
Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Varmadælur
Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
hefur prófað

Hvammsdal 4, 190 Vogar. Sími: 546 9500 
Gsm: 892 8030. www.lofttaekni.is

INVERTER SYSTEM

Sparnaðar 
orkuflokkur
A +++A +++

8939362 - 6901060 - 4567080

Frystigámar / Sala og leiga / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100
stolpi@stolpiehf.is  |   www.stolpiehf.is

ATHYGLI EHF.-01-13

26. Mars 2015
6. tölublað 4. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Frá sólmyrkvanum í síðustu viku. Myndin er tekin í Bolungavík.



Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 
sími 571 5464

Smart föt
fyrir 

smart konur

Netverslun á 
www.tiskuhus.is

2 26.  Mars 2015

Ísafjörður: 

Allt að 42 þús. kr. á tímann
fyrir fund í bæjarráði
Tímakaup bæjarfulltrúa og 

bæjarráðsmanna getur orðið 
býsna hátt. Athugun á tíma-

kaupinu fyrir fundasetu í bæjarstjórn 
og bæjarráði á þessu ári í stærstu 
sveitarfélögunum, Ísafjarðarbæ, Vest-
urbyggð og Bolungarvíkurkaupstað 
leiðir í ljós að hæst verður það hjá 
formanni bæjarráðs á Ísafirði. Hann 
fær 8% af þingfararkaupi fyrir hvern 
fund, sem eru 52.116 kr. Meðallengd 
bæjarráðsfunda á þessu ári er 1 klst og 
15 mín. Reiknað tímakaup verður þá 
tæpar 42.000 kr. fyrir formann bæj-
arráðs og helmingur af því fyrir aðra 
bæjarráðsmenn. Rétt er að minna á að 
bæjarfulltrúar fá fasta launagreiðslu 

7% af þingfararkaupi sem væntanlega 
er ætluð til þess að mæta vinnufram-
lagi utan funda. Sama fyrirkomulag 
er í öllum sveitarfélögunum, en fjár-
hæðin breytileg milli þeirra. 

Í Bolungavík er einnig greitt fyrir 
hvern setinn fund og föst mánaðar-
greiðsla að auki. Meðallengd bæj-
arráðsfunda á þessu ári hefur verið 
nærri 2 klst. Tímakaup formanns 
bæjarráðs er skv því tæpar 10.000 kr 
og aðrir bæjarráðsmenn fá um 6.500 
kr fyrir hverja klst. í fundasetu. Svipað 
fyrirkomulag er í Vesturbyggð. Þar 
er hver bæjarráðsfundur 2: 30 klst að 
meðaltali á þessu ári sem gefur um 
7.800 kr í tímakaup. 

Tímakaup fyrir bæjarstjórnar-
fundi er einnig hæst í Ísafjarðarbæ. 
Þar er hver fundur að jafnaði 1 klst 
og 50 mín sem þýðir að tímakaup 
forseta bæjarstjórnar er 26.000 kr og 
13.000 kr til annarra bæjarfulltrúa. Í 
Vesturbyggð er hver bæjarstjórnar-
fundur 1 klst og 45 mín að lengd sem 
þýðir um 11.000 kr í tímakaup fyrir 
hvern setinn bæjarstjórnarfund, en 
allir bæjarfulltrúar fá sömu greiðslu. 
Í Bolungavík er hver bæjarstjórn-
arfundur 1: 40 klst að jafnaði það 
sem af er þessu ári og tímakaupið því 
15.600 kr fyrir forseta bæjarstjórnar 
og tæplega 10.000 kr til annarra bæj-
arfulltrúa. 

Borga Rússum 126 
kr./kg fyrir kvótann
Íslensk stjórnvöld hafa fyrir hönd 

íslenskra útgerða samið við rúss-
nesk stjórvöld um kaup á 3.060 

tonna þorskkvóta í Barentshafinu fyrir 
yfirstandandi fiskveiðiár. Með í kaup-
unum fylgir 918 tonna meðafli, þar af 
mega 306 tonn vera ýsa. Samkomulagið 
er gert til eins árs í senn á grundvelli 
Smugusamningsins og hafa íslenskar 
útgerðir forkaupsrétt á kvótanum í 
samræmi við þann hlut sem þær eiga 
í íslenska Smugukvótanum. 

Athyglisvert er að íslensku útgerðir 
sem vilja nýta sér þennan kvóta þurfa 
að greiða rússneskum stjórnvöldum 
900 USD fyrir hvert tonn af þorski og 
540 USD fyrir hvert tonn af meðafla. 
Það gera miðað við að gengi banda-
ríkjadals sé 140 íslenskar krónur um 

126 kr fyrir hvert kg af þorski og nærri 
76 kr fyrir hver kg af meðafla. 

Jóhann Guðmundsson, skrifstofu-
stjóri í Atvinnuvega- og nýsköpun-
arráðuneytinu staðfestir við blaðið 
Vestfirðir að útgerðirnar greiði gjaldið 
beint til rússneskra stjórnvalda án 
milligöngu ráðuneytisins. 

Á síðasta ári voru veiðigjöld felld 
niður af íslenska Smugukvótanum 
þannig að útgerðirnar þurftu ekki 
að greiða neitt til íslenska ríkisins af 
honum. Á þessu fiskveiðiári er veiði-
gjaldið 13,30 kr/kg af þorski. Rússum 
er því greitt nærri tíu sinnum hærra 
veiðigjald fyrir veiðar í Barentshafinu 
en sömu útgerðir þurfa að greiða til 
íslenska ríkisins af kvóta veiddum á 
Íslandsmiðum.

Mikill hagnaður í sjávarútvegi
Hreinn hagnaður í sjávarút-

vegi frá 2008 er liðlega 240 
milljarðar króna á verðlagi 

hvers árs. Lætur nærri að hagnað-
urinn á síðustu 6 árum nálgist 300 
milljarðar króna á núverandi verð-
lagi. Þetta er samkvæmt skýrslum 
Hagstofu Íslands um hag veiða og 
vinnslu í sjávarútvegi. Reksturinn 
hefur gengið mjög vel frá hruni þar 
sem gengi krónunnar féll mikið og 
það bætir afkomuna. Að jafnaði 
er afgangur frá rekstri um 30% af 
tekjum, svokölluð EBITDA og hafa 
þá gjöld eins og veiðigjald verið færð 
til rekstrarkostnaðar. Með rekstrar-
afgangi er greitt fyrir afskriftir og 

fjármagnskostnað. Afskriftir eru 
um 12 milljarðar króna að jafnaði á 
ári og Hagstofan reiknar til kostn-
aðar í stað fjármagnskostnað 6% af 
fjármagnsstofni. Með þessu móti eru 
sett mörk á því hvað talið er eðlilegur 
fjármagnskostnaður og tekið mið af 
því fjármagni sem bundið er í at-
vinnugreininni. 

Eiginfjárstaða greinarinnar hefur 
batnað verulega á þessum tíma og er 
hrein eign um 150 milljarðar króna 
í árslok 2013. Heildarskuldir sjáv-
arútvegsins eru um 380 milljarðar 
króna sem jafngildir heildartekjum 
í 1,4 ár. Á móti skuldunum eru 
veltufjármunir 104 milljarðar króna 

svo nettóskuldirnar eru um 280 millj-
arðar króna að teknu tilliti til veltufjár. 
Framlegðin árið 2013 er 72 milljarðar 
króna. Að frádregnum afskriftum 
12 milljörðum króna eru þá eftir 60 
milljarðar króna til greiðslu skulda 
og fjármagnskostnaðar. Með þessri 
afkomu er atvinnugreinin ekki nema 
4,5 ár að greiða upp allar skuldir. 

Veiðigjald til ríkissjóðs var fisk-
veiðiárið 2012/13 12,8 milljarðar 
króna en lækkaði um fjórðung niður 
í 9,2 milljarða króna næsta fiskveiðiár 
2013/14. Miðað við þessar tölur má 
áætla að veiðigjaldið á almanaksár-
inu 2013 hafi verið um 11 milljarðar 
króna. 

Enginn ráðningar-
samningur í 8 mánuði
Það dróst um 8 mánuði að gera 

ráðningarsamning við Elías 
Jónatansson, bæjarstjóra í Bol-

ungavík. Hann var ráðinn bæjarstjóri 
á fundi bæjarstjórnar þann 19. júní 
á síðasta ári. Þá var formanni bæj-
arráðs og forseta bæjarstjórnar falið 
að „gera skriflegan ráðningarsamn-
ing við bæjarstjóra sem skal stað-
festur af bæjarstjórn til samþykktar 
samkvæmt 47. grein samþykktar um 
stjórn Bolungarvíkurkaupstað“ eins 
og segir í samþykkt bæjarstjórnar. 
Hins vegar var það fyrst á bæjar-
stjórnarfundi þann 26. febrúar 2015 
að málið var á dagskrá bæjarstjórnar. 
Þá er bókað: „Um er að ræða óbreytt 
kjör bæjarstjóra frá fyrra kjörtímabili, 
þ. e. framlengingu frá fyrri ráðn-
ingarsamningi. Samningurinn var 
handsalaður þegar ráðningin var 
samþykkt á fundi bæjarstjórnar 19. 
júní sl.“ 

Leitað var eftir skýringum á 
því hvers vegna málið dróst. Elías 
Jonatansson, bæjarstjóri sagði að ekki 
hefði staðið á sér en vildi að öðru leyti 
ekki tjá sig. Baldur Smári Einarsson, 

formaður bæjarráðs sagði að gleymst 
hefði að ganga strax frá skriflegum 
ráðningarsamningi og sagði það 
skrifast á sig en með ákvörðuninni 
26. febr hefði bæjarstjórnin tekið 
ákvörðun um laun bæjarstjóra frá 
ráðningardegi. Sú spurning vaknar 
hvers vegna ekki var gengið strax 
frá ráðningarsamningi í júní sl fyrst 
samningurinn var handsalaður þá 
eins og segir í bókun bæjarstjórnar og 
eins hvort það geti talist fullnægjandi 
afgreiðsla af hálfu bæjarstjórnar varð-
andi formlega ákvörðun um útgjöld 
að handsala munnlegt samkomulag 
og láta svo standa í 8 mánuði þar til 
bæjarstjórnin tekur málið fyrir. 

Afkoma í sjávarútvegi 2008 - 2013
Ár Tekjur EBITDA Hreinn hagnaður hlutfall af tekjum

2008 173.662 47.585 33.181 19,10%

2009 205.137 63.562 45.176 22,00%

2010 220.162 63.638 43,541 19,80%

2011 263.413 79.941 59.540 22,60%

2012 265.981 79.777 57.201 21,50%

2013 271.400 72.018 48.950 18,00%

Samtals 406.521 244.092
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Galdrakarlinn í Oz 
sýndur á Þingeyri
Ungmennafélagið Höfrungur 

á Þingeyri sýnir um þessar 
mundir leikritið Galdrakarl-

inn í Oz. Elfar Logi Hannesson, leik-
stjóri sagði í samtali við blaðið Vest-
firðir að aðsókn hefði verið vonum 
framar. Framundan eru sýningar um 
páskana. Sýningin er viðamikil og 
koma fram 16 leikarar á aldrinum 7 
ára til sjötugs. 

Meðfylgjandi myndir af sýningunni 
tók Haukur Sigurðsson. 

VESTFIRÐIR
6. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: 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: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 8927630 og netfang : kristinn@kristinn.is. UMBROT: 
Prentsnið. PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja, 3.000 eintök. DREIFING: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Sjávarútvegurinn býr við bestu afkomu um áraraðir og hefur  svo 
verið frá hruni. Tekjuafgangur frá rekstri hefur verið 25-30% á 
hverju ári. Síðustu 3 árum eru þetta  um 80 milljarðar króna.  Þetta 

er afkoman eftir að greitt hefur verið veiðigjald til ríkissjóðs. Það eru 
mikil öfugmæli að halda því fram að  veiðigjaldið hafi gengið nærri 
atvinnugreininni. Þótt vissulega sé breytileg afkoma innan greinarinnar 
er heildarniðurstaðan sú að þrátt fyrir hækkun þess fram til valdatöku 
núverandi ríkisstjórnar  hefur gróðinn verið með allra mesta móti um 
langt árabil.  Mest var það fiskveiðiárið 2012/13 nærri 13 milljarðar 
króna. Engu að síður skilaði reksturinn 80 milljörðum upp í afskriftir 
og fjármagnskostnað og nærri 60 milljörðum í hreinan hagnað þegar 
tekið hafði verið frá til þeirra kostnaðarliða. 

Veiðigjöldin er á þessu fiskveiðiári aðeins rúmir 4 milljarðar króna og 
hafa lækkað um 2/3 á tveimur árum. Hafa ber þó í huga að eftir er að 
leggja veiðigjald á deilistofna þannig að það mun hækka en lækkunin 
á síðustu tveimur árum er samt gríðarleg. 

Lækkun veiðigjaldsins leiðir það eitt af sér að hagnaður í sjávarútvegi 
eykst.  Á árinu 2013 var hreinn hagnaður 50 milljarðar króna og með 
lækkun veiðigjaldsins er hann aukinn um marga milljarða króna. Í 
ljósi þess að talið er að um 75% af veiðigjaldinu sé greitt af 10 stærstu 
útgerðum landsins er spurt: hver er þörfin á því að auka hagnað þeirra 
sem hagnast mikið fyrir? Ríkið verður að mæta þessum tekjumissi 
með því að vanrækja viðhald vega, svelta heilbrigðiskerfið og halda 
áfram að klípa af ellilífeyrisþegum.  Hvers vegna er það forgangsmál 
að auka hagnað fárra fyrirtækja um nærri 10 milljarða króna á hverju 
ári? Hvers vegna er ekki stærri hluti ágóðans sóttur til að standa undir 
sameiginlegum útgjöldum?

Rétt er að minnast þess sem gerðist fyrir hrun. Þá var líka gott árferði 
í greininni , þótt það væri ekki eins gott og nú er. Þá voru samkvæmt 
skýrslu Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri  settar skuldir á 
sjávarútvegsfyrirtækin sem runnu út úr fyrirtækjunum til eigendanna. 
Lesa má úr skýrslunni að um 400 milljarðar króna hafi þannig flætt út 
úr greininni yfir í bankareikninga innanlands og erlendis. Það má alveg 
læra af fortíðinni. Þegar góður hagnaður er rennur hann til eigenda 
fyrirtækjanna. Þeir koma hagnaðnum fyrir út frá sínum hagsmunum. 

Þessir sömu eigendur hafa verðlagt veiðiréttinn. Á þessu ári er með-
alleiguverð fyrir þorskkvóta 236 kr/kg  samkvæmt  upplýsingum á vef 
Fiskistofu. Veiðigjald til ríkisins er 13,30 kr/kg.  Það er aðeins um 6% 
af markaðsverðinu. Á þessu ári hafa nærri 11.000 tonn af þorski verið 
leigð og greitt fyrir það ríflega 2 milljarðar króna.  Ef fram fer það sem 
eftir er ársins eins og hingað til verður leigt magn af þorskveiðikvóta 
um 45.000 tonn og fyrir það verður greitt 8-9 milljarðar króna. Veiði-
gjaldið í sameiginlegan sjóð landsmanna verður hins vegar bara 600 
milljónir króna.  Fyrir þá sem borga leigugjaldið kemur það í sama stað 
niður þótt stærri hluti leiguverðsins renni til eiganda auðlindarinnar 
og minna til stóru útgerðarfyrirtækjanna sem eru fyrirferðarmest í 
leiguviðskiptum. 

Sú staðreynd að ríkið gefur frá sér meira en 90% af markaðsvirði leigu-
kvótans gerir verðið á kvótanum hærra sem því nemur.  Þau verðmæti 
renna til tiltölulega fárra landsmanna. Fimmtíu fyrirtæki í sjávarútvegi 
fara með meira en 85% alls kvótans. Á bak við þessi fyrirtæki eru fáein 
hundruð manna. Verðgildi kvótans nemur hundruðum milljarða króna. 
Hvert prósent af þorskkvótanum  er í dag verðlagt á um 5 milljarða 
króna. Samkvæmt því má áætla heildverðmæti þorskkvótans  um 500 
milljarða króna. Það er vel innan við 1% landsmanna sem bókfæra 
þess eign til sín.

Mikil verðmæti eru færð fáum. Það er verið að gerbreyta íslensku 
þjóðfélagi í gegnum kvótakerfið og búa til fámenna stétt ríkra og 
voldugra. Það er almenningur sem að lokum greiðir gjaldið af þessari 
auðsöfnun. Það þarf að spyrna við fæti og stöðva þessa þróun.

Kristinn H. Gunnarsson

Mikill hagnaður 
dreifist til fárra

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Kaupþingsdómurinn er mörgum ofar-
lega í huga og viðbrögð þeirra við dómi 
Hæstaréttar. Indriði Aðalsteinsson bóndi 
á Skjaldfönn dró saman málið svona:

Útrásar var ýtt úr vör
arðs með viljann ríkan.
En litla gerði frægðarför
fjórmenningaklíkan.

Lentu bak við lás og slá
landsins stærstu bossar.
Þó að sumum sætu á
stórriddarakrossar.

Kjaftur er á Kaupþingsmönnum
kannast ei við neinar syndir.
Geisla bera af sóma sönnum
sannarlega fæddir blindir.

Fyrir nokkru var í fréttum að út-
gerðin hefði einkum styrkt núverandi 
stjórnarflokka fyrir síðustu Alþing-
iskosningar, Framsóknarflokkinn og 
Sjálfstæðisflokkinn. Um það yrkir 
Indriði:

Útgerð nálgast ekki hel
né er með göt á sokkunum.
Það borgar sig að búa vel
að báðum kvótaflokkunum.

Það hefur ekki farið framhjá neinum 
að viðsnúningur varð hjá stjórnar-
flokkunum varðandi loforðin um 
að borið yrði undir kjósendur hvort 
halda ætti áfram viðræðum við 
Evrópusambandið. Fyrir kosningar 

þar það sjálfsagt mál að kjósendur 
réðu en eftir kosningar er það póli-
tískur ómöguleiki.  

Skjaldfannarbóndinn orti:
Nú er stjórnin orðin ær
ódaun fyrir vitin slær.
Hefur lunkin laumast fjær
loforðunum frá í gær.

Botninn í vísnaþáttinn slær svo Indriði. 
Hann er farinn að lýjast á tíðarfarinu 
eins og fleiri og orti hughreystingarvísu 
fyrir sjálfan sig:

Aftur hillir undir vor.
Aftur hlíðar gróða.
Aftur léttast okkar spor.
Aftur kemur Lóa.



2-Deck stjórnborð með 
þrýstinæmum hjólum

Innbyggt hljóðkort 
með RCA og Jack 

hljóðútgangum
USB tenging 

við tölvu
Auðvelt í notkun 

og vegur aðeins 1Kg
Flottur DJUCED DJ 

hugbúnaður fylgir
MIDI forritanlegt

Fermingargjöfin
er framtíðareign

fyrir heimilin í landinu

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

OMNIS 
BORGARNESI 
SÍMI 444 9912

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Lágmúla 8 • Sími 530 2800
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10-18 
OG LAuGARDAGA KL. 11-15

ormsson.is

H6675 LÍNAN
LED SJÓNVARP · 600 Hz. 
· Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Upptaka og 
afspilun á USB · T2 og S mót-
takarar. · Micro Dimming

Sjónvörpin frá SamSung

Þetta virta og vinsæla merki 
er nú komið til Ormsson.

Hárblásarar í 
miklu úrvali

XW-LF1-K/W X-HM22-K

Bluetooth hátalari HljómtækjastæðaHeyrnartól í miklu úrvali.

Verð frá kr:  5.490,- Verð frá kr: 1.990,- Verð frá kr: 4.990,-

Verð frá kr. 8.990,-

kr. 29.500,- kr. 43.900,-

VSS-012-M6

Bluetooth hátalari

Hesh2 Aviator

Gæða
sjónaukar

kr. 19.900,-

Verð frá kr:  4.390,-

-25%

Tilboðsverð kr. 15.900,-Tilboðsverð kr. 46.900,-

NPNG útgáfa - 
1080@60fps og 
720p@120fps - 

Innbyggð WiFi tenging 
- Snjallforrit fyrir Android 

og Apple iOS - 16MP 
ljósmyndir - LCD Skjár 
og losanleg 1500mAh 

rafhlaða - Vatnshelt 
hylki á 100m fylgir - 

Festingar og 8GB kort 
fylgja - Kemur í með 

flottri tösku.

Sportmyndavél

Margar 
gerðir

rafmagns-
tannbursta

Premium pakkar með tölvuleik.

Rafmagns-
rakvélar
í öllum 

verðflokkum

2x40mm Full-Range hátalarar m. Dynamic Range Control

Rétt verð
kr. 54.900

Nýkomin, Ný og öflugri !
Nintendo New 3DS
■ Spilar 3DS og DS tölvuleiki.
■ Ný og betri stjórnun.
■ Öflugri örgjörvi og nýr 
   netvafri.
■ NFC stuðningur við Amiibo 
   karaktera.
■ Ný og betri 3D tækni sem 
   eltir augun.
■ Betri myndavél og þráðlaus 
   yfirfærsla á gögnum.

Nintendo New 3DS XL
■ Spilar 3DS og DS tölvuleiki.
■ Ný og betri stjórnun.
■ Öflugri örgjörvi og nýr netvafri.
■ NFC stuðningur við Amiibo 
   karaktera.
■ Ný og betri 3D tækni sem 
   eltir augun.
■ Betri myndavél og þráðlaus 
   yfirfærsla á gögnum.

kr. 39.900,- kr. 46.900,-

kr. 69.900,-

Í pökkunum er: Nintendo Wii U tölva. Nintendo Wii U stjórnborð. Penni fyrir stjórnborðið. Spennubreytir f. tölvu. Hleðslustöð og spennubreytir f. 
stjórnborð. HDMI kapall, 1,5m. Tölvuleikur. Standur f. tölvu. Standur f. Stjórnborð. Sensor bar (skynjari).

New Super Mario Bros U 
og New Super Luigi U

Mario Kart 8 Zelda

Útvarp – geislaspilari, Bluetooth, 2x15 w Class D magnari

0%
vextir
Vaxtalausar 
raðgreiðslur 
í 12 mánuði.

3,5% lántökugjald.

Verð frá kr:  7.990,-

Sléttujárn

Hercules DJControl 
Instinct DJ Stjórnborð

19.900,-

H6475 LÍNAN
LED SJÓNVARP · 400 Hz. · Full HD 
1920x1080p  · Full HD 1920x1080p  
Screen mirroring · Upptaka og afspi-
lun á USB · T2 og S móttakari.

32“  119.900,-
40“  139.900,-
48“  169.900,-

48” 199.900,-
55” 269.900,-
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Stefnubreyting í 
norsku laxeldi
Að undanförnu hafa norsk yfir-

völd haldið neyðarfundi víða 
í Noregi vegna margs konar 

skaða sem orðið hefur af völdum laxeldis 
þar í landi undanfarin ár. Mengun, sný-
kjudýrafaraldrar og lyfjaðir sleppifiskar 
hafa kallað á gjörbreytta stefnu yfirvalda 
í laxeldismálum, markvissari vinnu-
brögð og margfalt strangari reglur til að 
freista þess að koma í veg fyrir alvarlega 
umhverfisskaða, t.d. að sjúkdómar berist 
úr eldisfiskum í villta fiskstofna. 

Ríkisendurskoðunin í Noregi reið á 
vaðið með opinberri skýrslu (https: //
www. riksrevisjonen. no/en/Reports/
Pages/aquaculture. aspx) þar sem bent 
var á að mikið skorti á vandaðan undir-
búning, virkt eftirlit og heildarstefnu. 
Forystumenn rúmlega 60 sveitarfélaga 
í Noregi hafa skorið upp herör gegn 
laxeldi í sjó og telja þeir að laxalúsin 
í eldinu sé meginástæða þess að villtir 
laxastofnar í ám landsins hafi veikst 
verulega. Vísindaráð Noregs segir að 
ástæðu hruns laxastofna í 110 veiðiám 

í Noregi megi fyrst og fremst rekja til 
skaðlegra áhrifa af laxeldi í sjó. 

Í nýjum reglum um sjókvíaeldi í Nor-
egi er þess krafist að kvíar verði tryggi-
lega lokaðar og að yfirvöld fái nægilega 
langan undirbúningstíma til að sinna 
fullkomnum rannsóknum og þolpróf-
unum á vistkerfinu þar sem sótt er um 
leyfi til eldis. Fyrir þetta þurfa fiskeldis-
fyrirtækin að greiða 200 milljónir með 
hverri umsókn í óafturkræft framlag til 
að gera hinu opinbera kleift að sinna 
nauðsynlegum undirbúningi. 

Landeldi á fiski þróast nú hratt víða 
um heim. Þrjú slík framleiðslufyrirtæki 
á alþjóðavísu verða senn starfrækt á 
Reykjanesi, fyrirtækin Stolt Sea Farm, 
Íslandsbleikja (Samherji) og Matorka. 
Framtíðin virðist björt hjá þessum fyrir-
tækjum, með vistvænar framleiðsluein-
ingar, sem skilja ekki eftir sig mengandi 
úrgang í náttúrunni. Gera má ráð fyrir 
að þessi fyrirtæki fái mun hærra verð 
fyrir sína vöru en þeir sem notast við 
úreltar framleiðsluaðferðir. 

Hafrannsóknastofnunin í Björgvin, 
Dýralækningastofnunin í Noregi og 
Háskólinn í Björgvin hafa rannsakað 
neikvæð áhrif fiskeldis í opnum sjó-
kvíum og sent yfirvöldum rökstuddar 
athugasemdir og varnaðarorð um 
nauðsyn görbreyttra vinnubragða og 
úrbóta á eldisstarfseminni. Mörg hund-
ruð stofnanir víða um lönd vinna að 
verkefnum og rannsóknum á því hvað 
megi gera til að verja vistkerfið fyrir nei-
kvæðum áhrifum af áðurgreindu eldi. 

Hér á landi hefur hið opinbera sett 
reglur og lögleitt staðla um búnað fisk-
eldismannvirkja í sjó. Vandamálið er að 
atvinnuvegaráðuneytið hefur enga til-
raun gert til að fylgja eftir þeim reglum 
sem ráðuneytið hefur sjálft sett og því 
er allt eftirlit með fiskeldisstöðvum í sjó 
mjög takmarkað. 

Orri Vigfússon formaður
NASF, verndarsjóðs  

villtra laxastofna 
(Greinin hefur áður  

birst í Fréttablaðinu)

Í Kaupfélagi Steingrímsfjarðar  á Hólmavík rakst ritstjóri blaðsins 
á Jón Alfreðsson fyrrverandi kaupfélagsstjóra og Svanhildi 
Vilhjálmsdóttur og nánast í sömuandrá bar þar að Guðmund 
Magnússon, sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Strandamanna.  Þeir Jón 
og Guðmundur eiga það sameiginlegt að hafa reka fyrirtæki sín 
þannig að þau stóðust þegar önnur sambærileg féllu. Kaupfélag 
Steingrímsfjarðar er eina kaupfélagið á Vestfjörðum sem enn er 
starfandi og sama má segja um Sparisjóð Strandamanna. Hann 
er eini sparisjóðurinn á Vestfjörðum sem stóðst hrun bankakerfis-
ins. Strandamennirnir eru gætnir og ráðdeildarsamir.

svanhildur Vilhjálmsdóttir og Jón alfreðsson.Guðmundur Magnússon.



Loftpressa
50 Lítra kútur. Loftflæði: 412l/mín.
TJ TRAE050VFL 

8 Bör

49.900,-
Verð Kr.

2.500,-
Verð frá

Bílabúkkar: 
   TJ T43002    2.500,-3 Tonn:
   TJ T46001    4.400,-6 Tonn:
 TJ T412002 12.900,-12 Tonn:

Dekkjaskiptitæki 

TJ TRK60001

19.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 3 Tonn.  
Lyftir: 13,0 - 41,0 cm.
TJ T83003

13.900,-
Verð Kr.

Gírkassatjakkur
Geta: 0,5 Tonn 
Hæð:  113 - 195cm.

TJ TEL05004

39.900,-
Verð Kr.

Vélastandar:  
750 Lbs.    TJ T23401  kr. 11.500,-
1000 Lbs.  TJ T24541  kr. 00,-12.9
1250 Lbs.  TJ T25672  kr.  20.900,- 
1500 Lbs.  TJ T26801  kr.  22.900,-
1500 Lbs. er samanbrjótanlegur.

11.500,-
Verð frá

Flöskutjakkar:
 2 tonn  18/30cm   Kr.    2.990,-
 5 tonn  21/35cm   Kr.    4.900,-
10 tonn 23/46cm   Kr.    7.900,-
15 tonn 23/46cm   Kr.    9.980,-
20 tonn 24/45cm   Kr.  10.900,-
30 tonn 29/46cm   Kr.  26.990,-
TJ T90204 - / - TJ T93004

2.990,-
Verð frá

Hjólatjakkur 2 Tonn. Í Tösku.
Lyftir: 13,0 - 34,5 cm.
TJ T82000CS

6.900,-
Verð Kr.

Réttingatjakkasett.  4 Tonna
TJ T70 401

29.900,-
Verð Kr.

Mótorhjólalyfta.
Geta: 680 kg.
Lyftir: 11,0 - 38,5 cm.
TJ T66751

23.900,-
Verð Kr.

Loftpressa
24 Lítra kútur. Loftflæði: 205l/mín.
TJ TRA024L 

8 Bör

19.900,-
Verð Kr.

Síðumúla 11 - 108 Reykjavík Sími 568-6899 
Póstfang: vfs@vfs.is   Netsíða:  www.vfs.is

88.900,-
Verð Kr.

35.900,-
Verð Kr.

115.900,-
Verð Kr.

19.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 3 Tonn.  
Lyftir: 14,5 - 51,0 cm.
TJ T83001

34.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 2 Tonn.
Lyftir: 7,0 - 50,0 cm.
Fyrir bíla og
dekkjaverkstæði. 

TJ T820031

16.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 3 Tonn.
L: 15,0 - 53,0 cm. m/hækkun.

 T83006BTJ

USG CNIP4  
Yfirskápur 4 skúffur.
Sterkur skápur með lás.

USG FIRP7B       Verkfæraskápur
 7 skúffur – 1/4", 3/8“ & 1/2" topplyklasett
Splittatangir, skrúfjárn, fastirlyklar, tangir,
skralllyklar, meitlar, sexkantar, rennimál,
þjalir.

USG FIRP7B-FOAM  Verkfæraskápur
7 skúffur með frauðefnisbökkum. 1/4",
3/8“ & 1/2" topplyklasett. Splittatangir, 
skrúfjárn, fastirlyklar, tangir, skralllyklar, 
skiptilykill,  meitlar, sexkantar, rennimál,
þjalir. 172 verkfæri í sterkum vagni með lás.

15.900,-
Verð Kr.

USG GWB2045M
1/4“ Topplyklasett 45 stk
Skrall 72 tanna, framlengingar,
hjörluliður, átaksskaft,
bitar, sexkantar, bitajárn,

USG 
GWB3029M
3/8“ Topplyklasett   29 stk
Skrall 72 tanna, hjöruliður,
djúpir & grunnirtoppar,
kertatoppar, framlengingar.  

USG-
B5094M

1/2“ & 1/4"  
Topplyklasett  94 stk
Skrall 72 tanna, framlengingar,
hjörluliður, átaksskaft, djúpir-
toppar, kertatoppar, bitajárn.

4.990,-
Verð Kr.

7.990,-
Verð Kr.
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FRÉTTASKÝRING:

Uppreisn kjósenda
Gegn klækjum og refsskap stjórnmálamanna

Á síðustu vikum hafa kjósendur 
sýnt svo ekki verður um villst 
að þeir eru orðnir afar þreyttir 

á framgöngu forystumanna stjórnmál-
anna. Stjórnarflokkarnir, Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknarflokkur sitja 
undir stórfelldum áföllum. Fylgi við 
ríkisstjórnarflokkana hefur hríðfallið 
og nú er svo komið að Sjálfstæðis-
flokkurinn mælist ekki lengur stærstur 
flokka og Framsóknarflokkurinn er 
mælist minnstur flokkannna fimm 
sem eiga fulltrúa á Alþingi. Fylgi við 
Sjálfstæðisflokkinn er komið niður í 
23% í nýjustu skoðanakönnuninni og 
Framsókn mælist aðeins með 11- 12% 
fylgi. Þetta er sögulegt lágmark fyrir 
þessa tvo flokka. Þeir hafa síðan flokka-
kerfið mótaðist lengst af haft samanlagt 
um 55 - 60% fylgi en mælast nú með 
rúmlega helming þess. 

Það sem er sláandi við þetta augljósa 
vantraust á leiðandi stjórnmálaflokka 
um áratugaskeið er að fyrri stjórnar-
flokkar, Samfylkingin og Vinstri grænir 
fá líka svipaða útreið í könnunum. Van-
traustið nær til þeirra líka. Kosninga-
úrslitin 2013 voru fráfarandi stjórn-
arflokkum mikið áfall og staða þeirra 
hefur ekkert breyst þrátt fyrir andstöðu 
kjósenda við núverandi stjórnarflokka. 
Samfylkingin mælist með um 16% og 
Vinstri grænir fá aðeins 9% í könnun 
Stöðvar2. Tölurnar eru aðeins breyti-
legar milli kannana Gallup, MMR , 
Fréttablaðsins og Stöðvar2 í þessum 
mánuði en allar sýna þær sömu megin-
drætti. 

Hefðbundnu flokkarnir fjórir fá 
allir gula spjaldið frá kjósendum. Nýju 
flokkarnir tveir eru Björt framtíð og 
Píratar. Það athyglisverða er að annar 
þeirra, Björt framtíð, virðist ekki njóta 
góðs af uppreisn kjósenda og fær nú 
fylgi svipað og flokkurinn fékk í Al-
þingiskosningunum árið 2013 og hefur 
reyndar misst fylgi að undanförnu. Það 
er einvörðungu hinn nýi flokkurinn, 
Píratar, sem uppsker fylgisaukningu. 
Flokkurinn rétt náði nægjanlegu fylgi 
til þess að fá þingmenn kjörna, en hefur 
skyldilega bætt við sig fylgi í stórum 
skrefum og mælist nú stærstur flokka 
í tveimur síðustu könnunum. 

Ekki er gott að skýra mismunandi 
gengi nýju flokkana tveggja en benda 
má á að Björt framtíð verður til með 
brotthvarfi þingmanna úr Samfylkingu 
og Framsóknarflokknum fyrir síðustu 
Alþingiskosningar og er þannig af-
sprengi kerfisins sem fyrir var. 

Pólitískur ómöguleiki
Það sem virðist hafa sett þessa þróun 
af stað er ákvörðun stjórnarflokkanna 
á síðasta ári um afturköllun umsókn-
ar um aðild að Evrópusambandinu án 
þess að efna gefin skýr loforð um að 
þjóðin fengi að ráða því í almennri 
atkvæagreiðslu hvort viðræðum yrði 
slitið eða að þær héldu áfram. Rifjað-
ar voru um ítrekaðar yfirlýsingar allra 
þáverandi ráðherra Sjálfstæðisflokks-
ins með formann og varaformann 

í fararbroddi og einnig formanns 
Framsóknarflokksins þess efnis að 
auðvitað yrði efnt til þjóðaratkvæða-
greiðslu og farið að þeirri niðurstöðu 
sem þar fengist. Þjóðin átti að fá að 
ráða málinu til lykta. Með þessum 
hætti var Evrópusambandsmálið af-
tengt í kosningabaráttunni fyrir Al-
þingiskosningarnar. Þótt vitað væri að 
þessir flokkar væru andvígir aðild að 
ESB gátu þeir sem vildu áframhaldandi 
viðræður stutt flokkana í trausti þess 
að fram færu sérstakar kosningar 
um það mál eitt. Annað hljóð kom í 
strokkinn eftir kosningar. Á síðasta 
ári lagði ríkisstjórnin fram á Alþingi 
þingsályktunartillögu þar sem lagt var 
til að draga umsóknina til baka. Þegar 
gengið var eftir efndum um þjóðarat-
kvæðagreiðslu gaf formaður Sjálfstæð-
isflokksins þær skýringar að það væri 
pólitískur ómöguleiki sem kæmi upp ef 
samþykkt yrði í þjóðaratkvæðagreiðslu 
að halda áfram viðræðum um aðild að 
ESB í andstæðu við vilja ríkisstjórnar-
innar. Niðurstaða Bjarna Benedikts-
sonar, formanns Sjálfstæðisflokksins 
var að þá hlyti vilji þjóðarinnar að víkja 
fyrir vilja ríkisstjórnarinnar. 

Rétt er að staldra við þessi svör. 
Vigdís Hauksdóttir og fleiri þing-
menn höfðu árið 2012 lagt til að 
Alþingi tæki ákvörðun um að halda 
þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald 
viðræðnanna. Fyrir lá þegar fyrirheitin 
voru gefin vorið 2013 í aðdraganda 
Alþingiskosninga að þjóðaratkvæða-
greiðsla gæti gefið aðra niðurstöðu en 
núverandi stjórnarflokkarnir vildu. 
Þá sögðu forystumenn þeirra að þeir 
myndu virða þjóðarviljann. Þá var 
enginn pólitískur ómöguleiki fólginn 
í afstöðu kjósenda á hvor veg sem hann 
yrði. Eftir kosningar var snúið við 
blaðinu og fundinn upp þessi pólitíski 
ómöguleiki. Forystumenn núverandi 

ríkisstjórnarflokka fóru einfaldlega á 
bak við kjósendur og blekktu þá. Það 
sem gerir málið líka verra er hversu 
sjálfsagt forystumönnum flokkanna 
finnst að hafa beitt þessu bragði til þess 
að auka fylgi við flokkana í Alþing-
iskosningunum. Þeir tala eins og þessi 
framkoma sé eðlilegur hluti af leiknum 
líkt og gerist á knattspyrnuvellinum 
þar sem hver knattspyrnumaðurinn á 
fætur öðrum fellur að tilefnislausu og 
æpir og emjar og veltist um í því skyni 
að blekkja dómarinn til þess að refsa 
andstæðingnum. Þarna virðast hafa 
orðið ákveðin vatnaskil í þolinmæði 
kjósenda gagnvart tækisfærismennsku 
og óheilindum stjórnmálamanna sem 
hafa leitt til hríðfallandi fylgis við 

stjórnarflokkana. Kjósendum líkar 
ekki að vera hafðir að fíflum. 

Olía á eldinn
Nýjasta útspil ríkistjórnarinnar í þessu 
máli virðist hafa virkað sem olíu væri 
hellt á eldinn. Ríkisstjórnin ákvað að 
taka málið í sínar hendur, sniðgekk Al-
þingi og tilkynnti Evrópusambandinu 
að aðildarviðræðum væri lokið og fór 
fram á að Ísland yrði tekið af skrá sem 
umsóknarríki. Þetta var meiriháttar 
stefnubreyting í málinu. Nú var því 
haldið fram að afstaða Alþingis skipti 
ekki máli og aðeins þurfi að liggja fyrir 
vilji ríkisstjórnarinnar. Á síðasta ári 
hafði ríkisstjórnin lagt fram þingsá-
lyktunartillögu á Alþingi þar sem farið 

var fram á að Alþingi drægi til baka 
umsóknina um aðild að Evrópusam-
bandinu. Í viðtali við mbl.is 20. Janúar 
sl. Sagðist Bjarni Benediktsson formað-
ur Sjálfstæðisflokksins gera ráð fyrir 
að tillaga frá Utanríkisráðherra um 
slit á aðildarviðræðum við ESB yrði 
lögð fram á Alþingi innan fárra daga. 
Það sem við virðist blasa er að ríkis-
stjórninni hefur ekki litist á að glíma 
við stjórnarandstöðuna á Alþingi og 
því ákveðið að einfaldlega sniðganga 
Alþingi. Rökin sem færð eru fram eru 
ekki sannfærandi. Þingsályktun hefur 
lengi verið form á afgreiðslu í ýmsum 
stefnumarkandi stórmálum. Minna 
má á að lýðveldisstofnunin var upp-
haflega samþykkt sem þingsályktun 
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Alþingis. Eins má nefna aðildina að 
NATO, sem var eitt mesta hitamál í 
þjóðmálunum á síðustu öld. Aðildinað 
NATO var samþykkt með þingsálykt-
un. Ef það væri rétt, sem nú er haldið 
fram, að þingsályktun gefi vilja Al-
þingis aðeins fram að næstu kosn-
ingum hefðu vinstri stjórnirnar getað 
ákveðið án aðkomu Alþingis að Ísland 
gengi úr NATO. Verður næsta útspil 
að ríkisstjórnin tilkynni að hún hafi 
ákveðið að draga Ísland úr Sameinuðu 
þjóðunum? Svo er eitt sem þarf að hafa 
í huga þegar gert er svona mikið úr 
stöðu ríkisstjórnar. Ríkisstjórnin hefur 
enga stjórnskipulega stöðu í stjórnar-
skránni. Orðið ríkisstjórn kemur ekki 
einu sinni þar fyrir. Aðeins á einum 
stað er í stjórnarskránni getið um 
ráðherrafundi. Ríkisstjórn er aðeins 
samráðsvettvangur sem tekur engar 
gildar ákvarðanir. Til dæmis má rifja 
upp að ákvörðunin á sínum tíma um 
að setja Ísland á lista yfir hinar viljugu 
þjóðir í Íraksstríðinu var tekin utan 
ríkisstjórnar , í tveggja manna tali, þótt 
þá stæði yfir ríkisstjórnarfundur. Það er 
ráðherrann einn sem tekur ákvarðanir 
varðandi sinn málaflokk og Alþingi 
setur honum skorður með því að lýsa 

vilja sínum. Það sem upp úr stendur 
eftir þennan leik ríkisstjórnarinnar er 
að forystumenn stjórnarflokkanna eru 
staðráðnir í því að þeirra vilji ráði för 
hvað sem líður vilja kjósenda. Þetta 
má draga saman þannig, að þegar 
vilji forystumanna flokkanna fer ekki 
saman við vilja kjósenda, þá skuli vilji 
kjósenda víkja. 

Hrakfarir stjórnarandstöð-
unnar
Það sem gerir straumana sem koma 
fram í síðustu skoðanakönnunum svo 
merkilega er sú staðreynd að þrátt 
fyrir fylgishrun stjórnarflokkanna 
fær hin hefðbundna stjórnarandstaða 
ekkert af fylgissveiflunni til sín. Hún 
er nánast í jafnslæmri stöðu og hún 
var eftir síðustu Alþingiskosningar. 
Forystu stjórnarandstöðuflokkanna 
Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og 
Samfylkingarinnar hefur ekki tekist 
að öðlast tiltrú kjósenda og laða þá 
til sín. Spurningin er hvað veldur því. 
Svarið hlýtur að liggja í skýringunum á 
vantraustinu til ríkisstjórnarflokkanna. 
Telja verður að kjósendur vilji ekki 
klækina og refsskapinn sem gjarnan 
fylgir stjórnmálunum. Ennfremur að 
þeir vilji ekki heldur una því lengur 
að forystumenn stjórnmálaflokkanna 
hafi nánast sjálfdæmi um það hvernig 
málum lyktar og geri nú kröfu um að 
fá að ráða í gegnum þjóðaratkvæða-
greiðslur. Síðasta ríkisstjórn hafði upp 
mikil fyrirheit í stórum málum sem 
síðan gengu ekki eftir. Vanefndirnar 
hafa greinilega skapað vantraust til 
þessara flokka sem þeim hefur ekki 
tekist að yfirstíga. Vissulega starfaði 
sú ríkisstjórn við fádæma erfiðar að-

stæður í kjölfar bankahrunsins og varð 
að taka ótrúlega erfiðar og óvinsælar 
ákvarðanir. Kannski situr það í mörg-
um kjósandanna, en líklega hafa þó 
flestir skilning á aðstæðunum og van-
traustið í þeirra garð á sér trúlega aðrar 
skýringar. Þar er vænlegra að horfa til 
tveggja stórra mála, stjórn fiskveiða 
og ný stjórnarskrá. Bæði þessi mál 
eru grundvallarmál og framgangur 
þeirra hefði markað þáttaskil í mót-
un þjóðfélagsins. Í fyrra málinu voru 
flokkarnir með mjög skýra næstum 
samhljóða stefnu sem þeir hurfu frá og 
lögðu fram lagafrumvörp sem gengu 
alveg í þveröfuga átt. Í seinna málinu 
lá fyrir mjög afdráttarlaus stuðning-
ur við nýja stjórnarskrá frá báðum 
flokkum en þegar til kastanna kom var 
hann blendinn við framkomna tillögu 
stjórnlagaráðs svo ekki sé meira sagt 
og ekkert af tillögunum náði fram að 
ganga. 

Þegar svona gerist þarf skýringar og 
þær hafa ekki verið gefnar. Sennilega 
vegna þess að forystumennirnir telja 
það skaða flokkana að skýringarnar 
komi fram í dagsljósið og velja flokk-
ana fram yfir traust kjósenda til þeirra. 
Vantraustið verður trúlega áfram við 
lýði þar til flokkarnir hafa gert ærlega 
hreint fyrir sínum dyrum. 

Niðurstaðan af þessari greiningu á 
fylgissveifnum er að straumur kjós-
enda til Pírata verður skiljanlegur. Sá 
flokkur er hálfgerður utangarðsflokkur 
í pólitíska flokkakerfinu , hefur aldrei 
verið við völd og virðist hafa einsett 
sér að vera ærlegir í málflutningi; ekki 
endilega alltaf skynsamir en lausir við 
klæki og refsskap sem nóg er af í hinum 
flokkunum. 

Breytt lýðræði
Þegar horft er yfir stjórnmálavett-
vanginn á þessari öld má greina 
sterka kröfu um ákveðnar breytingar 
allar götur frá fjölmiðlalögunum 2004 
sem forseti Íslands neitaði að staðfesta. 
Þeim verður best lýst með því að því að 
vilji kjósenda stendur til þess að draga 
úr valdi kjörinna fulltrúa og auka áhrif 
almennings. Vaxandi stuðningur er við 
aðskilnað framkvæmdavalds og lög-
gjafarvalds. Það felur í sér að ráðherr-
ar verði ekki jafnframt alþingismenn. 
Pólitísk forysta yrði þannig skilin frá 
ráðherradómi. Það mun fela ráðherr-
unum að vinna það sem þeim er fyrst 
og fremst ætlað að gera, að fram-
kvæmda vilja Alþingis, en ekki öfugt. 
Sterk krafa er um að kjósendur geti 

ákveðið að kalla til sín mikilsverð mál 
úr höndum Alþingis og ríkisstjórnar og 
ákveðið í almennri kosningu hvernig 
niðurstaða þeirra verður. Kjörnu full-
trúunum er svo ætlað að vinna úr 
þeim í samræmi við almannaviljann. 
Kjósendur taka greinilega ekki gildar 
mótbárum um pólitískan ómöguleika, 
nema ef til vill á þann veg að ef kjörnir 
fulltrúar vilja ekki una vilja almenn-
ings að þá víkji fulltrúarnir. Pólitíski 
ómöguleikinn nær aðeins til þess að 
það á að vera pólitísk ómögulegt fyrir 
stjórnmálamenn að ganga gegn vilja 
kjósenda. Skoðanakannanrinar að 
undaförnu benda eindregið til þess 
að það séu skilaboðin frá kjósendum. 
Þeir hafa gert uppreisn gegn pólitíska 
valdinu.

Kristinn H. Gunnarsson
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Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2015.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga,  www.talent.is

Orkubú Vestfjarða - spennandi störf
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða kraftmikla einstaklinga til starfa á veitusviði.  Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu 
fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt! Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum 
ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 65 talsins og er hópurinn samheldinn og metnaður 
mikill.  Höfuðstöðvar Orkubúsins eru á Ísafirði.  Leitað er að  einstaklingum í vinnuflokk sem er með starfsstöð á Patreksfirði.

Starfssvið: 
• Daglegur rekstur hitaveitu og kyndistöðvar
• Viðhald og nýframkvæmdir í veitukerfi
• Rekstur og viðhald díselvéla
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur: 
• Vélstjórnarmenntun 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Almenn tölvufærni 

Starfssvið: 
• Daglegur rekstur flutnings- og dreifikerfis
• Nýframkvæmdir
• Viðhald á há- og lágspennubúnaði
• Reglubundið eftirlit í veitukerfi
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í rafvirkjun/rafveituvirkjun 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Almenn tölvufærni

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um 
störfin.

Vélfræðingur - Vélstjóri Rafvirki - rafveituvirki

  Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Raunir rjúpunnar – hret eða ekki hret

Víða liggja vargsins spor
varla drepast mun úr hor
hér er alskyns æti. 
Hans mun endast þrekog þor
þar til kemur aftur vor
kænn á kvikum fæti. 
  B. F. 

Í lok síðustu greinar minnar um rjúp-
ur og hremmingar þeirra hin seinni ár, 
gat ég um þorláksmessuvitrun Ólafs K. 
Níelsen, þess efnis að hret í júlíbyrjun 
í sumar, hefði grandað rjúpnaungum 
í stórum stíl, svo áætluð uppsveifla 
rjúpna, sem hann lofaði miðsumars, 
hefði ekki ræst í veiði. 

Ég kannaðist ekki við hret á um-
ræddum tíma né neinir aðrir, sem ég 
ræddi við, vítt og breitt um land. Okkar 
skilgreining á hreti var samhljóða: 
Töluverður vindur og úrkoman slydda 
eða snjór festi niður undir, eða niður 
á láglendi og hiti um frostmark. Hret-
skýringar í Orðabók Árna Böðvarssonar 
eru þessu sammála. Ég varð mér því úti 
um hitalínurit Veðurstofunnar frá eft-
irtöldum athugunarstöðvum: Stykkis-
hólmi, Æðey, Torfum og Egilsstöðum 
fyrsu þrjá daga júlí, en bæði fyrir og 
eftir þá var hlýrra, nema 6. júlí, en þá 
var hiti hér 5 – 8 – 5° en að mestu þurrt. 

Ef það bregst að ég fái línuritið birt 
með þessari grein eru helstu niðurstöður 
þær, að 1. júlí fór hitinn lægst í 7 stig, 
stutta stund í Stykkishólmi. 2. júlí fór 
hitinn hvergi niður fyrir 8 stig og aðeins 
niður fyrir 7 stig í Æðey að morgni og 
kveldi 3. júlí. 

5. júlí vorum við hjónin á akstri frá 
Seyðisfirði, norður og vestur um að 
Djúpi og á þeirri leið gránaði hvergi í 
hæstu fjöll. Skilningur Ólafs K. á hret-
viðri virðist því vera nokkuð sérstakur. 
Ég fullyrði að þó rigni og blási í 7 – 10° 
hita, bítur það ekki á rjúpuunga. Þetta 

„hret“ Ólafs K. er því eftiráskýring, sem 
heldur hvorki vatni né vindi. 

Enda má þá líka spyrja fræðinginn: 
Af hverju var þetta“ungadrápshret“ 
og ætluð áhrif þess, ekki reiknuð inn 
í meinta uppsveifluspá, löngu eft-
ir“hretið“ og síðan veiðiráðgjöf? 

Þar sem tófan lifir ekki á loftinu, þó 
fuglafræðingar virðist oft halda það og 
er ekki enn, svo vitað sé, farin að hringja 
og panta sér pitsu, væri fróðlegt að fá 
svar hjá Ólafi K. við eftirfarandi spurn-
ingu: Nú er rjúpa aðalfæða refa og þeim 
fjölgaði frá 1978 – 2003 úr 1300 í 8000 
og gætu nú verið 12 – 15000. Á sama 
tíma hrinur nytjafuglastofn sem þér var 
falið að annast. Hvenær ætlar þú að fara 
að viðurkenna samhengið þarna á milli? 

Helstu ritaðar heimildir: Rjúpan eftir 
Skúla Magnússon, Lífríki Íslands eftir 
Snorra Baldursson, Á refaslóðum eftir 
Theódór Gunnlaugsson frá Bjarma-
landi, Villt íslensk spendýr eftir Pál 
Hersteinsson, Skýrsla refanefndar 2003, 
Veðurstofa Íslands, dagbækur, Mbl, 
Tíminn, Dagur. 

Indriði aðalsteinsson.

 Ísfirsku blómarósirnar María og Guðný alda eru á meðal þeirra sem lagt hafa KFÍ lið í vetur með óeigingjörnu 
sjálfboðaliðastarfi.
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Sigurður Pétursson:

Ísfirska efnahagssvæðið: 
Saltað eða fryst
„Menningar- og söguferðaþjónusta á Vestfjörðum:  
Möguleikar og tækifæri“
Málþing, sunnudaginn 22. febrúar 2015 í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Allt frá uppphafi byggðar á 
Vestfjörðum voru fiskveiðar 
miklvægasti bjargræðisvegur-

inn ásamt hlunnindum í bjargi, fjöru og 
á sjó. Landshættir leyfðu ekki mikinn 
búsmala, oftast aðeins nokkrar kindur 
á hverjum bæ og eina kú eða tvær. 
Árabátar voru helsti farkosturinn og á 
þeim var róið til fiskjar. Heimræði var 
stundað nánast frá hverjum bæ, í það 
minnsta sumar og haust, og nauðsyn-
legt hverjum bónda að eiga góðan bát. 
Vetur og vor var róið úr verstöðvum og 
aflinn þurrkaður á fyrri öldum, en síðar 
saltaður. Öfugt við afurðir fjárbúskap-
arins var fiskaflinn að stærstum hluta 
notaður til verslunar. Hjáleigubændur 
og leiguliðar greiddu landskuld í fiski, 
höfðingjarnir og kirkjan notuðu fiskinn 
til útflutnings. Þess vegna urðu sjávar-
byggðir á vesturhluta landsins blóm-
legustu héröð landsins, með ríkustu 
höfðingjana og eftirsóttustu verslun-
arhafnirnar. 

Atvinnulíf er fólk og framleiðslu-
tæki, auðlindir og afurðir, verslun og 
samgöngur. Hagsaga Vestfjarða er ekki 
flókin: Vestfirðingar sóttu sjóinn, fram-
leiddu fisk og seldu úr landi. Þannig 
hefur þetta ætíð verið og er að mörgu 
leyti enn. Við skulum hér skoða þróun 
atvinnuhátta á Vestfjörðum síðustu 
þrjár aldirnar:

Á fyrri öldum komu kaupmenn frá 
Björgvin í Noregi, Hamborg í Þýska-
landi eða borgum á Englandi og sótt-
ust eftir skreið á Íslandi. Sagt var að 
Englendingar hefðu átt bækistöð í Jök-
ulfjörðum og Þjóðverjar í Álftafirði. 
Þegar dönsk yfirvöld gerðu Kaup-
mannahöfn að miðstöð verslunar 
við landið með einokun var landinu 
skipt í verslunarsvæði, sem héldu sér 
að stórum hluta allt fram á 20. öld. Á 
Vestfjörðum átti einokunin danska að-
setur á Patreksfirði, Þingeyri, Ísafirði og 
í Reykjarfirði í Strandasýslu. Af þessum 
verslunarsvæðum var svæði Ísafjarðar 
stærst og fjölmennast.

Á 19. öld, öld saltfisks og hákarlalýsis, 
bættust við nýir verslunarstaðir svo sem 
Flatey, Bíldudalur og Flateyri, þar sem 
skútuútgerð var jafnframt stunduð og 
svo komu upp verslunarfélög bænda 
á Borðeyri og Hólmavík. Þessir nýju 
verslunarstaðir tóku frá hinum eldri, 
en Ísafjörður hélt sínu. Það er því 
eðlileg afleiðing þessa, að Ísafjörður 
varð stærsti bærinn á Vestfjörðum og 
Vesturlandi, sannkallaður höfuðstaður. 
Verslunarsvæði hans náði um allt Ísa-
fjarðardjúp, Jökulfirði og Hornstrandir 
en einnig vestur í Súgandafjörð og oft 
einnig Önundarfjörð. Upp risu öflug 
verslunarfyrirtæki með fjölbreyttan 
rekstur, útgerð, fiskvinnslu, útflutning, 
innflutning, verslun og iðnað. Stærst 
þeirra voru Ásgeirsverslun á Ísafirði 
og Bíldudalsverslun Péturs Thorsteins-
sonar. Það sem gerði gæfumuninn var 
þilskipaútgerðin.

Íslendingar horfðu um aldir á er-
lenda fiskimenn stunda veiðar á þil-
skipum á miðunum kringum landið, 
uns þeir loks á 19. öld tóku sjálfir 
skrefið úr fjörunni og út á skúturnar. 
Vestfirðingar voru í forystu þilskipa-
útgerðar. Oftast voru það kaupmenn, 
sem réðu yfir fjármagni og stunduðu 
jafnframt saltfiskvinnslu og útflutning. 
Þilskipin stunduðu bæði hákarlaveiðar 
og þorskveiðar. Veitt var á færi og voru 
oft 12-27 menn á hverri skútu. Hver 
veiðiferð gat tekið upp í nokkrar vikur 
og var þorskaflinn flattur og saltaður 
um borð. Útgerðartíminn stóð frá mars 
til október. Með skútuútgútgerðinni 
skapaðist auðmagn og grundvöllur fyrir 
þéttbýli í kauptúnum, með verkaskipt-
ingu og nýjum stéttum.

Þrátt fyrir þilskipin voru það 
árabátarnir sem drógu flesta fiska úr sjó 
og skiluðu mestum þoskafla í land til 
vinnslu í saltfisk. Árabátarnir höfðu eitt 
framyfir skúturnar: Þeir gátu róið með 
línu, í stað þess að hver maður stæði 
við borðstokkinn með sitt eigið hand-
færi. Með aukinni útgerð og bættum 
verslunarkjörum varð árabátaútveg-
urinn undirstaða fólksfjölgunar við 
sjóinn og upp spruttu árabátaþorp, til 
dæmis við Djúp: Bolungarvík, Hnífs-
dalur, Arnarnes, Súðavík, Folafótur, 
Ögurnes, Ytri strönd á Snæfjallaströnd, 
Sæból og Látrar í Aðalvík og bætum 
við Suðureyrarmölum í Súgandafirði. 
Blómatími þessara byggða var frá um 
1880-1920. Þegar vélbátar héldu innreið 
sína hurfu sumir þessara staða á meðan 
aðrir styrktust í sessi og urðu alvöru 
sjávarþorp og bæir.

Árið 1902 markaði tímamót í ís-
lenskri útgerðarsögu, þegar þeir Árni 
Gíslason formaður og Sophus Nielsen 
verslunarstjóri á Ísafirði settu niður vél 
í sexæringinn Stanley. Það var fyrsti 
vélbátur Íslendinga sem gekk til fisk-
veiða. Á fyrstu vertíð Stanleys í Bol-
ungarvík veturinn 1903, mætti þessi 

nýjung tortryggni, þar sem talið var 
að vélarhljóðin fældu fiskinn burt. En 
raunin varð önnur. Innan fárra ára 
voru flestir bátar í Víkinni komnir 
með vélar. Bátunum fjölgaði og byggðin 
þéttist. Fólksfjöldi í bæjum og þorpum 
á Vestfjörðum tók kipp á fyrsta ára-
tug vélbátanna. Fólkið flutti í þorp og 
bæi sem gátu boðið hafnaraðstöðu og 
þjónustu við vélbátana. Útgerð mótor-
anna var beint framhald árabátanna, 
þeir stunduðu þorskveiðar með lóðum 
(línuveiðar) og eignarhald þeirra var 
dreift. Formennirnir áttu bátana yf-
irleitt sjálfir, oft í sameign með kaup-
manni eða öðrum.

Iðnbylting Íslendinga er oft talin 
markast af útgerð vélbáta og togara. Á 
þessu tvennu er mikill munur. Togara-
útgerð kostar mikla fjárfestingu og 
sterka innviði með margháttaðri þjón-
ustu. Togarar eru kórónan í útgerðar-
sögunni (það er sameiginlegt álit bæði 
sósíalista og kapítalista). Togarar voru 
að veiðum allt árið og báru mikinn afla 
að landi og skiluðu miklum ágóða, en 
togaraútgerðin var áhættusöm. Því voru 
togarafélögin oftast hlutafélög. Togara-
útgerð byggðist upp í Reykjavík og 
Hafnarfirði eftir 1905, en tilraunir voru 
gerðar bæði á Ísafirði og Patreksfirði 
kringum 1911-1914. Það var þó ekki 
fyrr en eftir 1924 sem bæði Ísafjörður 
og Patreksfjörður urðu alvöru togara-
bæir. Og á tímabilinu eftir 1930 og allt 
fram undir 1960 var Patreksfjörður 
þriðji stærsti togarabær landsins, með 
útgerð Vatneyrarfeðga. Auk þess voru 
gerðar tilraunir með togaraúgerð frá 
Bíldudal (Gísli Jónsson um 1940), Þing-
eyri (KD 1952-1955) og Flateyri (1951-
1960), en festi sig ekki í sessi.

Eftir seinna stríð streymdu nýsköp-
unartogararnir til landsins á árunum 
1947-1950. Flestir þeirra voru gerðir 
út af bæjarútgerðum eða hlutafélögum 
með aðild bæjarfélaga. Þannig var með 
togara Ísfirðinga, Ísborg og Sólborg. 

Undantekning var togaraútgerð Pateks-
firðinga: Ólafur Jóhannesson BA og 
Gylfi BA voru í eigu fjölskyldufyrir-
tækja Vatneyrarbræðra. Útgerð ný-
sköpunartogaranna stóð allt fram yfir 
1960, en þá lagðist öll togaraútgerð af á 
Vestfjörðum. Á sama tíma blómstraði 
bátaútgerðin um alla Vestfirði, með 
sístækkandi vélbátum, sem stunduðu 
línuveiðar vetur og vor, síldveiðar á 
sumrin og dragnót og síðar togveiðar 
á haustin. Þannig var búið í haginn fyrir 
næstu byltingu í útgerðarmálum eftir 
1970. En áður skulum við snúa okkur 
að hliðarbúgreinum í sjávarútvegi.

Fyrst er vert að geta um hvalveiðar 
Norðmanna, sem reistu 8 hvalstöðvar 
á Vestfjörðum eftir 1880, þar af 5 hér 
við Ísafjarðardjúp. Hvalveiðarnar 
stóðu yfir í þrjá áratugi og veitti nýjum 
straumum inn í þjóðlífið og einhverjum 
peningum. Þar kynntust Vestfirðinga 
í fyrsta sinn vélum og líka harmon-

ikkunni. Upp úr aldamótum 1900 tóku 
Norðmenn niður verksmiðjurnar og 
fluttu þær austur á land eða í suður-
höf. Eftir stóðu nokkur timburhús og 
verkþekking. 

Norðmenn áttu líka upphafið að 
rækjuveiðum hér við land. Það voru 
tveir Norðmenn, búsettir á Ísafirði, 
sem voru upphafsmenn rækjuveiða 
við landið. Ole G. Syre og Símon Ol-
sen fluttu hingað til lands þekkingu 
á rækjuveiðum frá heimaslóðum 
sínum á Karmöy við vesturströnd 
Noregs. Ísafjarðarkaupstaður stofnsetti 
Rækjuverksmiðju Ísafjarðar árið 1936 
í Neðstakaupstað. Þeir Ólsen og Syre 
sáu um að afla verksmiðjunni hráefnis 
og höfðu þá fundið gjöful rækjumið 
í Hestfirði. Rækjan var pilluð, lögð í 
dósir og soðin niður. Sumarið 1936 
störfuðu 50 manns við rækjuvinnsluna. 
Rækjuveiðar lögðust af á stríðsárunum, 
en hófust á ný eftir 1945 og fljótlega 
fjölgaði bátum á veiðum og vinnslum í 
landi. Smærri vélbátar sem áður sóttu á 
línu á veturna, fóru nú að stunda rækju-
veiðar á haustin og fram á vetur. Um 
1970 var rækjuiðnaðurinn orðinn einn 
af hornsteinum atvinnulífs í bæjum og 
þorpum við Ísafjarðardjúp. Þá voru alls 
7 rækjuvinnslur starfræktar við Djúp. 
Veiðar á úthafsrækju jukust hratt eftir 
1980 og mikill blómatími gekk í garð. 
Þá var talað um rækjukónga á Ísafirði. 
En árið 1999  hrundi rækjuveiðin og 
eftir það fækkaði vinnslum. Ein rækju-
vinnsla er nú á Ísafirði sem byggir 
mest á úthafsrækjuveiðum og önnur 
á Hólmavík.

Saltfiskurinn var helsta útflutnings-
afurð landsmanna í meira ein heila öld, 
til 1940. Á stríðsárunum var fiskurinn 
fyrst og fremst fluttur ísaður til Bret-
lands, en þá hófst ný vinnsluaðferð: 
Frystingin.  Fyrstu frystihúsin voru sett 
á fót um og eftir 1940: Lítil og ófull-

Þéttbýlisstaðir:
• Skútubæir / kauptún:

• Ísafjörður
• Patreksfjörður
• Bíldudalur
• Þingeyri
• Flateyri
• Flatey á Breiðafirði
• Borðeyri

• Verbúðaþorp /
sjávarþorp

• Suðureyri í Súgandafirði
• Bolungarvík
• Hnífsdalur
• Arnardalur
• Súðavík
• Folafótur
• Ögurnes
• Snæfjallaströnd
• Hesteyri
• Látrar og Sæból í Aðalvík
• Gjögur í Árneshreppi
• Drangsnes
• Hólmavík
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Stjórnmálafundir
Tveir stjórnmálafundir voru 

haldnir á Ísafirði í síðustu 
viku. Fyrst voru Píratar á ferð 

með fund í Edinborgarhúsinu en því 
miður náðust ekki myndir af fund-
inum. Daginn eftir , á miðvikudaginn, 
hélt Samfylkingin fund á Bræðraborg. 

Alþingismennirnir Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir og Oddný Harðardóttur 
fluttu framsögu og gerður grein fyrir 
gagnrýni sinni á ríkisstjórnina og stefnu 
hennar í húsnæðis- og velferðarmálum. 
Ekkert bar á góma af þeirra hálfu fram-
boð til embættis formanns flokksins. 

komin í fyrstu. Þau frystu kolaflök, 
þorskflök og ýsuflök. Smám saman 
efldist frystiiðnaðurinn, húsin stækk-
uðu og fjárfesting jókst. Ný frystitæki, 
hausavélar, flökunarvélar, roðflettivélar 
og lyftarar. Í markaðsmálum nutu Ís-
lendingar kalda stríðsins: Bandaríkja-
markaður opnaðist og Rússar keyptu 
drjúgan hluta afurðanna. 

Og komum við þá að blómatíma 
sjávarþorpanna á Vestfjörðum: Skut-
togaratímanum eftir 1970. Með út-
færslu landhelginnar í 50 og síðar 200 
mílur var togaraflotinn byggður upp 
með nýjum og öflugum skuttogurum. 
Á sama tíma var mikil fjárfesting í 
frystihúsum bæði húsum og tækjum. 
Afli togaranna tryggði stöðuga vinnu 
allt árið, fyrir alla sem vettlingi gátu 
valdið. Ný hús og nýjar götur voru 
byggðar í sjávarplássum og jafnvel 
heilu hverfin, líkt og hér í Skutulsfirði. 
Áratugurinn 1970-1980 var eini ára-
tugur aldarinnar sem íbúum fjölgaði 
um allt land.

Árið 1974 voru 54 skuttogarar gerðir 
út á landinu og urðu yfir eitt hundrað 
þegar mest var. Þá voru skuttogarar í 
hverju plássi. Á Ísafirði voru gerðir út 
4 skuttogarar og auk þess voru togarar 
í Súðavík og Bolungarvík, Suðureyri, 
Flateyri og Þingeyri, og síðar einnig á 
Bíldudal, Tálknafirði og Patreksfirði 
og á Hólmavík. Uppgangur var mikill 
á þessum árum. Flutningaskip komu 
og lestuðu frystan fisk til Bandaríkj-
anna, Bretlands eða Rússlands. Ísfirska 
efnahagssvæðið blómstraði. Það var 
meiraðsegja rekið hér flugfélag sem 

hélt uppi reglulegum flugferðum frá 
Ísafirði á ýmsa staði á Vestfjörðum. 

En Adam var ekki lengi í Paradís og 
Vestfirðingar fengu ekki lengi að njóta 
fiskimiðanna. Ofveiði og offjárfesting 
leiddu til minnkandi afla, minnkandi 
vinnu, minnkandi tekna og minnk-
andi byggða. Dregið var snarlega úr 
þorskveiðum, sem var uppistaðan í afla 
togara á Vestfjörðum og undanhaldið 
hófst. Kvótakerfið var sett á 1983. Hrun 
varð í sjávarútvegi á Vestfjörðum eftir 
1990 og miklar breytingar í samfé-
laginu, sem enn standa.

Nú er Ísafjörður eini togarabærinn á 
Vestfjörðum, hér er stórt útgerðarfyr-
irtæki sem rekur þrjá togara. Annars  
einkennist útgerðin af smábátaútgerð, 
hraðfiskibátum, sem róa á línu og afla 
margir á við það sem hálfur togari gerði 
áður. Við bætast svo strandveiðar á 
sumrin. Þá fyllast hafnirnar, því fisk-
urinn heldur sig enn á sömu miðum: 
Vestfjarðamiðum.

Atvinnulíf á Vestfjörðum byggir á 
sjávarútvegi, veiðum og vinnslu. Það 
er undirstaðan. En meðfram honum 
hefur alla tíð þróast iðnaður: skipa-
smíðar, vélsmiðjur, hátæknifyrirtæki 
og nú síðast líftæknifyrirtæki. Þá er 
mikil uppbygging í fiskeldi framundan. 
Iðnaðurinn byggir á traustum sjávar-
úvegi, nærist á honum og þróast með 
honum. Og þá er komið að nýjustu 
hliðargreininni, sem mikið er gert með 
þessa dagana:

 Ferðaþjónusta er nýleg hlunn-
indagrein og ólíkt gömlu hlunn-
indunum (dúntekju, reka, eggjatínslu 

og fjallagrösum), þá skilar hún sífellt 
auknum tekjum. En hún líkist sjávar-
útveginum að því leyti, að hún er ekki 
til heimabrúks, nema að takmörkuðu 
leyti, heldur aðallega til að afla inn-
flutningstekna. Ferðaþjónustan nýtir 
sér auðlindir náttúrunnar líkt og önnur 
hlunnindanýting: Náttúra Vestfjarða. 
Og það má lengi njóta hennar. En það 
er önnur hlið á málinu.

Það sem rætt er hér í dag er nýt-
ing á annarskonar auðlind: Að nýta 
menningu og sögu Vestfjarða og miðla 
henni sem eftirminnilegri upplifun. 
Þar höfum við líka margt að bjóða. 
En verðum við þá ekki líka að spyrja 
okkur? Viljum við þessi auðlind, menn-
ing og saga, sem þróast hefur á Vest-
fjörðum um liðnar aldir, haldi áfram 
að vera til sem lifandi samfélag?

Eða viljum við byggja ferðamennsku 
á Vestfjörðum á því sama og ferðir í 
Friðlandið á Hornströndum: Að upplifa 
sterka náttúru og horfið samfélag. – 
Það er auðvitað hægt að hugsa sér það! 
Vestfirðir í salti eða Vestfirðir í frosti.

En er hitt ekki eftirsóknarverðara? 
Að lifandi samfélag, byggt á gömlum 
hefðum og margra alda sambýli manns 
og náttúru og nýtingu hlunninda lands-
ins, en aðallega hafsins. Að lifandi sam-
félag taki á móti gestum og sýni sitt 
rétta andlit. Það er kannski saltstorkið 
og frostbitið, en það er lifandi.

Og þess vegna endar þessi ræða 
einsog allar aðrar: Vestfirðingar þurfa 
að fá aftur réttinn til að nýta auðlindir 
hafsins sem liggja við fótum þeirra og 
líf þeirra hefur byggst á um allar aldir.
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Listasmiðja Bolungavíkur
Ásta Hjálmarsdóttir og Sig-

urbjörg Guðlaugsdóttir 
hafa undanfarin ár rekið 

Listasmiðju Bolungavíkur samhliða 

Drymlu, félagi handverksfólks. Lista-
smiðjan er opin þrisvar í viku og 
þangað mætir handverksfólk og gerir 
listmuni úr gleri. Þegar tíðindamaður 

blaðsins Vestfirðir leitt inn á dögunum 
var vel mætt og unnið af kappi að gerð 
margra fallegra muna. 

 Síðast leikur KFÍ á þessum vetri fór fram um síðustu helgi. 
Liðið hafi lengi vel forystu í leiknum en undir lokin sigu 
gestirnir frá Hveragerði framúr og unnu 77:80. Vel var mætt 
á leikinn og hvöttu heimamenn sitt lið áfram til dáða. Næsta 
vetur er útlit fyrir að keppt verði undir öðru nafni ef sameining 
íþróttafélaganna gengur eftir.






