinn sé 

ekki stór þá eru tvö ólík dvalarsvæði í 
garðinum, annað með timburgólfi en 
hitt er innar með hellulögðu gólfi. Í 
garðinum er aðalflöturinn með möl og 
settar eru stiklur í til að mynda stíga og 
beð eru römmuð inn með kantsteini. 
Í heildina virkilega fallegur garður 
sem kemur ánægjulega á óvart og 
mikil hugsun og vinna lögð í val á 
plöntum og samsetningu gróðurs sem 
er áhugavert og gleður augað. Notkun 
á rýminu mjög vel heppnað og falleg 
samfella í garðinum. 

Gunnar Sigvaldason. Haraldur Daði ragnarsson. ragnar Már Vilhjálmsson. brynjar Þór Þorsteinsson.

Stoltir verðlaunahafar, f. . v. : Annna berglind einarsdóttir, Samúel Ágústsson, 
Guðbjörg Árnadóttir og reynir Þorsteinsson. 
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Hvað er einelti?
Nú þegar skólar, á öllum 

stigum, hafa starfað í 
nokkrar vikur er rétt að 

beina sjónum að einelti sem er ofbeldi 
sem aldrei er réttlætanlegt.  Talað er 
um einelti þegar einstaklingur verður 
fyrir endurteknu áreiti og á erfitt 
með að verjast því. Sá sem er sterk-
ari, árásargjarnari og frakkari níðist 
á þeim sem er líkamlega/félagslega 
veikari. Gerandinn misbeitir valdi 
gegn þolandanum.

Einelti veldur þjáningum sem geta 
fylgt þolandanum ævilangt. Rann-

sóknir sýna að margir þeirra sem hafa 
orðið fyrir langvarandi einelti hafa 
brenglaða sjálfsmynd og lítið sjálfs-
traust. Þeir eru líklegri en aðrir til að 
eiga við geðræn vandamál að stríða 
síðar á lífsleiðinni svo sem  þunglyndi, 
félagsfælni og kvíða. Stundum verður 
niðurbrotið algert og eineltið leiðir til 
sjálfsvígs en bæði íslenskar og erlendar 
rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl 
milli eineltis og sjálfsvígshugsana, 
sjálfsvígstilrauna og sjálfsvíga. Hvaða 
einkenni sýnir barn sem verður fyrir 
einelti?

■ Vill ekki lengur fara í skólann.
■ Barnið kvartar oft undan maga- eða 

höfuðverkjum og er lystarlaust.
■ Sefur illa, fær martraðir og grætur 

jafnvel í svefni.
■ Barnið er niðurdregið, virðist óham-

ingjusamt eða er þunglynt.
■ Það fær lélegri einkunnir og áhugi á 

skólanum dvínar.
■ Barnið kemur heim úr skóla eða 

tómstundastarfi skítugt, blautt eða 
í rifnum fötum. Skólabækurnar eru 
skemmdar og hlutir týnast. Barnið 
getur ekki gert almennilega grein 
fyrir því sem gerðist.

■ Það getur ekki gefið trúverðuga skýr-
ingu á mari, skeinum og sárum.

■ Barnið er alltaf eitt, bekkjarfélagar/
leikfélagar koma ekki lengur heim 
með barninu.

■ Það hnuplar eða biður um meiri pen-
inga en það er vant (til að blíðka þá 
sem leggja það í einelti).

Hvað er hægt að gera leiki grunur á 
einelti?
•	 Ræða	við	barnið	og	komast	að	því	

hvort grunurinn reynist réttur. Oft 
reyna börn sem eru lögð einelti að 
leyna því þar sem þau skammast 
sín/vilja ekki valda foreldrum sínum 
vonbrigðum eða áhyggjum.

•	 Leita	ráða	til	dæmis	hjá	námsráðgjafa	
eða sálfræðingi.

•	 Hafa	samband	við	umsjónarkennara	
eða skólayfirvöld. Skólinn á að bregð-
ast við og ganga í málið.

•	 Leita	til	fræðsluyfirvalda,	svo	sem	
skólaskrifstofu, fræðsluskrifstofu eða 
sambærilegra aðila standi viðbrögð 
skóla ekki undir væntingum.

•	 Fá	upplýsingar	og	ráð	hjá	mennta-

málaráðuneytinu, Heimili og skóla 
eða Olweusaráætluninni gegn einelti.
 Barnaheill standa að forvarnar-

verkefni gegn einelti fyrir leikskóla. 
Það verkefni nefnist vinátta og þar 
er meðal annars miðlað til foreldra 
hvað þeir geta gert til að koma í veg 
fyrir eða fylgjast með einelti. En rætur 
eineltis byrja gjarnan í leikskóla. Þar 
er til dæmis hvatning til foreldra að 
tala ekki illa um önnur börn eða for-
eldra þeirra. Setja reglur um afmæli í 
hópnum, bjóða t.d. öllum í hópnum 
eða öllum af sama kyni og einnig að 
börnin mæti í þau afmæli sem þau eru 
boðin í. Það er ekkert sem er eins sárt 
fyrir barn þegar enginn boðsgestur 
mætir í afmælið sitt. Á sama hátt er 
líka sárt fyrir barn að vera ekki boðið 
í afmæli sem öllum öðrum er boðið 
í. Þá eru fleiri ráð fyrir foreldra eins 
og að vera í góðu sambandi við aðra 
foreldra og fylgjast með hvort að ein-
hver í bekknum eða hópnum sé skilin 
útundan. Ábyrgð foreldra barna er því 
oft meiri en margur gerir sér grein fyrir.
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Vesturland
17. tBl. 3. ÁrGanGur 2014
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: 840-9555 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. 

umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 6.400 eintök. dreifing: Íslandspóstur.

Fríblaðinu er dreiFt í 6.400 eintökum í allar íbúðir á akranesi, 
dreiFbýli á akranesi og í borgarnesi. blaðið liggur einnig Frammi  

á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi

Allflestir landsmenn hluta á tónlist í útvarpi eða hlusta á tónlist með 
öðrum hætti, t.d. á geisladiskum. Í núgildandi virðisaukaskattslögum 
kemur eins og kunnugt er fram sú meginregla í 1. mgr. 14. gr. að 

virðisaukaskattur skuli vera 25,5%. Frá þessu eru þó þær undantekningar 
sem tilgreindar eru í tíu töluliðum í 2. mgr. sömu greinar, en greiða skal 7% 
virðisaukaskatt af ýmsum vörum og þjónustu. Meðal undantekninga þar eru 
mat-og drykkjarvörur, hótel-og gistiþjónusta, tímarit, dagblöð og bækur og 
geisladiskar og rafræn miðlun á tónlist. Ríkisstjórnin lagði fyrir skömmu 
fram frumvarp til laga m.a. um breytingu á framangreindum ákvæðum. Í 
c-lið 1. greinar frumvarpsins er lagt til að almenna skatthlutfallið í virð-
isaukaskatti verði lækkað úr 25,5% í 24% og að lægra skatthlutfallið verði 
hækkað úr 7% í 12%. Af þessu sést að virðisaukaskattur af geisladiskum og 
rafrænum miðlum með tónlist verður hækkaður um 72 % frá því sem nú er. 
Fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að ráðleggingar sérfræðinga 
í skattamálum til ríkja heims séu mjög á þá lund að afnema beri lægra/
lægri þrep virðisaukaskatts. Síðan segir orðrétt: „Með því að nýta þó ekki 
væri nema hluta tekjuaukans af afnámi lægra þrepsins til að jafna lífskjör á 
markvissari hátt mætti ná mun meiri árangri í kjarajöfnun með aðeins einu 
skattþrepi.“ Af þessu að dæma er hér um að ræða skattapólitík sem hefur 
það að leiðarljósi til lengri tíma að innleiða kerfisbreytingu með aðeins einu 
skattþrepi virðisaukaskatts. Allar líkur eru því á að þetta muni leiða til enn 
meiri hækkunar á framangreindar vörur og þjónustu í framtíðinni en nú er 
lagt til, en að ríkisstjórnin telji raunhæft að þessar vörur og þjónusta geti til 
að byrja með borið 72 % aukna skattbyrði.
Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda mótmælir þessum tillögum 
harðlega enda hefur neysla á tónlist hefur aldrei verið meiri en einmitt nú. 
Því miður verður ekki sagt að þeir sem skapa, flytja og markaðssetja tónlistina 
beri mikið úr býtum þrátt fyrir þessa miklu grósku þar sem langstærstur hluti 
þessarar neyslu á sér stað á netinu, án þessa að rétthafar fái greitt nema brot 
af því sem þeim bæri. Veltan í íslenskri hljómplötusölu hefur dregist saman 
um yfir 50% frá árinu 2000 til 2014. Á fyrstu sex mánuðum þessa árs dróst 
sala á geisladiskum saman um 19%. Áðurnefnd tillaga ríkisstjórnarinnar 
um 72% hækkun á virðisaukaskatti á hugverk tónlistariðnaðarins er því 
mikið áfall fyrir þá innlendu aðila sem hafa háð gífurlega erfiða baráttu á 
undanförnum árum í samkeppni við ólöglegan tónlistarmarkað á netinu, án 
nokkurs áhuga lögregluyfirvalda á að halda uppi eðlilegri réttargæslu gegn 
höfundaréttarbrotum á netinu. Ef fram fer sem horfir munu framangreind 
áform ríkisstjórnarinnar stuðla að því að hagur tónlistarfólks skerðist enn 
frekar og með svipuðu áframhaldi er ljóst að slíkt mun til langframa kæfa þá 
miklu sköpun sem verið hefur í íslensku tónlistarlífi. Það verður þá kannski í 
náinni framtíð óþarft að halda árlega hátíð þar sem veitt eru tónlistarverðlaun 
fyrir bestu flytjendur og útgefendur í jazz, klassík og poppi. Vill það einhver? 
Vonandi sér ríkisstjórnin að sér.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Virðisaukaskattur 
af geisladiskum og 
rafrænum miðlum 
hækkar um 72%

Leiðari Fjölmennt Landsmót 
Samfés á Akranesi
Landsmót Samfés 2014 fór fram 

á Akranesi í byrjun mánaðarins 
og var það í alla staði mjög vel 

heppnað. Árlega sækir mikill fjöldi 
ungmenna mót sem þessi og nú í ár 
voru gestir rúmlega 400, þar af rúm-
lega 320 unglingar. Regína Ásvalds-
dóttir bæjarstjóri setti landsmótið á 
föstudagskvöld. Að því loknu hófst 
heljarmikið Hókí-póki, grillveisla og 
loks kvöldvaka og á kvöldvökunni kusu 
unglingarnir sér fulltrúa í Ungmenna-
ráð Samfés. 

Á laugardeginum var boðið upp 
á smiðjuvinnu eins og venjan er. 
Hægt var að velja um tvær tegundir 
af smiðjum, valdeflingarsmiðjur og 
afþreyingarsmiðjur, og þurftu allir 
að taka þátt og fara í eina af hvorri 
tegund. Alls gátu ungmennin valið 
út 14 valdeflingarsmiðjum og 14 af-
þreyingarsmiðum og því auðvelt að 
finna eitthvað við sitt hæfi. Að lokinni 
smiðjuvinnu var frjáls tími. Einhverjir 
nýttu tækifærið og skelltu sér í sund, 

aðrir horfðu á fótbolta á meðan enn 
aðrir nýttu tímann til þess að kynnast 
nýjum félögum. Um kvöldið komu 
svo allir saman í íþróttahúsinu við 
Vesturgötu og gæddu sér á dýrindis 
hátíðarkvöldverði. Þar átti hópurinn 
notalega stund. Kvöldinu lauk síðan 
með stórdansleik í Fjölbrautaskóla 

Vesturlands. Á sunnudag hélt ný-
kjörið Ungmennaráð Samfés lands-
þing sitt. Þingið tókst með ágætum 
og voru umræðurnar bæði líflegar og 
skemmtilegar. Helst ber að nefna að 
unglingar kalla eftir betri kynfræðslu 
í skólum og ennfremur meiri fræðslu 
um fjármála- og fjölmiðlalæsi. 

Landsmótið var fjölmennt.

Kirkja mánaðarins – Breiða- 
bólstaðarkirkja á Skógarströnd
Breiðabólstaður á Skógarströnd 

við Breiðafjörð er bær, fornt 
höfuðból, kirkjustaður og 

fyrrum prestssetur á Snæfellsnesi. 
Kirkja hefur verið þar síðan árið 1563 
og þar brann með öllum gripum eldri 
kirkja árið 1971, en ný kirkja var reist 
þar aftur fljótlega, eða árið 1973. Í 
Eiríks sögu rauða segir að á Breiða-
bólstað á Skógarströnd hafi búið Þor-
gestur hinn gamli Steinsson og léði Ei-
ríkur honum eitt sinn setstokka. Þegar 
svo Þorgestur skilaði ekki stokkum 
þessum, gerði Eiríkur rauði sér ferð 
og sótti þá. Þessu reiddist Þorgestur 
svo að hann veitti Eiríki eftirför. Sló 
svo í bardaga með þeim hjá Dröngum 
og féllu þar tveir synir Þorgests, sem 
þótti þar hafa farið ógæfuför. breiðabólstaðarkirkja.

Sjón á skólagöngum sem ætti alls ekki 
að sjást.
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„Óvissa um framtíð Hvanneyrar er óþolandi“
- segir Katrín Jakobsdóttir alþingismaður og fyrrverandi menningar- og menntamálaráðherra

Katrín Jakobsdóttir alþingsi-
maður VG spurði Illuga 
Gunnarsson, mennta- og 

menningarmálaráðherra á Alþingi ný-
verið út í niðurskurð á Hvanneyri, þar 
sem tíu manns hefur verið sagt. Katrín 
gagnrýndi að fjármunir séu settir í 
flutning stofnana út á land á meðan 
aðrar stofnanir á landsbyggðinni 
koðna niður á sama tíma. Mennta-
málaráðherra segir ekki pólitískan 
meirihluta fyrir sameiningu LbhÍ við 
HÍ. Katrín benti á að eftir uppsagnir 
tíu starfsmanna vegna niðurskurðar 
í fjárlögum séu starfsmenn orðnir 
helmingi færri en þegar skólinn var 

sameinaður á sínum tíma. Katrín setti 
þessa þróun í samhengi við flutning 
starfa út á land. „Auðvitað stingur það 

mann í augun að horfa á sama tíma 
á önnur ráðuneyti lofa hér miklum 
fjármunum til að flytja störf fyrir há-

skólamenntaða starfsmenn út á land, 
á meðan þessi starfsemi virðist ætla 
að leysast upp. ”

Ekki pólitískur vilji fyrir 
sameiningu LbhÍ og HÍ
Í svari sínu vakti Illugi Gunnarsson, 
menntamálaráðherra, athygli á slæmri 
fjárhagsstöðu skólans og sagðist hafa 
„lagt á það ríka kröfu að það yrði staðið 
við fjárlögin.“ Illugi taldi að það væri 
ekki pólitískur meirihluti fyrir sam-
einingu Landbúnaðarháskólans og 
Háskóla Íslands og vilji meirihlutans 
birtist í fjárlögum. Hann kvaðst hins 
vegar ekki hafa gefið þá hugmynd upp 

á bátinn. Á móti spurði Katrín hvort 
pólitískur meirihluti væri fyrir því á 
Alþingi að starfseminni á Hvanneyri 
blæddi út. Katrín benti ennfremur á að 
það væri á ábyrgð Alþingis að standa 
undir þessum hluta rannsókna- og vís-
indastarfsemi í landinu. 

katrín Jakobsdóttir.

Útskrift frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. Það væri illa komið ef slík 
gleðistund legðist af vegna þess að enginn væri að útskriftast.

Hvanneyri: 

Landbúnaðarsafnið og
Ullarselið fluttu í Halldórsfjós
Fimmtudaginn 2. október sl. 

var Landbúnaðarsafn Íslands 
á Hvanneyri opnað formlega á 

nýjum stað með nýrri og glæsilegri 
sýningu. Safnið er nú til húsa í Hall-
dórsfjósi sem byggt var árunum 1928-
29 fyrir 70 mjólkurkýr og var þá annað 
stærsta fjós landsins. Boðið var upp á 
tónlistarflutning, ávörp og veitingar. 
Ullarselið, sem er sérverslun með 
ullarvörur og vandað íslenskt hand-
verk, opnaði á sama tíma nýja verslun 
í Halldórsfjósi. Ekki hefur verið upp-
lýst hvað verður gert við það húsnæði 
sem áður hýsti Landbúnaðarsafnið og 
Ullarselið. 

Dagskráin hófst með því að dr. 
Björn Þorsteinsson, rektor LbhÍ og 

formaður stjórnar safnsins, setti há-
tíðina í Suðurhlöðunni þar sem búin 
hafði verið út hátíðaraðstaða. Þá sagði 
Bjarni Guðmundsson, forstöðumaður 
Landbúnaðarsafnsins, sögu safnsins og 
rakti aðdraganda að þeirri sýningu sem 
þarna hefur verið sett upp. Karlakórinn 
Söngbræður söng nokkur lög og gerði 
lukku undir stjórn Viðars Guðmunds-
sonar söngstjóra. Kolfinna Jóhann-
esdóttir sveitarstjóri Borgarbyggðar 
flutti ávarp og afhenti blómakveðju 
Borgarbyggðar. Fleiri kveðjur bárust, 
m.a. frá PJ-byggingum, Framfarafélagi 
Borgarfjarðar, Oddnýju Sólveigu og 
Guðmundi Hallgrímssyni, Guðbjarti 
Hannessyni alþingismanni, Búdrýg-
indum í Árdal og frá Ullarselinu. 

Formleg opnun fór fram með afar 
sérstökum hætti. Fyrst setti Jóhannes 
Ellertsson hrútshornahúna á inngangs-
hurð og Anna Guðný Ásgeirsdóttir, 
staðgengill þjóðminjavarðar, opnaði 
inn á sýninguna með því að leysa reipi 
úr dyrum hennar. 

Þar beið kaffi og kræsingar, sem 
Kvenfélagið 19. júní veitti og var það 
gjöf félagskvenna til safnsins.

karlakórinn Söng bræður söng og vakti söngurinn og klæðnaðurinn hrifningu. 

Sveitarstjóri borgarbyggðar, kolfinna Jóhannesdóttir, afhenti unndirbún-
ingsnefndinni blómvönd, þeim bjarna Guðmundssyni, Jóhannesi ellertssyni 
og Hauki Júlíussyni.

Jóhannes ellertsson festi hrúthorns-
húna á útidyr safninsins að það var 
hluti af formlegri opnun safnsins.

Í safninu má auðvitað sjá mikið af gömlum dráttarvélum og vinnutækjum en 
einnig ýmislegt annað eins og sjá má.
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„Losun flúors langt undir 
viðmiðunarmörkum“
- segir m.a. í svari Norðuráls á Grundartanga við bréfi Umhverfisvaktarinnar

Í júlímánuði sendi Umhverfis-
vaktin við Hvalfjörð opið bréf 
með 10 spurningum til Norðuráls 

á Grundartanga. Bréfið birtist í VEST-
URLANDI. Í svari Norðuráls við bréfi 
Umhverfisvaktarinnar segir m.a. að 
Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð 
velti fyrir sér kynningu Norðuráls á 
góðum árangri í umhverfismálum og 
hvort það sé rétt að álverið á Grundar-
tanga sé á heimsmælikvarða. Svarið 
við þessari spurningu er já, álverið á 
Grundartanga er á heimsmælikvarða, 
það eigi við um umhverfismál og það 
eigi einnig við um öryggismál, gæði 
framleiðslu og rekstur álversins al-
mennt. Þessi góði árangur sé hvorki 
sjálfgefinn né tilviljun. Hann hafi náðst 
með þjálfuðu og góðu starfsfólki, mark-
vissum vinnuferlum, fjárfestingum í 
búnaði og hópi íslenskra sérfræðinga 
á sviði álframleiðslu sem hafa vakið 
alþjóðlega athygli fyrir árangur sinn. 

„Starfsfólk Norðuráls er stolt af þeim 
góða árangri sem hefur náðst í um-
hverfismálum á Grundartanga,“ segir 
í svari Norðuráls. „Hann er staðfestur 
í niðurstöðum umhverfisvöktunar og 
græns bókhalds sem sýnir að áhrif 
Norðuráls á lífríkið eru óveruleg og 
losun efna er vel innan settra marka.“

Spurningar Umhverfis-
vaktarinnar við Hvalfjörð 
og svör Norðuráls
- Er frammistaða Norðuráls á 
heimsmælikvarða ef iðjuverið þarf 
heimild til að losa ríflega 40% meira af 
flúor á hvert tonn áls heldur en Alcoa 
Fjarðaál? 

„Álver Norðuráls á Grundartanga 
fylgir reglugerðum og ákvæðum í 
starfsleyfi sem sett eru af Umhverfis-
stofnun. Við útgáfu starfsleyfis er stuðst 
við lög og reglur og einnig aðstæður á 
hverjum stað. Hvorki Norðurál né sam-
bærileg fyrirtæki ákvarða sjálf heim-
ildir eða viðmiðunarmörk. Reynslan 
sýnir að Norðurál hefur staðist vel öll 
skilyrði sem sett hafa verið og t.d. er 
losun flúors á síðasta ári langt undir 
leyfilegum mörkum í starfsleyfi.“
- Finnst Norðuráli rétt að miða „ár-
angur“ sinn við s.l. ár þar sem veður-
skilyrði voru allt önnur en árin á undan 
og flúor rigndi jafnt og þétt af gróðri? 

„Hér gætir þess misskilnings að veð-
urfar hafi áhrif á losun. Það er ekki rétt. 
Myndin, sem vísað er til, sýnir hvað ál-
verið losar af flúor við framleiðslu sína. 
Veðurfar hefur engin áhrif á það. Veð-
urfar hefur hins vegar augljóslega áhrif 
á dreifingu útblásturs. Ítarlega er fjallað 
um það á hverju ári í umhverfisvöktun-
arskýrslum fyrir Grundartangasvæðið. 
Eins og áður sagði hafa þær staðfest að 
frá upphafi starfsemi Norðuráls, árið 
1998, hafa engin neikvæð áhrif fundist 
á lífríki svæðisins. 

Eins og sést er losun flúors langt 
undir viðmiðunarmörkum. Einnig að 
losun á hvert framleitt tonn af áli hefur 
minnkað verulega. Þetta er eftirtektar-
verður árangur og reyndar svo góður 

að þrátt fyrir að álverið á Grundartanga 
framleiði nú nærri 30 þúsund tonnum 
meira af áli á ári en fyrir nokkrum 
árum síðan þá er heildarlosun flúors 
minni. Ekkert bendir til annars en að 
svo verði áfram við frekari framleiðslu-
aukningu.“

Á annað þúsund fjár á 
svæðinu hefur verið rann-
sakað
- Finnst forsvarsmönnum Norðuráls það 
óveruleg umhverfisáhrif að á meirihluta 
vöktunarbæja skuli ár eftir ár mælast 
svo hátt flúor í kjálkum sauðfjár að 
hætta sé á tannskemmdum og að tann-
skemmdir hafi orðið í sauðfé nú þegar? 

„Bein og tennur í á annað þúsund 
fjár á svæðinu hafa verið rannsökuð 
og dýralæknar hafa skoðað mun fleiri 
ær með reglubundnu eftirliti. Í þeim 
rannsóknum hafa aldrei fundist dæmi 
um neikvæð áhrif flúors á fé eða aðrar 
skepnur. Engar tannskemmdir, engar 
beinskemmdir né önnur neikvæð áhrif, 
sem tengja má við starfsemi Norður-
áls með nokkrum hætti. Samkvæmt 
Sigurði Sigurðarsyni dýralækni hefur 
tannheilsa sauðfjár í Hvalfirði lengi 
verið frekar léleg. Sú heilsufarssaga 
hefst löngu fyrir iðnaðaruppbyggingu 
í firðinum. Því er ekki óþekkt að blettir 
sjáist á tönnum. Ef grunsemdir um 
áhrif flúors á tennur hafa verið til-
kynntar, hefur Norðurál ávallt farið 
fram á að slíkt sé skoðað frekar og 
dýralæknar hafa farið á staðinn. Í þeim 
skoðunum hafa aldrei fundist merki 
þess að um áhrif af flúor sé að ræða.“
- Í ljósi þess að austlægar vindáttir ríkja 
á svæðinu: Finnst forsvarsmönnum 
Norðuráls það óveruleg umhverfisáhrif 
að afföll sauðfjár vestan við iðjuverið 
skuli vera marktækt meiri og frjósemi 
minni heldur en í öðru sauðfé? 

„Hér er vísað til meistararitgerðar 
Gyðu Björnsdóttur, stjórnarmanns í 
Umhverfisvaktinni. Engin ástæða er 
í sjálfu sér til að efast um þá niður-

stöðu Gyðu að frjósemi sé lægri og af-
föll meiri á svæðinu. Hins vegar sýnir 
skýrslan að nánast engar líkur eru á 
því að þetta sé vegna mengunar frá 
Grundartanga. 

Í ritgerðinni er veigamikil ástæða 
aukinna affalla tilgreind. Á bls. 40 í 
ritgerðinni er vísað í viðtal við bónda 
á því svæði sem um er rætt. Þar segir: 
„Í viðtalinu leggur hann áherslu á að 
ýmsir sjúkdómar sem hann nefnir, 
s.s. hósti og kregða, liðbólga, vörtur 
í munnvikum og svöðusár á klaufum 
hafi borist á bæinn með fé sem hann 
hafi keypt. Hann hefur misst um 14,3% 
af fé á bænum á síðastliðnu ári (nóv. 
2012 - des. 2013) en nefnir að það sé 
einsdæmi að svo margt fé hafi drep-
ist á einu ári.“ Ljóst er að umræddir 
sjúkdómar hafa ekkert með flúor eða 
mengun að gera. Á bls. 44 er fjallað um 
lægri frjósemi fjár á þessu sama svæði. 
Þar kemur fram miðað við fyrirliggj-
andi rannsóknir sé ekkert sem bendi 
til þess að lægri frjósemi á svæðinu sé 
vegna flúors. Orðrétt segir: „Ólíklegt 
er að sauðfé í nágrenni iðjuveranna 
á Grundartanga fái fóður sem inni-
heldur flúor í því magni sem NRC 
tilgreinir að þurfi til þess að hafa áhrif 
á frjósemi.“ Sérfræðingar Norðuráls 

benda á að ekki sé ólíklegt að sjúk-
dómar í aðfluttu fé (sbr. tilvitnun hér 
að framan) séu megin ástæða þessara 
frávika. Þá er ánægjulegt að lesa það 
úr ritgerð Gyðu að bændur í Hvalfirði 
eru almennt ánægðari með heilsufar 
sauðfjár síns en bændur fjær Grundar-
tanga. Þetta kemur skýrt fram á bls. 
43 í ritgerðinni: „Niðurstöður spurn-
ingakönnunarinnar benda til þess að 
bændur séu almennt ánægðir með 
heilsufar sauðfjár á bæjum sínum . . . 
. . Þá eru marktækt fleiri bændur nær 
iðjuverunum á Grundartanga sem telja 
heilsufar mjög gott eða frekar gott en 
fjær.“

Áhrif flúors á búfénað ver-
ið rannsökuð í tugi ára
- Finnst Norðuráli það æskileg staða, 
að áhrif langtíma flúorálags á kindur 
og hross skuli ekki þekkt, en leyfilegt 
útsleppi flúors byggt á áætluðu þoli 
dýranna? 

„Áhrif flúors á búfénað hafa verið 
rannsökuð í tugi ára og eru vel þekkt. 
Á grundvelli þeirra rannsókna hafa 
viðmið um magn flúors í fóðri verið 
sett. Á Íslandi er alla jafna miðað við 
evrópsk viðmið sem eru 30 µg F/g[1]. 
Viðmið í Bandaríkjunum fyrir fóður 
eru að fyrir 12 mánaða tímabil á flúor 
að vera innan við 30-35 µg F/g, með-
altal hvaða tveggja mánaða tímabils 
sem er má ekki fara yfir 60 µg F/g og 
meðaltal hvaða eins mánaðar tímabils 
sem er má ekki fara yfir 80 µg F/g. Í 
vöktunarskýrslum Norðuráls sést að 
styrkur flúors í grasi utan þynningar-
svæðis á Grundartanga hefur aldrei 
mælst yfir 30 µg F/g, allt frá upphafi 
mælinga árið 1997. Hæsta gildi mæl-
inga í grasi á síðasta ári var 7,9 µg F/g 
í Fannahlíð, sem er við mörk þynn-
ingarsvæðis á Grundartanga. 
- Skýrslur sýna að heysýni voru ekki 
flúormæld fyrr en sex árum eftir meng-
unarslysið í álveri Norðuráls 2006. 
Hverju sætir það? 

„Þessi fullyrðing er ekki rétt. 
Þann 24. ágúst 2006 fór rafmagn af 
einu hreinsivirki Norðuráls í um 20 
klukkustundir. Atvikið var tilkynnt 
viðkomandi yfirvöldum. Stuttu síðar, 
í september 2006, voru tekin sýni á 5 
bæjum utan þynningarsvæðis. Hæsta 
gildi flúors í grasi mældist í Fannahlíð, 
15 µg F/g sem er um 50% undir við-
miðunarmörkum. Fylgst hefur verið 
með gróðri á svæðinu á hverju ári frá 
1997. Þar á meðal hefur verið fylgst 
með magni flúors í grasi. Grassýni eru 
tekin nærri túnum en ekki á ræktuðum 
túnum eða úr heyi af þeim. Fyrir því 
er sú einfalda ástæða að á tún eru 
bornar ýmsar tegundir af áburði. Ef 
sýnin væru tekin af túnum eða úr heyi 
myndu áhrif áburðargjafar blandast 
við áhrif af útblæstri iðjuvera. Áburður 
getur innihaldið ýmis efni, þar á meðal 
bæði brennistein og flúor.“
- Norðurál hefur á hendi umsýslan 
vöktunar vegna eigin mengunar. Telur 
Norðurál, í ljósi beinna fjárhagslegra 
og viðskiptalegra tengsla fyrirtækisins 
við rannsakendur, Umhverfisstofnun 
og höfunda vöktunarskýrslna, trúverð-
ugleika mengunarmælinga nægilegan? 

„Álver Norðuráls á Grundartanga 
fylgir reglugerðum og ákvæðum 
í starfsleyfi sem sett eru af Um-
hverfisstofnun. Hvorki Norðurál né 
sambærileg fyrirtæki ákvarða sjálf 
heimildir eða viðmiðunarmörk. Það 
sama á við um vöktun svæðisins. Lög 
og reglur segja til um að fyrirtækin 
skuli láta gera ákveðnar mælingar, 
greiningar og skýrslur. Frá því Norð-
urál hóf rekstur á Grundartanga árið 
1998 hefur farið fram ítarleg vöktun 
á áhrifum álversins á umhverfi sitt. 
Vöktunin felur í sér rannsóknir og 
eftirlit með 59 mæliþáttum í og við 
Hvalfjörð, s.s. loftgæðum, veðri, úr-
komu, ferskvatni, kræklingi, sjávar-
seti, grasi, laufi, barri, heyi, sauðfé og 
hrossum. Rannsóknirnar eru gerðar 
af Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Há-

Álver Norðuráls á Grundar-
tanga fylgir reglugerðum 
og ákvæðum í starfsleyfi 
sem sett eru af Umhverfis-
stofnun. Hvorki Norðurál 
né sambærileg fyrirtæki 
ákvarða sjálf heimildir eða 
viðmiðunarmörk. Það sama 
á við um vöktun svæðisins. 
Lög og reglur segja til um 
að fyrirtækin skuli láta gera 
ákveðnar mælingar, grein-
ingar og skýrslur.

Norðurál á Grundartanga.
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Íslenska sjávarútvegssýningin: 

Skaginn og 3X-Technology hlutu verðlaun
Íslenska sjávarútvegssýningin sem 

haldin var í Kópavogi í lok sept-
embermánaðar dró að sér margaa 

gesti enda margt að skoða. Skaginn 
á Akranesi var þar með bás í sam-
starfi við 3X-Technology á Ísafirði, 
en þetta eru samstarfsfyrirtæki. M.a. 
kynnti Skaginn nýtt kælikerfi fyrir fisk 
sem gerir það að verkum að ís verður 
óþarfi um borð í ískfiskskipum. Það 
er óneitanlega mikil bylting, gæði 
hráefnisins aukast og líftíminn eykst. 
Mikill ís í stórum körum getur valdið 
skaða á hráefninu, það getur marist og 
þar með dregið úr gæðum þess áður 
en það kemst í hendur neytendanna. 

Á sýningunni hlutu Skaginn og 
3X-Technology hlutu verðlaun 
fyrir að vera frábær íslenskur birgir 

og HB-Grandi hlaut verðlaun sem 
framúrskarandi íslensk fiskvinnsla. 
Auk fiskvinnslu á Akranesi er HB-
Grandi með fiskvinnslu í Reykjavík 
og á Vopnafirði. 

skóla Íslands, Náttúrufræðistofnun, 
Landbúnaðarháskóla Íslands og fleiri 
óháðum aðilum. Við höfum aldrei ef-
ast um færni og einurð þeirra tuga vís-
indamanna sem koma að umhverfis-
vöktun á nágrenni álvers Norðuráls. 
Hins vegar hafa þeir vissulega þurft að 
þola að bornar séu brigður á trúverð-
ugleika starfa þeirra. Faxaflóahafnir 
fengu á síðasta ári teymi sérfræðinga til 
að gera úttekt á mengunarmælingum 
á stóriðjusvæðinu við Grundartanga. 
Niðurstöðurnar sýna að störf fyrr-
greindra vísindamanna eru fyrsta 
flokks og gefa góða mynd af áhrifum 
fyrirtækjanna á umhverfi sitt. Þær sýna 
að rétt hefur verið staðið að mælingum 
og að niðurstöður þeirra eru réttar. 
Jafnframt kemur fram að þær kröfur 
sem gerðar eru til álvera hér á landi 
eru meðal þeirra ströngustu í heimi.“
- Finnst forsvarsmönnum Norðuráls 
það til fyrirmyndar að erfitt sé að lesa 
skýrslur um umhverfisvöktun sér til 
gagns? 

„Ábendingar um framsetningu í 
skýrslum eru vel þegnar og hægur 
vandi er að koma þeim á framfæri, 
enda er tilgangurinn sá að fólk geti 
nýtt sér upplýsingarnar og haft af þeim 
gagn. Skýrsla Umhverfisvöktunar 
iðnaðarsvæðisins á Grundartanga og 
allar sérfræðiskýrslur eru aðgengilegar 
á heimasíðu Norðuráls www. nordural.
is.“
- Finnst forsvarsmönnum Norðuráls 
það til fyrirmyndar að ekki sé til við-
bragðsáætlun vegna mengunarslysa í 
iðjuverinu? 

„Viðbragðsáætlun Norðuráls á 
Grundartanga tekur til hugsanlegra 
mengunarslysa.“
- Finnst forsvarsmönnum Norðuráls 
það til fyrirmyndar að auka álfram-
leiðsluna og þar með losun flúors þó 
iðjuverið starfi í blómlegu landbúnað-
arhéraði? 

„Okkur hjá Norðuráli er vel ljóst að 
við erum stórt fyrirtæki á viðkvæmu 
svæði. Starfsemin er viðamikil og þarf 
mikið olnbogarými. Við erum líka 
meðvituð um að það eru ekki allir 
sáttir við staðsetninguna og áhrifin. 
Við getum ekki breytt staðsetningunni 
- augljóslega. Hins vegar getum við 
sýnt metnað og vilja til að lágmarka 
áhrifin. Það höfum við lagt áherslu á 
og munum kappkosta áfram. Rann-
sóknir sýna að starfsemi Norðuráls 
er ekki skaðleg umhverfinu og ekkert 
sem bendir til að starfsemin verði það 
eftir að stækkunin hefur farið fram.“

Viðbrögð Umhverfis- 
vaktarinnar
Umhverfisvaktin sendi VESTUR-
LANDI viðbrögð við svörum Norður-
áls og segir þar; Í spurningu 5 í svörum 
Norðuráls segir: „Áhrif flúors á bú-
fénað hafa verið rannsökuð í tugi ára 
og eru vel þekkt. Á grundvelli þeirra 
rannsókna hafa viðmið um magn flú-
ors í fóðri verið sett. ” Umhverfisvaktin 
óskar eftir því að fá þessar rannsóknir 
um áhrif flúors á búfénað afhentar. 
Umhverfisvaktin hefur ítrekað bent á 
að viðbragðsáætlun vegna mengunar-
slysa í iðjuverinu sé ekki fyrir hendi. 
Í svari Norðuráls við spurningu 9 
er vísað til þess að viðbragðsáætlun 
Norðuráls taki til hugsanlegra meng-
unarslysa. Umhverfisvaktin óskar eftir 
því að fáviðbragðsáætlunina svo hægt 
sé að sjá hvernig hún snýr að íbúum 
Hvalfjarðar.

Samstaða á Alþingi um forgangs-
röðun í þágu umferðaröryggis
Vilhjálmur Árnason, þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins, hóf fyrir 
skömmu sérstaka umræðu um 

umferðaröryggismál á Alþingi. Kom 
þar fram að kostnaður samfélagsins 
vegna umferðarslysa væri mikill, bæði 
félagslega og fjárhagslega. Á síðasta ári 
létust 15 í umferðinni, 177 slösuðust 
alvarlega og 1040 minniháttar eða 1232 
einstaklingar. Á sama tíma urðu 12.300 
manns fyrir áfalli, þ. e. aðstandendur 
þessara einstaklinga. Útreikningar sýna 
að þetta eru á milli 40 og 50 milljarðar 
króna í peningum fyrir utan samfélags-
lega þáttinn sem slysin kosta. 

Almenn samstaða var meðal þing-
manna að auka þyrfti fjármagn til 
samgöngumála með áherslu á um-
ferðaröryggi og að það mætti gera 
með aukinni forgangsröðun við gerð 
fjárlaga og nýrra leiða í fjármögnun, 
til dæmis í samvinnu við einkaaðila og 
lífeyrissjóði. Þá voru líka til umræðu 
aðgerðir í umferðaröryggismálum 
sem þyrftu ekki að kosta mikið eins og 
betri umferðarmerkingar og aukið eft-
irlit með því að flytja umferðareftirlit 
Samgöngustofu til lögreglunnar, en 
það myndi margfalda sýnileika lög-
reglu. 

bílaumferð er víða mikil, einnig í fámennari byggðarlögum. Vegna fram-
kvæmda á borgarfjarðarbrú í sumar myndast þar stundum mikil umferð-
arteppa. Hefði ekki mátt vera með þessar framkvæmdir á öðrum árstíma?

ASÍ tilnefnir ekki fulltrúa 
í verðlagsnefnd búvara
ASÍ telur að í kjölfar dóms 

Samkeppnisráðs vegna mjólk-
urafurða á hendur Mjólkur-

samsölunni vegna meintra brota MS 
að þrátt fyrir að ASÍ hafi átt fulltrúa í 
verðlagsnefnd búvara megi ekki skilja 
sem svo að Alþýðusambandið telji nú-
verandi fyrirkomulag heppilegt til að 
ná markmiðum um lægra vöruverð 
til neytenda. ASÍ varaði við viðtækum 
undanþágum frá samkeppnislögum 
við undirritun samnings um starfsskil-
yrði mjólkurframleiðslu árið 2004. Á 
þau varnaraðarorð var ekki hlustað og 
meirihluti Alþingis samþykkti undan-
þágurnar. ASÍ stóð því frammi fyrir erf-
iðu vali. Áttu samtökin að hafna því að 
taka þátt í starfi verðlagsnefndarinnar 
eða að taka þátt í starfi nefndarinnar 
og reyna að gæta hagsmuna neytenda 
innan þess gallaða kerfis sem Alþingi 
hafði ákveðið. Niðurstaðan varð sú að 
taka þátt í starfi nefndarinnar og gæta 
hagsmuna neytenda innan hennar. Í 
ljósi aðstæðna hefur ASÍ ekki séð sér 
fært að tilnefna fulltrúa í verðlags-

nefnd búvara undanfarin misseri eða 
fyrr en fyrir liggur úttekt á núverandi 
kerfi sem unnið er að. Ummæli Guðna 
Ágústssonar um verðlagningu búvara 
er með öllu óskiljanleg og langt frá 
öllum sannleika. 

Verðlagningu breytt með-
an deila er óútkljáð
Í yfirlýsingu frá MS segir m.a. : „Verð 
á ógerilsneyddri mjólk í lausu máli 
verður hið sama frá og með mánudeg-
inum 29. september í öllum viðskiptum 
MS hvort sem um er að ræða sölu til 
óskyldra aðila eða miðlun á mjólk til 
fyrirtækja í framleiðslusamstarfi með 
MS. Um er að ræða varúðarráðstöfun, 
sem gildir meðan á áfrýjunarferli 
stendur eftir ákvörðun Samkeppn-
iseftirlitsins, sem kynnt var í síðustu 
viku. Í henni felst engin viðurkenning 
á niðurstöðu eftirlitsins í málinu sem 
verður vísað til til áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála. Kjarni málsins er 
deila um með hvaða hætti búvörulög 
heimila fyrirtækjum í nánu eigna- og 

framleiðslusamstarfi að miðla á milli 
sín verðmætum þegar þau stilla saman 
framleiðslukerfi sín til að ná fram 
hámarkshagræðingu. Á grundvelli 
búvörulaganna 2004 hafa Mjólkur-
samsalan, Kaupfélag Skagfirðinga og 
dótturfélög gert þetta með því að miðla 
hráefni milli sín á innkaupsverði án 
álagningar. Um þetta er nú deilt eftir 
að fram kom ný túlkun Samkeppnis-
eftirlitsins á búvörulögum, sem hafa 
verið í gildi hér í 10 ár. 

Meðan ekki hefur verið skorið úr 
um gildi þessarar nýju túlkunar hafa 
fyrirtækin ákveðið að nota ekki þetta 
fyrirkomulag og gera upp þetta sam-
starf á öðrum sviðum framleiðslu 
einstakra mjólkurafurða, geymslu og 
dreifingu þeirra en í verðlagningu á 
mjólk. Þetta er gert í varúðarskyni 
vegna réttarstöðu á tímabili áfrýjun-
arinnar. Þetta þýðir að á meðan málinu 
stendur verður reikningsfært hráefnis-
verð milli aðila í samstarfinu hið sama 
og til óskyldra aðila sem standa utan 
samstarfs. Það verð er í samræmi við 

ákvörðun verðlagsnefndar búvöru um 
verð fyrir ógerilsneidda mjólk í lausu 
máli sem tók gildi 1. apríl 2014. Inni-
falið í því verði er hlutdeild í áföllnum 
kostnaði við flutning og dreifingu, 
rannsóknir, gæðaeftirlit og sameig-
inlegan kostnað. Þetta verð gildir frá 
og með mánudeginum 29. september 
2014 í öllum viðskiptum MS á þessum 
markaði. Þessi breyting felur ekki í 
sér viðurkenningu á málflutningi eða 
niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins, sem 
Mjólkursamsalan hafnar. 

Mjólkurafurðir eru stór hluti neyslu-
vara Íslendinga.

Fulltrúar Skagans og 3X-technology 
voru að vonum brosmildir á verð-
launaafhendingunni sem fram fór í 
Gerðarsafni í kópavogi.

Þorgeir Jósefsson í sýningarbás Skagans á sjávarútvegssýningunni.
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„Mjög æskilegt að sveitarfélögin vinni saman frekar en  
að hver og einn sé að finna upp hjólið í heimahögunum,“
- segir Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Þorsteinn Steinsson var ráðinn 
bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar 
eftir bæjarstjórnarkosningarnar 

sl. vor. Hann starfaði áður sem sveit-
arstjóri á Vopnafirði í 16 ár og er því 
flestum hnútum kunnugur í sveitar-
stjórnarmálum. VESTURLAND spurði 
Þorstein hvort það væri mikill munur 
að starfa sem framkvæmdastjóri sveitar-
félags austur á landi eða vestur á Snæ-
fellsnesi og hvort verkefnin væru ólík. 

Þorsteinn segir að í raun megi segja 
að verkefnin séu svipuð hvort sem 
unnið er fyrir sveitarfélag á Vesturlandi 
eða Austurlandi. Munurinn sér fyrst og 
fremst landfræðilegur. Markmiðið hljóti 
ávallt að vera að hámarka þjónustu við 
íbúa, fyrirtæki og félagasamtök og fá 
sem mest fyrir aurinn, eins og sagt er. 
- Flestöll sveitarfélög landsins börðust 
hér fyrir nokkrum árum við efnahag-
skreppuna og fóru mörg hver illa út úr 
því. Samband íslenskra sveitarfélaga 

setti þau markmið fyrir sveitarfélögin 
að skuldir sveitarfélaga færu ekki fram úr 
150% af tekjum sveitarfélagsins. Hvernig 
er staða Grundarfjarðarbæjar í dag? 

„Ljóst er að Grundarfjarðarbær hefur 
ekki sloppið við áhrif kreppunnar. 
Skuldir sveitarfélagsins eru of háar sem 
stendur miðað við þann mælikvarða 
sem settur er fram í sveitarstjórn-
arlögunum. Í ársreikningi sveitarfélags-
ins fyrir árið 2013 er hlutfall heildar-
skulda á móti heildartekjum rétt um 
177 %. Samkvæmt langtíma fjárhagsá-
ætlun sveitarfélagsins er ráðgert að 150 
% markinu verði náð árið 2019. Megin 
markmiðið er að lækka skuldir og fjár-
magnskostnað. Með þeim hætti verður 
til lengri tíma mögulegt að hámarka þá 
þjónustu sem er í boði í sveitarfélaginu,“ 
segir Þorsteinn Steinsson. 
- Atvinnulífið í Grundarfirði hefur fyrst 
og fremst til þessa dags byggst á sjósókn 
og fiskvinnslu. Hefur tiltölulega fábreytt 

atvinnulíf háð vexti sveitarfélagsins? Eru 
uppi hugmyndir að auka flóru atvinnu-
lífsins? 

„Ein af grunnstoðum atvinnulífs-
ins hér er sjávarútvegur, fiskveiðar og 
vinnsla, enda staðsetningin góð með 
tilliti til sóknar á helstu fiskimið við 
Íslandsstrendur. Auk þessa eru að sjálf-
sögðu margvísleg önnur störf svo sem í 
þjónustugreinum, opinberri stjórnsýslu 
og margvíslegum störfum við gæslu- og 
kennslu barna og unglinga svo eitthvað 
sé nefnt. 

Mikill vaxtarbroddur er í ferðaþjón-
ustu og er hreint ótrúlegt að sjá hve mik-
ill straumur ferðamanna er á svæðinu. 
Sérstaklega er rétt að tiltaka komur 
skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðar, 
sem hefur fjölgað verulega á síðustu 
árum. Í því sambandi má geta þess að 
þegar er búið að skrá hátt í 40 komur 
skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðar 
næsta sumar. 

Hugmyndir eru einnig uppi um að 
bæta aðstöðu við höfnina þannig að 
unnt verði að taka á móti skipum með 
mikla djúpristu. Verði þau áform að 
veruleika verður unnt að taka á móti 
öllum stærðum skemmtiferðarskipa, 
sem til Íslands koma. Slík aðgerð myndi 
hafa veruleg áhrif á ferðamannaiðnað 
hér á Snæfellsnesi og á Vesturlandi öllu. 
Með þessu móti væri einnig unnt að 
þjónusta öll djúpristustu fiskiskip flot-
ans með góðu móti. Margt er því á döf-
inni og spennandi tímar framundan.“

Allmikið samstarf sveitar-
félaganna á Snæfellsnesi
- Er samstarf í gangi við nágrannasveitar-
félögin að einhverju marki? Á hvaða 
sviðum er það helst ef svo er? 

„Samstarf sveitarfélaganna hér á 
svæðinu er allmikið á margvíslegum 
sviðum og er það vel. Mín skoðun er sú 
að það sé mjög æskilegt að vinna saman 
frekar en að hver og einn sé að finna upp 
hjólið í heimahögunum. Samstarf er 
meðal annars í félags- og barnaverndar-
málum, málefnum fatlaðra, bygginga-
fulltrúamálum, framhaldsskólamálum, 
ferða -og mennigarmálum o. fl. Sam-
vinna af þessum toga er mjög af hinu 
góða og er líkleg til þess að skila betri 
þjónustu til íbúa og fyrirtækja á svæðinu 
enn ella væri mögulegt að hafa.“
- Frekari sameining sveitarfélaga á Snæ-
fellsnesi hefur nokkuð verið til umræðu. 
Hver er afstaða bæjarstjórnar Grundar-
fjarðar til sameiningarmála og er líklegt 
að eitthvað gerist í þeim málum á þessu 
kjörtímabili? 

„Hvort frekari sameinigar sveitar-
félaga séu í loftinu eða ekki. Mat mitt 
er að það eigi ekki að sameina bara til 
þess að sameina. Ávinningurinn þarf að 
vera skír af slíkri aðgerð. Ljóst er þó að 
að sveitarstjórnarfólk verður ávallt að 
vera á tánum og skoða hvaða valkostir 
eru bestir til þess að ná sem mestum 
árangri í viðkomandi samfélagi. Ég tel 
að málin muni á næstunni frekar snúast 
um aukna samvinnu á ýmsum sviðum 
en beinar sameiningar.“

Fjölbrautaskóli Snæfell-
inga mikil lyftistöng
- Í Grundarfirði starfar Fjölbrautar-

skóli Snæfellinga. Hefur tilkoma hans 
í sveitarfélaginu verið því til góðs, bæði 
félagslega og atvinnulega? Hvernig? 

„Framhaldsskólinn er mikil lyftistöng 
fyrir Grundfirðinga jafnt sem aðra íbúa 
á Snæfellsnesi,“ segir bæjarstjóri. „Það 
skiptir sköpum að unga fólkið okkar geti 
menntað sig í heimabyggð á framhalds-
skólastigi. Einnig er hér um mikilvægan 
vinnustað að ræða, sem eykur verulega 
á fjölbreytileika þeirra starfa sem eru í 
boði á svæðinu. Um er að ræða mjög 
mikilvægt samstarfsverkefni sveitar-
félaganna hér á nesinu í samvinnu við 
ríkið, sem ber að hlúa að. Skólinn hefur 
svo sannarlega sannað gildi sitt á 10 
ára starfsferli, sem haldið var uppá um 
síðustu helgi.“

Mikilvægt að taka  
tillit til náungans
- Þegar nýr bæjarstjóri í Grundarfirði er 
ekki að sinna stjórnun sveitarfélagsins, 
hver eru hans helstu tómstundaiðkanir 
og/eða áhugamál? 

„Áhugamálin eru mörg. Helst er þar 
að nefna almenna útivist, göngur, hjól-
reiðar, veiðimennsku og hestamennsku. 
Mikilvægt er að fjölskyldan njóti þess 
að vera þátttakandi í áhugamálunum. 
Jafnframt hef ég mikinn áhuga á marg-
víslegum menningar- og ferðamálum 
og ekki skaðar að lyfta sér upp í dansi 
af öllu tagi. 

Númer eitt tvö og þrjú er að hafa 
gaman af tilverunni og njóta lífsins og 
muna ávallt að taka tillit til náungans. 
Maður er manns gaman,“ segir Þor-
steinn Steinsson, bæjarstjóri í Grundar-
firði.
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Þorsteinn Steinsson.

Þorsteinn Steinsson bæjar-
stjóri er giftur Sigurbjörgu 
Guðmundsdóttur, þroska-
þjálfa og á með henni þrjú 
börn, Guðmund Vigni Þor-
steinsson, véltæknifræðing,  
býr í Danmörku, Rítu Björk 
Þorsteinsdóttur, viðskipta-
fræðing, býr í Hafnarfirði og 
Söndru Lind Þorsteinsdótir, 
nema  í Swiss.



1123.  Október 2014

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga: 

Heildaryfirsýn og langtímahugsun eru kjarnaatriði
Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 

var haldin á Hilton-hóteli í 
Reykjavík 9. og 10. október sl.. 

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra 
ræddi þar m.a. um samskipti ríkis og 
sveitarfélaga og kynnt nýtt frumvarp til 
laga um opinber fjármál sem lagt verður 
fram á Alþingi á næstunni. Hann sagði 
frumvarpið ekki bara varða fjárreiður 
ríkisins heldur væri því einnig ætlað að 
sauma betur saman samstarf ríkis og 
sveitarfélaga. „Heildaryfirsýn og lang-
tímahugsun eru kjarnaatriði,“ sagði 
fjármálaráðherra. 

Hann sagði að grundvallarforsenda 
nýrra laga um fjárreiður ríkisins og 
um stefnumótun um þróun opin-

berra fjármála væri samkomulag 
við sveitarfélögin. Grunngildin sem 
stuðst er við í frumvarpinu eru að 
sögn ráðherra: Sjálfbærni, varfærni, 
að stefna undirbyggi stöðugleika og 
gagnsæi. 

Bergur Elías Ágústsson fyrrverandi 
bæjarstjóri Norðurþings fjallaði um 
áhættugrreiningu sveitarfélaga og 
sagði m.a. ; „Við vitum að það er al-
veg sama hvað við gerum og hversu 
mikið við vöndum okkur, áhætta er 
og verður ávallt til staðar. Það sem 
við getum gert er að fara kerfisbundið 
í gegnum viðfangsefnið, takmarkað 
áhættur og haft einhvers konar við-
bragðsáætlun tilbúna þegar hlutirnir 

þróast með öðrum hætti en upphaf-
lega var gert ráð fyrir.“

Hann nefndi sérstaklega tvö við-
fangsefni sem æskilegt væri að leggja 
áherslu á að lágmarka, en það eru 
annars vegar fjárfestingar og hins 
vegar yfirtaka verkefna frá ríkis-
valdinu. Varðandi fjárfestingar þá 
hvetur hann meðal annars til þess að 
gerð sé fjárfestingastefna sem tilgreini 
ítarlega hvernig undirbúningi fyrir 
ákvarðanatöku skuli háttað. Þetta á 
ekki að vera flókið að sögn Bergs El-
íasar heldur þarf fyrst og fremst að 
gæta formfestu og aðgæta skilyrði 
sem uppfylla þarf áður en endanleg 
ákvörðun er tekinn. 

Kjarasamningar  
starfsmanna sveitarfélaga
Alls eru 63 stéttarfélög með 39 kjara-
samninga við Samband íslenskra 
sveitarfélaga en þar af eru 22 félög með 
17 kjarasamninga við Reykjavíkurborg. 
30 kjarasamningum við 54 stéttarfélög 
lokið en samningum við 8 stéttarfélög 
er enn ólokið. Stöðugildi hjá sveitarfé-
lögunum eru um 20 þúsund. Almenni 
markaðurinn er um 70% vinnumark-
aðarins en opinberi og hálfopinber 
geirinn eru um 30% og er hluti ríkisins 
og sveitarfélaganna nokkuð jafn, eða 
11% eftir að málefni fatlaðra færðust 
yfir til sveitarfélaganna. Fylgst með umræðum.

VerkÍS var með kynningu á fjármálaráðstefnunni ásamt mörgum fleirum 
fyrirtækjum. Þeir kynntu sveitarstjórnarmönnum sína starfsemi.

Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri í Grundarfirði og  Sigurlaug r. Sævarsdóttir, 
skrifstofustjóri bæjarins voru á fjármálaráðstefnunni.
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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!

Atvinna
Brúnegg ehf. óskar eftir jákvæðum 
og drífandi einstakling í fullt starf 

við eggjabúið á Stafholtsveggjum II 
í Borgarbyggð

Viðkomandi þarf að hafa einhverja 
reynslu og áhuga á að vinna við bú-

störf og getað tekið helgarvaktir

Þarf að hafa bifreið til umráða

Nánari upplýsingar gefur  
Kristinn Gylfi Jónsson  

í síma 892 3067

Umsóknir skilist á brunegg@brunegg.is
Brúnegg ehf. – Brautarholti 4 – Kjalarnesi

sími 892 3067 – brunegg@brunegg.is
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Ný stjórn SSV
Á framhaldsaðalfundi SSV, Samtaka 
sveitarfélaga á Vesturlandi, fimmtu-
daginn 18. september sl. var kosin ný 
stjórn og var Ingveldur Guðmunds-
dóttir, formaður byggðaráðs Dala-
byggðar kosin formaður samtakanna. 
Í 12 mann stjórn SSV voru kosin auk 
Ingveldar Guðmundsdóttur, Valgarður 
Lyngdal Jónsson, Rakel Óskarsdóttir, 
Bjarki Þorsteinsson, Guðveig Eyglóar-
dóttir, Eggert Kjartansson, Eyþór 
Garðarsson, Sif Matthíasdóttir, Hjördís 
Stefánsdóttir, Árni Hjörleifsson, Kristín 
Björg Árnadóttir og Hafdís Bjarna-
dóttir. Auk þess var haldinn aðalfundur 
Heilbrigðiseftirlits Vesturlands.

Komin er út á vef SSV www.ssv.
is  skýrslan ,,Sameining sveitarfélaga 
á Vesturlandi: Möguleikar nokkurra 
valkosta og hugsanleg áhrif þeirra 
árið 2014.“ Í skýrslunni er að finna 
greiningu á fýsileika fimm samein-
ingar-sviðsmynda á Vesturlandi. Ekki 
er tekin afstaða til þess hvort sam-
einingarnar skiluðu hreinum ábata 
fyrir samfélögin þar sem mat sumra 
þáttanna var huglægt og því ekki hægt 
að kvarða þá. Hins vegar eru dregnar 
ályktanir um æskilegustu og óæski-
legustu sameiningarnar. Sameining 
Dala og Stranda er talin æskilegust, 
þá Snæfellsness, síðan Akraborgar og 
síst þær sameiningar sem ganga styst: 
Sameining Skorradalshrepps, Borgar-
byggðar og Eyja- og Miklaholtshrepps 
annars vegar og Helgafellssveitar og 
Stykkishólmsbæjar hins vegar.

Útsýnispallur í 
Búðardal
Umhverfis- og skipulagsnefnd Dala-
byggðar ræddi um staðsetningu 
staðsetningu þjónustuhússins á síð-
asta fundi nefndarinnar. Nefndin 
samþykkti skipulagið, en leggur ríka 
áherslu á að gengið verði snyrtilega frá 
gámunum, þeir t.d. klæddir.Nefndin 
fagnar gerð útsýnispalls í Búðardal 
og samþykkir skipulagið, en bendir á 
nauðsyn þess að komið verði fyrir bíla-
stæðum við stíginn. Skipulagsfulltrúa 
var falið að grenndarkynna skipulagið 
aðliggjandi lóðarhöfum.

Ljósmynda-
keppni Grundar-
fjarðarbæjar
Menningarnefnd Grundarfjarðarbæjar 
fundaði fyrir skömmu og var þar m.a. 
rætt um ljósmyndakeppni ljósmynda-
samkeppni Grundarfjarðarbæjar. 
Þar sem að fáar myndir hafa borist í 
keppnina leggur nefndin til að fram-
lengja skilafrest um einn mánuð, eða 
til 31. október 2014. Á dagskrá voru 
einnig Rökkurdagar 2014 og fór menn-
ingarfulltrúi yfir dagskrá væntanlegra 
Rökkurdaga sem haldnir hófust í gær 
og standa til 14. október nk. Northern 
Wave kvikmyndahátíðin er stendur 
dagana dagana 17. – 19. október nk.

Landsskipulag
Skipulagsstofnun hefur tekið saman 
skýrsluna ,,Skipulagsmál á Íslandi 
2014 - Lykilmælikvarðar og fyrirliggj-
andi áætlanir.” Í henni eru settar fram 
helstu forsendur Landsskipulagsstefnu 
2015-2026, þ.e. greinargerð um stöðu 
og þróun skipulagsmála í landinu 
ásamt yfirliti yfir stefnu stjórnvalda 
í einstökum málaflokkum sem varða 
skipulag landnotkunar og byggða-
þróun. Auk þess að vera lögð til grund-
vallar við gerð landsskipulagsstefnu 
er skýrslunni ætlað að nýtast sveitar-
félögum við gerð aðal- og svæðis-
skipulags. Næsti fundur bæjarstjórnar 
er 6. nóvember nk.

Öryggismál 
við Grundar-
fjarðarhöfn
Á fundi hafnarstjórnar Grundar-
fjarðarhafnar var lagt fram bréf frá fyr-
irtækinu Djúpakletti þar sem þar sem 
óskað er úrbóta í öryggismálum við 
Grundarfjarðarhöfn. Ennfremur vpru 
lögð fram drög að svarbréfi frá hafnar-
stjóra þar sem farið er yfir hugmyndir 
að lausnum. Hafnarstjóri hefur gert 
grein fyrir þörf á veðurstöð á hafnar-
svæðinu. Hafnarstjórn fól hafnarstjóra 
að kanna kanna kostnað við kaup og 
uppsetningu á veðurstöð.

„Hærra hlutfall sauðfjár er 
gelt á svæðinu suðvestur 
af iðjuverunum“
- segir Gyða S. Björnsdóttir umhverfisfræðingur

Gyða Björnsdóttir umhverfis-
fræðingur segir að vegna 
tilvísunar Norðuráls í meist-

araritgerð hennar „Sýnir sauðfé við 
Hvalfjörð merki um líffræðilegt álag 
af völdum mengunar? “ í svörum fyrir-
tækisins við opnu bréfi Umhverfisvakt-
arinnar við Hvalfjörð vilji hún koma 
upplýsingum á framfæri. „Í vísun í rit-
gerð mína er ég titluð stjórnarmaður 
í Umhverfisvaktinni. Rétt er að ég er 
fyrrverandi stjórnarmaður þar sem ég 
hef ekki setið í stjórn samtakanna frá 
árinu 2013. Það ár var ég varamaður 
í stjórn og tvö ár þar á undan stjórn-
armaður. Seta mín í umhverfisnefnd 
Kjósarhrepps um nokkurra ára skeið 
og samráðsnefnd um vöktunaráætlun 
iðjuveranna, ásamt þátttöku í starfi 
Umhverfisvaktarinnar, gaf mér þá 
innsýn og hvatningu sem ég þurfti til 
að takast á við rannsóknarspurningu 
meistararitgerðarinnar. 

Vísað er í viðtal sem ég átti við 
sauðfjárbónda þar sem hann telur upp 
nokkra sjúkdóma sem hafa hrjáð fé 
hans og eru m.a. ástæða fyrir miklum 
afföllum á bænum á árinu 2013. Telur 

fulltrúi Norðuráls það ljóst að um-
ræddir sjúkdómar hafi ekkert með 
flúor eða mengun að gera. Í því ljósi 
tel ég rétt að bæta því við, sem einnig 
kemur fram í viðtalinu, að bændur 
kalla sjaldan eða aldrei til dýralækna 
til þess að meta veikindi sauðfjár þar 
sem það svarar ekki kostnaði. Þeir 
hafa því ekki alltaf forsendu til að 
meta af hverju veikindi dýranna stafa. 
Þeim dýrum sem veikjast er fargað á 
staðnum og „það myndu allir grafa þau 
með hraði“ eins og fram kemur í viðtali 
við sama bónda á bls. 41 í ritgerðinni. 
Þá eru þeir sjúkdómar sem nefndir eru 
í tilvísuninni ekki einu ástæður þess 
háa hlutfalls sem drapst eða þurfti að 
farga á viðkomandi bæ á árinu 2013. 
Í ljósi þess að á bæjum suðvestan við 
iðjuverin hefur styrkur flúors í kjálka-
beinum sauðfjár í nokkrum tilfellum 
mælst nálægt eða yfir þeim mörkum 
þar sem hann er talinn valda tann-
skemmdum (2000 mg/kg), og það 
er þekkt að flúor í beinum getur haft 
áhrif á heilsu lífvera í gegnum truflun 
á ónæmiskerfinu (bls. 12 í ritgerðinni), 
má spyrja hvort ekki væri ástæða til 

þess að auðvelda aðgengi bænda á 
svæðinu að dýralækni, þeim að kostn-
aðarlausu, svo enginn þurfi að velkjast í 
vafa um ástæður veikinda búfjár.“

Því næst nefnir Gyða S. Björnsdóttir 
m.a. að hærra hlutfall sauðfjár er gelt á 
svæðinu suðvestur af iðjuverunum og 
hæst hlutfall geldra áa sé á því svæði 
þar sem flúor hefur á undanförnum 
árum mælst í einna hæstum styrk í 
kjálkabeinum sauðfjár, í kringum þol-
mörk vegna tannskemmda, kallar að 
hennar mati á að gerðar séu rannsóknir 
til að meta hver þolmörk íslensku sauð-
kindarinnar gagnvart flúor raunveru-
lega eru.

Gyða björnsdóttir umhverfis-
fræðingur.

Stuttar Vesturlandsfréttir
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!



Búnaður fyrir orkuflutning og orkusparnað

Dexta orkutæknilausnir ehf. 

Fjölnisgötu 6A, 603 Akureyri  |  Símar: 461 5710 og 894 4721  |  www.dexta.is  |  gauti@dexta.is

» Varmaskiptar - Ýmsar gerðir á lager
» Varmadælur og kælisamstæður
» Iðnaðarviftur og -blásarar
» Loftræstisamstæður
» Tæknirýmis- og tölvukælar
» Vökvakælar
» Hitabúnt
» Hitablásarar
» Loftskiljur og afloftarar
» Dælur
» Hraðabreytar
» og margt fleira... 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

www.fotspor.is

Hægt er að sjá blaðið á 
www.fotspor.is
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Íslandsmeistarar Snæfells 
meistarar meistaranna
- tekjur af leiknum runnu til afreksstarfa yngri landsliða KKÍ

Kvennalið Snæfells léku fyrir 
skömmu um titilinn „Meist-
arar meistaranna” en það er 

árlegur leikur milli Íslandsmeistara og 
bikarmeistara. Eftir jafnan leik mestan 
hluta leiktímans kreistu snæfellsku kon-
urnar fram sigur og hömpuðu titlinum. 
Í karlaflokki unnu Íslandsmeistarar 
KR öruggan sigur á bikarmeisturum 
Grindavíkur. Íslandsmótið er hafið og 
byrja lið Snæfells vel, konurnar unnu 
Hauka og karlarnir Fjölni í fyrstu um-
ferð, en Skallagrímur, sem leikur í efstu 
deild karla, tapaði fyrir Keflavík. 

Icelandair aðal- 
styrktaraðili KKÍ
Icelandair hefur endurnýjað samn-
inga um að vera aðalstyrktaraðili 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands 
og fjögurra sérsambanda innan þess, 
þ. e. Knattspyrnusambands Íslands, 

Handknattleikssambands Íslands, 
Körfuknattleikssambands Íslands og 
Golfsambands Íslands. Samningarnir 
eru umfangsmiklir og fela í sér víðtækt 
samstarf Icelandair og þessara íþrótta-
sambanda. Með þessum samningum 
styður Icelandair dyggilega við starf 
viðkomandi sérsambanda og lands-
liðsstarf þeirra sem felur í sér mikil 
og kostnaðarsöm ferðalög um allan 
heim. Með samningi Icelandair og ÍSÍ 
hefur Icelandair staðfest áframhaldandi 
þátttöku sína sem einn af aðalstyrkt-
araðilum í Ólympíufjölskyldu ÍSÍ til 
ársins 2017. 

„Við í körfuboltanum erum mjög 
ánægð með nýja samninginn við 
Icelandair og hlökkum til með að vinna 
nánar með þeim í komandi verkefnum 
sem framundan eru hjá okkur en stuðn-
ingur þeirra er okkur mjög mikilvægur 
í afreksstarfinu, bæði hjá yngri lands-
liðum sem og hjá A-landsliðunum,“ 
segir Hannes S. Jónsson, formaður KKÍ. 
„Það er mjög ánægjulegt fyrir Icelandair 
að geta staðfest áframhaldandi samstarf 
og stuðning með þessum hætti. Íþróttir 
eru mikill drifkraftur ferðalaga um 
allan heim og Íslendingar eiga margt 
afreksfólk á heimsmælikvarða sem 

veita landsmönnum mikla ánægju og 
eru öðrum þátttakendum hvatning til 
dáða,“ sagði Birkir Hólm Guðnason, 

framkvæmdastjóri Icelandair. Samning-
ana undirrituðu forystumenn ÍSÍ, GSÍ, 
HSÍ, KKÍ, KSÍ og Icelandair. 

Undirskrift.

Íslandsmeistarar Snæfells með sigurlaunin eftir sigurinn á Haukum.

Dominos-deildirnar í körfubolta 2014 – 2015: 

Snæfelli spáð 
2. sætinu hjá konum 
og 8. sæti hjá körlum - 
Skallagrími spáð 
falli hjá körlum
Á árlegum kynningarfundi 

fyrir körfuboltavertíðina er 
birt spá þjálfara og fyrirliða 

um gengi liðanna á komandi vetri. Í 
kvennaflokki er Keflavík spáð sigri en 
Íslandsmeistarar Snæfells lenda í 2. sæti 
samkvæmt spánni. Í karlaflokki er Ís-
landsmeisturum KR spáð yfirburðasigri 
en Grindavík 2. sætinu. Snæfelli er spáð 
8. sætinu en Skallagrími 12. og neðasta 
sætinu. Það er svo auðvitað verkefni 
leikmanna Skallagríms að afsanna þessa 
spá og tryggja sér áframhaldandi sæti 
í efstu deild karla, Dominosdeildinni. 

Fulltrúar kvennaliðanna á kynningarfundinum.

Fulltrúar karlaliðanna.

Fulltrúar Vesturlandsliðanna á kynn-
ingarfundinum.
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Jólin byrja á 
      Gamla Kaupfélaginu

Bjóðum uppá hefðbundið íslenskt jólahlaðborð að hætti 
Gamla Kaupfélagins, mikið úrval forrétta , aðal- og eftirrétta.

Kirkjubraut 11 | 300 Akranes | www.gamlakaupfelagid.is   

Borðapantanir í síma 431 4343

eða gisli@gamlakaupfelagid.is

Bjóðum uppá hefðbundið íslenskt jólahlaðborð að hætti
Gamla Kaupfélagsins, mikið úrval forrétta, aðal- og eftirrétta

Borðapantanir í síma 431 4343
eða gisli@gamlakaupfelagid.is

Klassískt íslenskt jólahlaðborð

Verð kr. 7.900
Jólahlaðborð og gisting 

kr. 12. 600 
á mann í tveggja manna herbergi m/morgunverði

kr. 15. 400 
á mann í eins manns herbergi m/morgunverði

Tilboð fyrir hópa í síma 437 1119

Pantanir í síma 437 1119 eða á 
info@hotelborgarnes.is

Hótel Borgarnes
Egilsgata 16
310 Borgarnes

Sími 437 1119 ·  Fax  437 1443
www.hotelborgarnes.is
info@hotelborgarnes.is

Jólahlaðborð á 
Hótel Borgarnesi

Verð 7.900 kr.
21., 28. og 29. nóvember


