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KERRUR Í MIKLU ÚRVALI

 kynntu þér úrvalið á kerrur.is

-evrópsk gæðaframleiðsla

Fátt fréttist um hvort Hafnfirðingar eigi áfram að greiða húsnæðiskostnað Iðnskólans: 

Ekki orð um Iðnskólann í Hafnarfirði
Menntamálaráðherra hefur 

ekki kveðið upp úr um hvort 
til standi að Hafnarfjarðar-

bær eigi að standa straum af umtals-
verðum hluta kostnaðar við húsnæði 
Iðnskólans í Hafnarfirði. Litlar upplýs-
ingar er að fá á vefsíðum skólanna, en 
nemendur Iðnskólans lýstu áhyggjum af 
næsta vetri í áskorun til menntamála-
ráðherra. Hvorki á heimasíðu ráðuneyt-
isins né skólanna tveggja er að finna 
skýrar upplýsingar um sameiningu né 
hvernig næsta vetri verður háttað. 

Ekkert samráð 
Eins og fjallað hefur verið um hér í 
blaðinu stendur til að innlima Iðn-
skólann í hinn einkarekna Tækniskóla 
í Reykjavík. Þetta kom flestum sem 
tengjast Hafnarfirði í opna skjöldu, 
en ekki var haft samráð við bæinn um 
þessar fyrirætlanir. Raunar er það svo 
að engin formleg tilkynning um sam-
einingu skólanna hefur verið birt á vef 
mennta- og menningarmálaráðuneytis-
ins sem fer með málefni hans. Þar hefur 
verið birt athugun á kostum þess að 
sameina skólana og þar birt sú niður-
staða að „fýsilegt sé að sameina skólana 
í einn skóla undir merki Tækniskólans“ 
eins og segir á vef ráðuneytisins. Þar 
hefur ekkert verið birt um málið síðan 
í byrjun maí þegar nemendur við skól-
ann mættu á fund ráðherra og fluttu 
honum þá skoðun sína að þau væru 
ósátt við hvernig að málinu hefði verið 
staðið. „Okkur þykir það ólíðandi að 
við förum í sumarfrí og vitum ekkert 
hvernig komandi vetri verður háttað. 
Öll völdum við þennan tiltekna skóla 
til þess að nema, af ríkri ástæðu. Við 
krefjumst þess að hagsmunum okkar 
og kennaranna verði gætt, og að þessi 

sameining verði endurskoðuð,“ segir í 
orðsendingu til ráðherrans. 

Afgreitt í fjárlögum? 
Ráðherrann hefur fátt sagt um málið 
opinberlega. Bent hefur verið á að 
raunveruleg ákvörðun um innlimun 
Iðnskólans í Tækniskólann sé í höndum 
Alþingis. Það á þá við ákvörðun um 
ráðstöfun fjár í gegnum fjárlög. Iðn-
skólinn hefur fengið um 600 milljónir 
króna á fjárlögum. Tækniskólinn hefur 
úr sameiginlegum sjóðum fengið um 
2,2 milljarða króna. Sá skóli er í einka-
eigu, en Samtök fyrirtækja í sjávarút-
vegi, Samtök iðnaðrins og fleiri eru að 
baki rekstrarfélagi skólans. Einkavæð-
ing Iðnskólans færi þannig formlega 
fram í gegnum afgreiðslu fjárlaga, og 
hlyti þannig samþykki Alþingis, enda 
þótt ráðherra hafi í raun afgreitt málið 
án umræðu. 

Hundruð milljóna  
á Hafnfirðinga? 
Hér í blaðinu var nýlega fjallað um tug-
milljóna króna árlegar greiðslur Hafnar-
fjarðarbæjar, þar sem að baki eru hafn-
firskir útsvarsgreiðendur, til rekstrar á 
húsnæði Iðnskólans í Hafnarfirði. 

Greiðslurnar sem nema um eða yfir 
30 milljónum króna á ári, komu til á 
grundvelli samnings um einkafram-
kvæmd skömmu fyrir aldamótin, 
þegar aðalbygging skólans var reist. 
Þá sammæltust ríkið, bæjarfélagið 
og fasteignafélag sem farið er á haus-
inn, um verkaskiptingu. Félagið reisti 
húsið á skömmum tíma og fjármagnaði 
bygginguna. Bærinn og ríkið eiga síðan 
að borga samkvæmt samningnum sem 
gildir til ársins 2024, en ekki er hægt að 
segja samningnum upp. Greiðslan út 

samningstímann nemur hundruðum 
milljóna króna. Hver einasti núlifandi 
Hafnfirðingur, 18 ára og eldri, þarf 
samkvæmt því að láta úr eigin vasa 
á milli 12 og 20 þúsund krónur í því 
skyni að niðurgreiða rekstur einkaskóla 
í Reykjavík. 

Engin umfjöllun
Innlimunin í Tækniskólann hefur því 
einnig vakið spurningar um þennan 
þátt málsins, hjá bæjarfulltrúum í 
Hafnarfirði og fleirum. Hvort í raun og 
veru standi til að bæjarsjóður Hafnar-
fjarðar standi straum af kostnaði við 
einkarekinn framhaldsskóla. Blaðið 
leitaði svara við þessu í menntamála-
ráðuneytinu og gat ekki skilið annað 
en að samningur þessi héldi gildi sínu. 
Sá skilningur er í því fólginn, skilji 
blaðið rétt, að greiðslur bæjarins feli í 
sér upphaflegan stofnkostnað. Í skýrsl-
unni til menntamálaráðherra um kosti 
sameiningar skólanna er ekkert fjallað 
um þennan þátt málsins. Ekki hafði 
náðst í Ársæl Guðmundsson, sem nú er 
verkefnisstjóri í ráðuneytinu og tengist 
þessum málum þar, þegar gengið var 
frá blaðinu. Bæjarfulltrúar sem blaðið 
ræddi við, höfðu ekkert fregnað um 
málið þegar um var spurt á dögunum. 

Í lögfræðiáliti Andra Árnasonar 
fyrir Hafnarfjarðarbæ var nefndur sá 
möguleiki að ríkið yfirtæki samnings-
skuldbindingar Hafnarfjarðar. Einnig 
nefndi hann í áliti sínu að miðað við 
samninginn væri ekki hægt að gera 
neinar breytingar á ráðstöfun húsnæðis 
Iðnskólans, án samþykkis bæjarins. 

Næsti vetur? 
„Tækniskólinn er í sífelldri þróun og 
nýjustu og stærstu breytingar eru sam-

eining við Iðnskólann í Hafnarfirði,“ 
segir í frétt á vef Tækniskólans frá 18. 
júní. Á vefsvæðum skólanna tveggja 
er hins vegar ekki að finna áberandi 
upplýsingar um hvernig skuli standa 
að innritum og hvort báðir skólar séu í 
boði. Í menntagátt eru báðir skólarnir á 
lista yfir skóla í boði. Þegar blaðamaður 
prófaði að skrá umsókn var aðeins hægt 
að velja Tækniskólann, en Iðnskólinn í 
Hafnarfirði kom ekki upp í flettilista. 
Það kann að skýrast af því að frestur hafi 
verið liðinni, en líklega mætti blaða-
maður að skrá sig í nám við Iðnskólann, 
þrátt gamalt stúdentspróf. 

Um þá nemendur sem fyrir eru segir 
í sams konar orðsendingu á vef hvors 
um sig að nemendur fái sms og að krafa 
vegna skólagjalda stofnist í heimabanka. 

Á vef Iðnskólans í Hafnarfirði segir 
enn og skýrt að hann sé „framsækinn 
skóli í stöðugum vexti“. Þar er einnig að 
finna orðalag sem gefur ekki til kynna 
nokkrar breytingar: „Sérstaða skólans 
er að hann hefur ávallt verið fámennur 
og hafa því nemendur fengið einstak-
lingsbundna og persónulega þjónustu, 
einkum í verknámsdeildum skólans.“ 
Tækniskólinn er aftur á móti fjölmenn-
asti framhaldsskóli landsins. 

Hinsegin fræðsla tíðkast í nágrannasveitarfélögum: 

Óþarfar áhyggjur 
Gylfa Ægissonar
„Sem fagstjóri lífsleikni hef ég 

lagt áherslu á að halda þessu 
inni áfram og samkennarar 

mínir hafa allir sem betur fer verið 
sammála enda teljum við þetta bara 
vera eðlilegan hluta af lífinu. Svo hafa 
þau sem hafa heimsótt okkur síðustu 
ár verið einstaklega flottir fyrirles-
arar, opinská og málefnaleg og náð 
vel til krakkanna, það eru ekki allir 
sem hafa það. Ég er að minnsta kosti 
mjög sátt við þetta og mun halda 
áfram að bóka þessu fræðslu inn svo 
lengi sem ég fæ að ráða,“ segir Hulda 
María Magnúsdóttir, kennari í Folda-
skóla í Grafarvogi í Reykjavík, um 
„hinsegin fræðslu“ sem nemendum 
á unglingastigi hefur verið boðið. 
Fræðslan hefur verið veitt af full-
trúum Samtakanna ’78. 

Hulda María bendir á að grund-
vallarreglur gildi um hvernig fræðslan 
fari fram. „Það er til dæmis alveg skýrt 
frá upphafi að það er ekki, og verður 
ekki, rætt um kynlíf samkynhneigðra 

sem slíkt svo allar áhyggjur Gylfa 
Ægissonar, og fleiri sem hafa tjáð 
sig, um kennslu og lýsingar á enda-
þarmsmökum eru algjörlega óþarfar 
og í raun bara fáránlegar að mínu mati. 
Það sem er verið að ræða eru mismun-
andi tegundir kynhneigðar og þær tilf-
inningar sem því tengjast að falla fyrir 
annarri manneskju.“  Sjá bls. 6.

Róló í 
Smyrlahrauni
Gæsluvöllur verður starfræktur 

í Hafnarfirði í sumar en 
hann verður opinn á virkum 

dögum fram til 5. ágúst. Rólóinn er að 
Smyrlahrauni 41a. 

Rólóinn er opinn börnum á aldr-
inum tveggja til sex, þau sem fædd eru 
árin 2009-2013. Klippikort sem fá má 
hjá bænum gilda við rólóinn. 

Á morgnana er opnað klukkan hálf-
níu og er opið til hádegis. En síðan er 
opnað aftur klukkan eitt og rólóinn 
opinn til klukkan hálffimm. Rétt að 
taka fram að lokað er í hádeginu. Í 
orðsendingu um málið á vef Hafnar-
fjarðarbæjar er bent á að gæsluvöllur-
inn sé bara til útileikja. Börnin þurfi að 
koma vel klædd í samræmi við veður 
og taka nesti með. Eins verði þau að 
vera komin af bleyju og kunna að fara 
sjálf á klósett. 

Framkvæmdaleyfið veitt
Meirihluti skipulags- og bygginga-

ráðs Hafnarfjarðar hefur 
samþykkt að veita Landsneti fram-
kvæmdaleyfi til að fara með Suðurnesja-
línu í gegnum sveitarfélagið. Samkvæmt 
fundargerði á að leggja línuna frá 
Hamranesvirki að bæjarmörkum við 
Voga. 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og 
Bjartrar framtíðar samþykktu að veita 
leyfið, á forsendu samkomulags bæjarins 
við Landsnet um flutningskerfi, ásýnd 
og hjóðvist spennuvirkis við Hamranes. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar og 
Vinstri grænna sátu hjá við afgreiðslu 
málsins. 

Skriður 
á málið
Til stendur að gera tillögur um 
fyrirkomulag hinsegin fræðslu 
í grunnskólum Hafnarfjarðar. 
Þetta var ákveðið á fundi ráðsins á 
dögunum, en sviðsstjóra fræðslu-
þjónstu var falið að eiga samráð 
við skólastjóra um reglurnar. 
Síðan á að fjalla um þær á næsta 
fundi ráðsins. 

Fulltrúar nemenda Iðnskólans í Hafnarfirði  hvöttu ráðherra til að endurskoða 
málið.

Hafnarfjarðarbær er bundinn af samningi til ársins 2024 um að greiða fyrir 
húsnæði Iðnskólans. Þannig myndu Hafnfirðingar niðurgreiða einkavæðingu 
ráðherrans.



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

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

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Heimabíómagnarar. 
Kraftmiklir og ómótstæðilegir. Verð frá: 55.900,-

Verð: 29.900,-

XW-LF1-K/W
2x40mm full range hátalarar m. Dynamic 

Range Control.

Verð: 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.

Sportmyndavélar

TILBOÐ

Verð frá 17.900,-

Bíltæki
FM/LW, Geislaspilari, USB og Aux. Fáanlegir 

með Bluetooth, litabreytingum í skjám og 
öðrum möguleikjum.

Lego Jurassic World 
Wii U – 12.490,-kr.
Lego Jurassic World 
3DS – 9.990,- kr.

Verð frá: 1.990,-

Verbatim V3 USB3.0 Minnislyklar
8GB - 256GB

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Allar gerðir í gluggakistuna, bílinn, bokpakann, ferðalagið, 

gönguferðina, fjallgönguna og veiðina.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

Verð  35.900,-

Vegghengjanleg stæða - FM útvarp 
með stöðvaminni - Innbyggt Bluetooth - 
Geislaspilari- USB - Heyrnartól - Aux-in 
- Fjarstýring fylgir - Fáanleg í svörtu, 

silfur og hvítu.

X-SMC01BT

Verð  35.900,-

JAMO S628 eru 
einfaldlega með 
því allra besta 
þegar kemur að 
alvöru hátölurum.

Verð: 135.900,-

Verð: 8.690,-

MJ532 heyrnartól. Samanbrjótanleg.
Fáanleg í 4 litum.

Verð:  69.900,-

Nintendo Wii U Premium Pack
Fáanleg í tveimur pökkum.

Mario Kart 8 og The Legend of Zelda: The Windwaker

Verð frá:  3.990,-

Verð: 13.900,-

GoGroove FlexSmart X3 Bluetooth FM Sendir.
Hágæða hljómburður í gegnum Bluetooth. 
Tengist í 12v tengi. Langur hreyfanlegur 
háls. USB tengi til að hlaða önnur tæki
Aux-in tengi. Virkar vel með Spotify.

 WR-15 Borðútvarp. Hágæða hljómburður m. bassatækni. Sterkt loftnet 
með góðri móttöku. Innbyggð Bluetooth tenging við snjalltæki m. NFC. 
Falleg „Retro“ hönnun. Aux-in og heyrnartólatengi. Fáanlegt í 5 litum.

Sumargræjur
í bílinn, bústaðinn, ferðalagið, ævintýrin, eyrun og fyrir augað

Sumargræjur
í bílinn, bústaðinn, ferðalagið, ævintýrin, eyrun og fyrir augað

Nýtt toPPmerki í sjónaukum - hagstætt verðNýtt toPPmerki í sjónaukum - hagstætt verð
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Hvernig stöðvum við útbreiðslu lúpínu? 
Er það yfir höfuð hægt? Getum við haft einhverja stjórn á henni? 

Tilgangurinn er ekki að útrýma lúpínu, 
enda ógjörningur og hún kemur að 

góðum notum við að græða upp stór 
svæði og búa land undir ræktun túna, 
akurlendis eða skógar. En hún er ekki 
leyfð á hálendinu fyrir ofan 400 m og al-
mennt ekki á friðuðu landi. Svo vilja sumir 
landeigendur og sumarbústaðareigendur 
ekki að hún flæði stjórnlaust yfir land 
þeirra. Því þarf að vera hægt að hægja á 
eða stöðva útbreiðslu hennar á ný svæði, 
t.d. með því að fjarlægja toppa og minnstu 
breiðurnar í útjaðri lúpínusvæða. 

Sjálfboðaliðasamtök um náttúru-
vernd hafa fylgst með lúpínu á nokkrum 
stöðum og prófað ýmislegt til að hægja á 
eða stöðva framrás hennar inn á friðuð 
svæði eða forna gönguleið. Hér er byggt 
á þeirri reynslu. 

Aðalatriðin 
1.  Velja þarf viðfangsefnin af kostgæfni, 

að þau séu brýn og viðráðanleg. Ekki 
færast of mikið í fang. Það þjónar 
engum tilgangi að taka bara hluta af 
lúpínubreiðu, eða að taka hana bara 
eitt ár. 

2.  Endurtaka þarf aðgerðina árlega í 
nokkur ár – enginn veit hve mörg, því 
hluti af fræjum sem lúpínan myndar 
liggja í dvala í moldinni árum og ára-
tugum saman. Vinnan veður þó minni 
með árunum ef vel er staðið að verki. 

3.  Veljum þann árstíma sem lúpínan er 
viðkvæmust og áður en hún myndar 
fræ, en fræmyndun byrjar í lok júní 
og nær hámarki í ágúst. Líklega er hún 
viðkvæmust þegar hún er að byrja að 
blómstra, venjulega í júní, snemma 

eða seint eftir árferði. Mikilvægt er að 
ná henni áður en fræmyndun hefst. 
Gera þarf ráð fyrir að hún geti lokið 
fræmyndun með hjálp næringar úr 
stöngli og rót, líkt og fleiri jurtir, þó 
búið sé að fella hana, nema blómin 
séu slitin frá stöngli og rót. Ef fræ-
myndun er hafin neyðist maður til 
að safna stilkunum með blómum og 
fræbelgjum og fjarlæga af svæðinu. 

4.  Best er að taka lúpínuna með rót (með 
skóflu) (sem þó er illmögulegt þar 
sem jarðvegur er grýttur) og valda 
sem minnstu jarðraski. Næst best 
er að taka allan ofanjarðarvöxtinn; 
stöngul og blöð, með hníf eða slíta 
upp. 

5.  Ungu og smáu kímplönturnar (þær 
sem eru á fyrsta ári) eru frábrugðnar 
stærri plöntum því kímblöðin (fystu 
tvö blöðin) eru allt öðruvísi. Mikil-
vægt er að læra að þekkja þær og til-
tölulega auðvelt er að draga þær upp 
með rót. Þær ungplöntur sem ekki eru 
teknar verða mun erfiðari viðfangs 
næstu ár. 

6.  Merkja og þekkja staðinn og koma þar 
árlega, jafnvel tvisvar fyrstu sumrin. 

Meira um árstímann
Ef lúpínan er tekin með rót skiptir mestu 
að gera það snemma sumars, áður en 
hún nær að mynda fræ. 

Ef rótin er skilin eftir er best að 
taka ofanjarðarvöxtinn þegar forðinn í 
rótinni er í lágmarki. Ekki er vitað með 
vissu á hvaða þroskastigi það er. Þar tog-
ast nefnilega tvennt á: að lúpínan sé búin 
að nota sem mest af rótarforðanum frá 
árinu áður, og að hún sé búin að mynda 
sem minnst af nýjum næringarforða í 
rótina. Forðann notar hún líklega mest 
til að mynda sæmilegan blaðmassa og 
það gerir hún strax fyrir blómgun. Lík-
lega er forði fyrra árs að mestu búinn 
þegar blómgun hefst. Þegar laufblöðin 
eru komin er ljóstillífunin komin á fullt. 
Hún framleiðir aðallega í áframhaldandi 

vöxt og blómgun og síðan fræmyndun. 
Hvenær hún byrjar að safna forða í 
rótina að nýju er erfitt að segja, hvort það 
sé jafnt og þétt allt sumarið eða aðallega 
á haustin eftir fræmyndun. 

Hvað hægir á eða  
stöðvar útbreiðslu lúpínu? 
• Slíta hana upp með rót fyrir fræ-

myndun, eins og lýst er hér framar. 
• Klippa, skera eða slíta ofan-

jarðarvöxtinn árlega, sjá hér framar. 
• Sauðfjárbeit getur hindrað að 

lúpínungviði nái að vaxa og dafna 
og því eru sums staðar skörp skil við 
girðingar þar sem beit er bara öðru 
megin girðingar og engin lúpína þeim 
megin. Þannig er hægt (með nokkrum 
tilkostnaði) að stöðva framrás lúpínu 
með því að girða beitarhólf þvert á 
útbreiðslustefnuna og beita árlega. 

• Sögur fara af því að hross bíti lúpínu, 
en það þarf að rannsaka nánar. Líklega 
taka þau ungviðið líkt og sauðféð, en 
hætt við að þurfi að nauðbeita ef þau 
eiga að bíta niður fullþroska lúpínu-
breiður. 

• Skógur getur vaxið lúpínu yfir 
höfuð og skyggt hana út, en lúpínan 
heldur velli í skóglausum rjóðrum 
og í jöðrum. Kerfill (önnur framandi 
ágeng jurt) vex henni líka yfir höfuð. 

• Allar aðferðir til að takmarka út-
breiðslu lúpínu kosta mikið fé og/eða 
fyrirhöfn – og þekkingu. 

Misskilningur  
eða ósannindi
• Að hægt sé að eyða lúpínubreiðum 

með sauðfárbeit. Það hefur verið rann-
sakað og reynist ekki hægt. Fullþroska 
lúpína er of eitruð fyrir kindurnar. 

• Að tryggt sé að hún hörfi eftir að hafa 
grætt upp landið. Á því gæti orðið 
bið í áratugi, jafnvel aldir, þó þekja 
hennar kunni að minnka. Dæmi eru 
um að gömul lúpína hafi hörfað, þ. e. 
minnkað og nánast horfið, einkum á 

þurrum, úrkomulitlum landsvæðum 
og í Heiðmörk, en víðast hvar virðist 
hún breiðast ört út. 

• Að hún vaxi og dafni bara í ógrónu eða 
lítt grónu landi. Ótal dæmi og fjöldi 
ljósmynda afsanna það. (Sjá einnig 
rannsókn frá Húsavík: http: //www. 
ni.is/frettir/nr/13784) 

• Að eitrun með roundup sé góð að-
ferð. Gerð var tilraun á Helluvaðs-
sandi 2007 með mismunandi eitur-
skammta á mismunandi tíma sumars. 
Þekja lúpínu – svo og flestra annarra 
tegunda – var marktækt minni árið 
eftir í eitruðu reitunum, en lúpínan 
hvarf þó alls ekki og eitrunin hefur 
engin áhrif á fræforða í jarðvegi. Ekki 
virðist hafa verið metið hvort áhrifa 
eitrunarinnar gæti til lengri tíma. Þó 
er víða klifað á því í enn dag að hægt 
sé að útrýma henni með eitri. 

Lokaorð
Lúpínan er mjög afkastamikil og hag-
kvæm uppgræðsluplanta og er heimilt að 
nota hana til landgræðslu á samfelldum 
svæðum á láglendi. Það er hins vegar afar 
erfitt að hafa stjórn á henni

Alaskalúpínan telst vera ágeng, fram-
andi tegund í íslenskri náttúru. (Sjá nánar 
hér: http: //agengar. land.is/)

Hún er jafnfram sú jurt sem ógnar 
hvað mest sérkennum og fjölbreytni ís-
lensku flórunnar og ekkert annað getur 
á næstu áratugum breytt ásýnd landsins 
jafn mikið. Lúpínan mun á næstu ára-
tugum breyta ásýnd Íslands meira en 
háspennulínur og virkjanir, jafnvel þótt 
blautustu draumar virkjanasinna rætist.
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Ég hugsa stundum um gildi. Samfélagið og gildi. Af hverju eru hlutirnir 
eins og þeir eru? Og hver ræður?

Ég hefði fyrirfram haldið að fjögurra ára krakki væri svona nokkurn veginn 
eins og fjögurra ára krakki, skiptir engu máli með kynið. Krakki er bara krakki.

Þetta er hins vegar engan veginn víst. Að minnsta kosti ekki ef litið er til fata sem 
í boði eru í verslunum. Það á bæði við verslanir hérlendis sem erlendis. Þetta er 
alþjóðlegt, allavega vestrænt og þar erum við.

Stelpum er almennt ætlaður tiltekinn fatnaður og strákum sömuleiðis. Það er 
með öðrum orðum almennt gert ráð fyrir sérstökum stelpufötum og sérstökum 
strákafötum. Þetta á ekkert frekar við fjögurra ára frekar en núll ára, eins, tveggja 
þriggja, fimm, sex eða sjö, og svo framvegis, svo því sé til haga haldið. Nú er ég 
ekki að tala um mun á pilsi og buxum sem eru eldri hefðir um einhvers konar 
stelpu/stráka dæmi, enda þótt til að mynda Skotum finnist karlmennska sjaldan 
meiri en einmitt í hinu fyrrnefnda.

Þetta sést hvað greinilegast í ólíkum litasamsetningum og munstrum. Þar eru 
rauðleitir, oft bleikir litir, mjög áberandi hvað varðar fatnað sem sérstaklega 
er ætlaður stelpum. Ekki aðeins það. Þegar litið er til mynda og munstra getur 
verið algengt að sjá fiðrildi eða blóm. Á strákaflík mætti kannski finna myndir af 
bílum eða vinnuvélum. Risaeðlur eða ljón eru líka algeng. Blár er algengur litur.

Litaskipting er líka mjög áberandi í markaðsefni fyrirtækja, svo dæmi sé tekið. 
„Gefins“ hjálmar eru í ólíkum litum. Stelpum eru ætlaðir bleikir hjálmar og strákum 
bláir. Þar liggja kannski einhver göfug öryggissjónarmið að baki. Kannski ekki.

En þetta er ekki aðeins spurning um litir og myndir á fötum. Snið fata eru oft ólík 
eftir því hvort þau eru ætluð strákum eða stelpum. Föt sem ætluðu eru börnum af 
karlkyni eru oftar en ekki víðari en föt sem ætluð eru jafn stórum stúlkubörnum 
á sama aldri við sama þroska í sama leik. Af hverju ætti fjögurra ára stelpa að 
ganga í þrengri fötum en fjögurra ára strákur?

Þetta með munstur og snið er ekki bara bundið við föt. Þetta er líka bundið við 
til dæmis afþreyingarefni og bækur og leikföng ýmiss konar. Stelpudót er oft 
mömmudót, snyrtidót. Strákum boðið upp á bíla og byssur.

Það eru bara fáar vikur síðan rætt var um gildi. Forsætisráðherrann talaði um 
gildi sem gætu verið í hættu og þyrfti að varðveita. Ef svona hugsanalaus eða 
úthugsuð kynjaskipting í barnafötum og dóti telst til slíkra gilda, þá hef ég satt 
best að segja engan áhuga á að varðveita þau.

Ég bjó þau ekki til og líkast til þú ekki heldur lesandi góður. Þá vil ég frekar 
breytingu. Nei. Ég vil byltingu.

Ingimar Karl Helgason

Tími kominn 
á byltingu!

Leiðari

Höfundur er

Þorvaldur Örn Árnason,  

líffræðingur

Versta hugtak í heimi
Fórnarlambsvæðing er mögulega 

versta hugtak í heimi. Það hefur 
talsvert verið notað gegnum tíðina 
og notkun þess hefur jafnvel verið að 
aukast. Hugtakið lýsir fullkomnu skiln-
ingsleysi á aðstæðum og aðgerðum 
kvenna og jafnréttisbaráttunni í heild 
sinni. 

Fórnarlambsvæðing er algengt við-
kvæði þegar konur tala upphátt um 
misrétti sem þær eða kynsystur þeirra 
verða fyrir, sama á hvaða sviði það er. 
Konur eru vinsamlegast (eða jafnvel 
ekkert sérstaklega vinsamlega) beðnar 
um að vera ekki svona kvartandi og 
kveinandi. Það geri lítið úr konum. 

Þessi viðbrögð hafa jafnvel aukist 
upp á síðkastið í kjölfar Beauty tips-
-byltingarinnar. Til viðbótar við hefð-
bundnar efasemdir og vantraust, sem 
konur mæta þegar þær segja frá reynslu 
sinni, virðist sem samfélagið geti ekki 
horfst í augu við umfang ofbeldisins. 
Því koma fram vangaveltur um hvort 
hér sé nú ekki verið að ýkja eitthvað, 
það geti nú ekki verið að allar þessar 
konur hafi orðið fyrir raunverulegu 
ofbeldi, konur verði nú að geta hrist 

af sér óþægilegar uppákomur án þess 
að kalla það ofbeldi í stað þess að vera 
í þessu ömurlega fórnarlambshlutverki. 
Í framhaldinu hefjast svo umræður um 
það hvort ekki sé verið að gera raun-
verulegum þolendum grikk með því 
að skilgreina hvað sem er sem ofbeldi 
og hvort það þurfi nú ekki að draga 
einhver mörk svo hægt sé að fást við 
alvarlegu málin. 

Þetta er galið. Fyrir það fyrsta getur 
enginn sagt annarri manneskju hvort 
hún hafi orðið fyrir ofbeldi eða ekki, 
mörk og upplifun fólks eru og verða 
persónuleg og því fær enginn breytt. 
Aðalmálið er þó það að þolendur of-
beldis upplifa sig alls ekki sem fórn-
arlömb þegar þeir loksins segja frá. 
Þvert á móti. Markmið frásagnarinnar 
er einmitt valdefling, að losa sig við 
skömmina, ábyrgðina og fórnarlambs-
hlutverkið. 

Sömu sögu er að segja um konur sem 
tala upphátt og opinskátt um þöggun, 
um kynbundinn launamun, um áreitni 
eða annað misrétti sem þær verða fyrir 
eða verða varar við. Þessar konur eru 
ekki að biðja um vorkunn, þær eru ekki 

að biðja um aðstoð, þær eru ekki að 
biðja um hjálp. Þær eru að skilgreina 
og þær eru að breyta. Þær neita að láta 
kynbundinn launamun viðgangast í 
samfélaginu, þær vilja jafna aðgengi 
kynjanna að völdum og fjármunum, 
þær vilja frið, öryggi og jafnrétti. 

Að kalla það fórnarlambsvæðingu 
þegar konur taka sér vald, rými í 
umræðunni og breyta samfélaginu 
eru örvæntingarfull varnarviðbrögð 
feðraveldisins gagnvart því sem raun-
verulega er að gerast. Konur eru að taka 
sér pláss, breyta og bæta – þær eru ekki 
fórnarlömb, þær eru gerendur!
Greinin birtist áður á vefritinu knuz.is. 

Höfundur er

Sóley Tómasdóttir,

borgarfulltrúi Vinstri Grænna og 

forseti borgarstjórnar Reykjavíkur



Aldís er mætt. Stútfull af ljúffengum, lífrænum ávöxtum og 
fáanleg í tveimur bragðtegundum. Í henni er helmingi minni 
sykur en í hefðbundnum frostpinnum og hún inniheldur engin 
tilbúin bragð– og litarefni. Takið vel á móti henni.

Með lífrænum jarðarberjumMeð lífrænum ástaraldinumMeð lífrænum ástaraldinum
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Hleypur þú 6 maraþon á ári?
...nei líklegast ekki - en þú gætir brennt jafnmörgum hitaeiningum 
með því að nýta þér hæðarstillanlegu skrifborðin
frá InnX innréttingum.*

Hugsaðu um heilsuna - það borgar sig

Hæðarstillanlegt skrifborð 
Verð frá kr. 124.302 
 
Möppuskápur 
Verð frá kr. 120.533 

•

•

• •

   *Rannsóknir hafa sýnt að með
   því að standa í um 15 mínutur 
   per klst. yfir vinnudaginn þá
   brennir meðalmanneskja um
   20.160 hitaeiningum á ári! 
   Nú bjóða InnX innréttingar 
   athyglisverða nýjung sem 
   kallast „LINAK heilsurofinn“. 
   Þessi einfaldi fylgihlutur skráir 
hversu margar mínútur skrifborðið er í hárri stöðu 
og umreiknar það síðan yfir í hitaeiningabrennslu. 
Þá er líka hægt að stilla rofann til að minna mann á 
hvenær tímabært er að hækka eða lækka skrifborðið 
og skipta um vinnustellingu.

Nauðsynlegur hluti 
af fræðslu unglinga
Ungliðar í Samfylkingunni í Hafnarfirði hafa staðið upp og hafið markvissa 
vinnu að því að fræðsla um samkynhneigð verði tekin upp og efld í skólum 
bæjarins. Tillaga um þetta virtist allt að því koma á óvart þegar hún var 
lögð fram í bæjarstjórn fyrir nokkrum vikum. Þaðan var henni vísað til 
fræðsluráðs bæjarsins, en ekki verið afgreidd þaðan, en málið er þó komið 
það langt að vinna á tillögur um fræðsluna í samráði við skólastjórnendur. 

Hugmyndinni um að hefja þessa 
fræðslu fylgdi nokkur hvellur og 
ýmsir höfðu sig í frammi sem lýstu 
sig andsnúna slíkri fræðslu en oftar 
en ekki um leið lýstu þeir hinir sömu 
sig andsnúna samkynhneigðu fólki. 

Fram hefur komið að í grunnskólum 
í næst stærsta sveitarfélagi landsins, 
Kópavogi, er slík fræðsla tilviljana-
kennd. Í grunnskólum Reykjavíkur 
hefur fræðsla af þessu tagi þó verið 
reglubundin um nokkurt skeið og ný-
lega var endurnýjaður samningur við 
Samtökin ’78 um að sinna fræðslunni í 
samvinnu við grunnskóla. Bæjarblaðið 
Hafnarfjörður/Garðabær leitast eftir 
að veita innsýn í hvernig svona fræðslu 
er háttað og ræddi við Huldu Maríu 
Magnúsdóttur, fagstjóra í lífsleikni við 
Foldaskóla í Grafarvogi í Reykjavík og 
Uglu Stefaníu Kristjönudóttur Jóns-
dóttur, fyrrverandi fræðslustýru hjá 
Samtökunum ’78. 

Mikilvæg fræðsla
Hulda María Magnúsdóttir, fagstjóri 
lífsleikni í Foldaskóla, hefur um langt 
skeið fengið fulltrúa Samtakanna ’78 
inn í bekkinn. Hún segir þetta hafi 
tíðkast nokkuð lengi. „Þetta kom 
ekki til vegna einstakra tilfella heldur 
meira af því að við kennararnir 
teljum þetta vera nauðsynlegan hluta 
af fræðslu til unglinga. Við getum 
auðvitað talað um samkynhneigð 
sjálf en teljum að það sé mikilvægt 
að fá annars vegar inn einhverja sem 
eru yngri, og ná þar af leiðandi hugs-
anlega betur til nemenda, og hins 
vegar einhverja sem hafa upplifað 
það sjálfir að koma út úr skápnum. 
Sama hversu mikið ég les mér til og 
hvað ég er tilbúin að ræða þá get ég 
ekki talað af eigin reynslu um upp-
lifunina af því að segja fjölskyldu og 
vinum frá,“ segir Hulda María við 
Reykjavík vikublað. 

Fáránlegar áhyggjur
Hún segir nemendur almennt hafa 
tekið heimsóknunum vel. Þeir hafi 
verið málefnalegir og kurteisir, „þó 
sumir eigi auðvitað í vandræðum 
með sig en það fylgir því bara að vera 
unglingur og tengist ekki þessu mál-
efni sérstaklega,“ segir Hulda María. 
Hins vegar sé það svo að þeir sem séð 
hafi um fræðsluna, hafi strax í upphafi 
sett ákveðnar grundvallarreglur, svo 
skýrt sé hvað eigi að ræða, hvað ekki 
og um hvað megi spyrja. „Það er til 
dæmis alveg skýrt frá upphafi að það 
er ekki, og verður ekki, rætt um kynlíf 
samkynhneigðra sem slíkt svo allar 
áhyggjur Gylfa Ægissonar, og fleiri sem 
hafa tjáð sig, um kennslu og lýsingar 

á endaþarmsmökum eru algjörlega 
óþarfar og í raun bara fáránlegar að 
mínu mati. Það sem er verið að ræða 
eru mismunandi tegundir kynhneigðar 
og þær tilfinningar sem því tengjast að 
falla fyrir annarri manneskju.“

Í lok fræðslunnar geti nemendur 
sett á miða spurningar sem ef til vill 
eigi ekki erindi við allan hópinn og 
það fyrirkomulag hafi gengið vel, segir 
Hulda María. Krakkarnir séu almennt 
opnir og fordómalitlir og tilbúnir til að 
hlusta og spyrja. 

Ekki endilega  
eitthvað norm
- Eru þess dæmi svo þú þekkir til um að 
svona heimsóknir hafi hjálpað samkyn-
hneigðum nemendum með einhverjum 
hætti? 

„Ég held að það sé ekki algengt að 
nemendur opinberi kynhneigð sína í 
grunnskóla enda kannski ennþá bara 
að átta sig á tilfinningum sínum og 
svo rosalega margt í gangi á þessum 
aldri. Ég vil þó meina að þetta hljóti 
að hjálpa nemendum sem ef til vill 
finnst þeir vera utangátta eða ekki 
hafa stað til að ræða hlutina ef þeir 
upplifa aðrar hneigðir en félagarnir. Að 
einhver komi og gefi þessu nafn, hvort 
sem er samkynhneigð, tvíkynhneigð, 
pan-sexual eða hvað, segir frá sinni 
reynslu og sé sáttur við sjálfan sig, ég 
get ekki ímyndað mér annað en að slíkt 
styðji við þá sem ef til vill eru í vafa 
eða að velta hlutunum fyrir sér. Við 
erum svo vön því að eitthvað ákveðið 
sé normið að við eigum til að gleyma 
því að það er ekkert endilega eitthvað 

norm og það þarf að segja upphátt að 
það sé bara allt í lagi.“

Eðlilegur hluti af lífinu
Hulda María segir að þrettán ára 
krakkar séu á fínum aldri til að fá þessa 
fræðslu. „Þau eru komin með þroska til 
að hlusta og svara og vera málefnaleg 
og líka bara á þeim aldri sem mér skilst 
að krísan fari oft að verða til hjá þeim 
sem ekki falla inn í hið hefðbundna 
mót. Sem fagstjóri lífsleikni hef ég lagt 
áherslu á að halda þessu inni áfram og 
samkennarar mínir hafa allir sem betur 
fer verið sammála enda teljum við þetta 
bara vera eðlilegan hluta af lífinu. Svo 
hafa þau sem hafa heimsótt okkur síð-
ustu ár verið einstaklega flottir fyrir-
lesarar, opinská og málefnaleg og náð 
vel til krakkanna, það eru ekki allir sem 
hafa það. Ég er að minnsta kosti mjög 
sátt við þetta og mun halda áfram að 
bóka þessu fræðslu inn svo lengi sem 
ég fæ að ráða.“

Krakkarnir vel með á nótunum
„Þessar kynningar snúast bara svo-
lítið um það hvað er að vera hinsegin. 
Og það felur það í sér að kynna fyrir 
þeim mismunandi kynhneigðir, tala 
um kynvitund sem tengist transfólki, 
og tala svo um líffræðilegt kyn sem 
tengist intersex fólki. Þannig að við 
höfum svolítið verið að taka alla þessa 
flóru undir hinsegin regnhlífina; 
fjallað um þessa mismunandi hópa 
og hversu mikill fjölbreytileikinn er,“ 
segir Ugla Stefanía Kristjönudóttir 
Jónsdóttir, fyrrverandi fræðslustýra 
hjá Samtökunum ’78 hefur séð um 
fræðsluna undanfarið fyrir hönd 
Samtakanna, jafnt í Reykjavík sem 
annars staðar. 

Hún nefnir sem dæmi að fjallað sé 
um fordóma, staðalímyndir, lagalega 
stöðu hér á landi og hvað Samtökin 
’78 bjóði upp á. 

Hún segir að samtökin sendi 
skólum reglulega skeyti um að 
fræðslan standi til boða en oftar 
en ekki sé frumkvæðið hjá skólum. 
Dæmi séu um að óskað hafi verið 
eftir fræðslu, bæði vegna þess að ein-
hver í skólanum sé að koma „út úr 
skápnum“ eða þori því ekki. „Eða þau 
telja að það sé önnur ástæða fyrir því, 
stundum vegna eineltis eða fordóma.“ 

Hún segir að nemendur taki vel í 
kynningu og fræðslu. „Við fáum mjög 
góð viðbrögð við henni. Við höfum 

í rauninni verið að kynna hluti sem 
krakkarnir höfðu einhverja hugmynd 
um, en oftast er fólk að læra eitthvað 
nýtt og flestir eru mjög jákvæðir 
fyrir því. Einhverjir hafa ákveðnar 
hugmyndir, stundum fordómafullar 
hugmyndir, en í svona fræðslu kemur 
oftast í ljós hversu kjánalegt það er,“ 
segir Ugla Stefanía. 

„Við erum með umræður og 
spurningar eftir á. Þá myndast oft 
miklar umræður um hvað þau héldu 
og hafa núna fengið svör við. Oftast 
fáum við mjög jákvæð viðbrögð og 
kemur okkur stundum á óvart hvað 
krakkanir eru vel með á nótunum oft 
meira heldur en fullorðnir.“

Tillagan um 
fræðsluna: 
„Fulltrúar Samfylkingarinnar gera 
það að tillögu sinni að farið verði 
í átak í eflingu hinseginfræðslu og 
-ráðgjafar í grunnskólum Hafnar-
fjarðar. Hafnarfjarðarbær leitist 
við að gera samstarfssamning við 
Samtökin ‘78 um þróun námsefnis 
fyrir öll stig grunnskóla, frá 1. til 10. 
bekkjar og sérfræðingar Samtakanna 
haldi námskeið fyrir alla starfs-
menn grunnskóla Hafnarfjarðar. 
Nemendum í unglingadeildum 
grunnskóla verði sömuleiðis gert 
kleift að sækja einstaklingsráðgjöf 
hjá sérfræðingum Samtakanna án 
endurgjalds.“

Ugla Stefanía: „Við höfum í rauninni 
verið að kynna hluti sem krakkarnir 
höfðu einhverja hugmynd um, en oft-
ast er fólk að læra eitthvað nýtt og 
flestir eru mjög jákvæðir fyrir því,“ 
segir Ugla Stefanía Kristjönu og Jóns-
dóttir, fyrrverandi fræðslustýra Sam-
takanna ’78. Mynd: Móa Hjartardóttir

Hulda María: „Það sem er verið að 
ræða eru mismunandi tegundir kyn-
hneigðar og þær tilfinningar sem því 
tengjast að falla fyrir annarri mann-
eskju,“ segir Hulda María Magnús-
dóttir, fagstjóri lífsleikni í Foldaskóla.



Velkomin á eina stærstu og fullkomnustu endurvinnslustöð 
SORPU í Hafnarfirði, þar sem opið er frá klukkan 8.00 alla virka daga.

Veldu vistvænan lífsstíl OPIÐ mán–fös 8.00 –19.30 lau–sun 12.00–18.30

ENDURVINNSLUSTÖÐIN
BREIÐHELLU

facebook.com/flokkumogskilum
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R E Y K J A N E S B R A U T
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S T R A U M S V Í K
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Hverjir fá kvótann - 3. hluti

Tvær fjölskyldur 
– Tíu prósent
Í Grindavíkurbæ búa, samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar, 2.995 
einstaklingar. í þessum hópi eru 9 manns eru lang stærstu eigendur tveggja 
fyrirtækja þar í bænum. Þessi tvö fyrirtæki fá úthlutað einum tíunda af 
fiskveiðikvótanum við Ísland. Þau heita Vísir hf. og Þorbjörn hf. Á sjöunda 
hundrað manna starfa beint hjá þessum félögum er marka má síðustu 
birtu reikninga þeirra. 

Þrír einstaklingar  
eiga Þorbjörn
Þorbjörn hf. fær úthlutað 5,49 pró-
sentum af heildarkvótanum við Ísland, 
samkvæmt yfirliti Fiskistofu. 

Hluthafar í Þorbirni hf. eru á þriðja 
tuginn. Þrír einstaklingar eiga hins 
vegar mest, systkynin Gunnar, Gerður 
og Eiríkur Tómasbörn. Eignarhluti sína 
geyma þau í eignarhaldsfélögunum 
Blika, Skagen og Tabula Rasa. Hvert 
þeirra um sig á tæplega þriðjungs hlut 
í fyrirtækinu. Hinir eiga eðlileg minna. 
Systkinin stýra fyrirtækinu sjalf. Tómas 
Þorvaldsson, faðir þeirra, var á sinni 
tíð aðaleigandi Þorbjarnar sem síðar 
sameinaðist Fiskanesi þar í bænum. 

Rekstur í plús
Félagið gerir upp í evrum. Samkvæmt 
síðasta ársreikningi Þorbjarnar, fyrir 
árið 2013, var hagnaður af rekstri fé-
lagsins eftir skatta tæplega 700 millj-
ónir króna, og er þá miðað við gengi 
dagsins. Árið áður nam hagnaðurinn 
ríflega einum komma einum milljarði 
króna. 

Ef marka má reikning ársins 2013 
var enginn arður greiddur til hluthafa 
þá. hins vegar voru reiknaðar hátt í 
300 þúsund evrur í arð til hluthafa 

árið 2012, en sú upphæð nemur um 
43 milljónum króna á gengi dagsins. 
Stjórnunarkostnaður félagsins er ekki 
sundurliðaður í ársreikningi, en hann 
nemur um 150 milljónum króna á ári. 

Miklar skuldir
Frá því var greint í fréttum upp úr 
hruni að skuldastaða fyrirtækja í sjáv-
arútvegi væri alvarleg. Sérstaklega var 
fjallað um Grindavík í þessu sambandi, 
en fjögur sjávarútvegsfyrirtæki þar 
skulduðu samtals 54 milljarða króna. 
Þorbjörn og Vísir eru stærst í þessu 
sambandi. Samkvæmt síðasta birta árs-
reikningi Þorbjarnar skuldar félagið 
rúmlega 100 milljónir evra eða sem 
nemur tæpum fimmtán og hálfum 
milljarði króna. Árið 2013 fóru ríflega 
fjórir milljarðar króna af tekjum félags-
ins í skuldir. Tæplega þrír og hálfur 
milljarður króna árið 2012. 

Mikil verðmæti
Ekki er gerð grein fyrir verðmæti alls 
kvóta fyrirtækisins í reikiningnum. Þar 
segir að óefnislegar eignir samanstandi 
af „varanlegum fiskveiðiheimildum“. 
Þær séu einungis eignfærðar þegar 
„líklegt sé að hagrænn ávinningur 
muni nýtast félaginu og hægt er að 

meta kostnaðarverð eignarinnar með 
áreiðanlegum hætti“. Keyptar aflaheim-
ildir eru aftur á móti í reikningnum 
eignfærðar til fimmtán milljarða króna, 
eða þar um bil. 

Hins vegar má ætla að virði alls kvóta 
fyrirtækisins sé um það bil þrisvar 
sinnum meiri en það. Sé miðað við 
að heildarkvótinn við Ísland sé 800 
milljarða króna virði, en gerð var grein 
fyrir því í fyrsta hluta þessarar úttektar, 
og miðast við líklegt söluverð á kvóta 
Stálskipa í Hafnarfirði, má ætla að virði 
kvóta Þorbjarnar sé um 44 milljarðar 
króna. Hvert hinna þriggja systkina fær 
því úthlutað verðmætum upp á hátt í 
fimmtán milljarða króna hvert. 

Var skráð félag
Þorbjörn er eitt þeirra sjávarútvegs-
fyritækja sem um tíma voru skráð í 
Kauphöll. Fyrir árið 2003 var grein frá 
því að fyrirtækið hefði skilað milljarði 
króna í hagnað og að ríflegur arður 
yrði greiddur til hluthafa. Fréttir um 
þetta voru byggðar á tilkynningu til 
Kauphallarinnar, en fréttir um afkomu 
einstakra sjávarútvegsfyrirtækja eru 
annars stopular og á heimasíðum félaga 
segir gjarnan fátt um þessi mál. 

Systkinin
Vísir hf. í Grindavík fær úthlutað rétt 
rúmum fjórum prósentum af heildar-
kvótanum við Ísland. Á bak við þau 
verðmæti eru nú ex systkini sem öll 
eiga svo til jafnan hlut félaginu, að 
undanskildum Páli Jóhanni Pálssyni, 
alþingismanni, sem á minna. 

Rétt er að taka fram að á hluthafalista 
sem birtur er með nýjasta ársreikningi 
og vísað er til hér á síðunni eru hlut-
hafar nefndir átta. Hlutir í eigu foreldra 
systkinanna eru þar taldir með. Páll H. 
Pálsson lést fyrir skömmu. Hann er 
skráður fyrir eignarhlut í nýjasta árs-
reikningi líkt og dánarbú Margrétar 
Sighvatsdóttur. 

Verðmætir hlutir
Hvert systkinanna er í nýjasta reikn-
ingi fyrirtækisins skráð fyrir 13,6 

prósenta hlut í fyrirtækinu. Sem fyrr 
segir að Páli Jóhanni undanskyldum, 
en hann er skráður fyrir 4,8 prósenta 
hlut. Hann á að auki, eða kona hans 
öllu heldur, sjávarútvegsfyrirtækið 
Marver, sem hefur nýlega verið í 
fréttum vegna úthlutunar makríl-
kvóta. 

Fyrirtækið, gerir upp í erlendri 
mynt eins og svo margar aðrar stór-
útgerðir, evrum. Varanlegar aflaheim-
ildir eru þar metnar til tæplega tíu 
milljarða króna. Þær eru sagðar 
færðar til bókar á kostnaðarverði. 
Með sömu aðferð og nefnd var hér að 
ofan mætti slumpa á að virði fjögurra 
prósenta af heildarkvótanum við Ís-
land, sé ríflega þrjátíu milljarða króna 
virði, hugsanlega meira. Miðað við 
eignarhluta systkinanna eins og hann 
er skráður í nýjasta reikning fyrirtæk-
isins eru það um 4,4 milljarðar króna á 
mann, að undanskyldum Páli Jóhanni. 
Hlut hans í verðmæti þess kvóta sem 
Vísir fær úthlutað kynni að nema um 
einum og hálfum milljarði króna. 

Stjórnendur Vísis fengu í heildar-
laun og þóknanir í kringum 16 millj-
ónir króna á árinu 2013. 

Tap og skuldir
Árið 2013 skilaði fyrirtækið um 

150 milljóna króna tapi, samkvæmt 
reikningnum og er þar allt tekið til, 
fjármagnsgjöld og skattar. Árið á 
undan var hagnaður af rekstrinum 
um 640 milljónir króna á gengi dags-
ins. Raunar var bæði þessi ár umtals-
verður hagnaður af strípuðum rekstri 
fyrirtæksins. Um 800 milljónir króna 
árið 2013 og 1,6 milljarðar króna árið 
áður. 

Skuldir eru hins vegar umtalsverðar 
ríflega 18 milljarðar króna á gengi 
dagsins, miðað við ársreikning 2013 
og hafa farið lækkandi. 

Ýmis umsvif
Vísir á stóra hluti í ýmsum félögum 
og eru talin til dóttur- og hlut-
deildarfélaga í reikningnum meðal 
annars VOOT Beita ehf í Grindavík. 
Eignarhaldsfélögin Landvís og Saltvís 
auk Haustaks í Grindavík. Þá á félagið 
eignir í Kanada og Þýskalandi.

Þá eru tilgreindir eignarhlutar í 
ýmsum fleiri félögum. Nefnan má 
Ísfélag Grindavíkur, Seljabót ehf.., 
Fiskmarkað Grindavíkur, hlut í Skipa-
smíðastöð Njarðvíkur, hluti í Fisk-
markaði Þingeyrar og Fiskmarkaði 
Húsavíkur. Hlut í Hótel Húsavík, hlut 
í Stjörnu Odda ehf, Bernskunni ehf. 
o.fl.

Þingmaður útgerðarinnar
Páll Jóhann Pálsson þingmaður Fram-
sóknarflokksins hefur vakið athygli 
fyrir framgöngu sína, en oft hefur 
verið bent á að hann fjalli beint um 
eigin hagsmuni á þingi, til dæmis 
þegar kemur að ákvörðun veiðigjalda. 

„Það sem að ég hef sagt er að ég 
bauð mig fram sem útgerðarmaður 
og sem talsmaður sjávarbyggða og 
útgerða og ég mér fannst það bara 
ekkert of mikið að það væri einn af 
63 þingmönnum hérna úr útgerð. 
Mér sýnist nú í þessari umræðu og 
nefndarstörfum að það hafi ekkert 
veitt að því,“ sagði hann á Alþingi 
sumarið 2013. 

Þá átti Ögmundur Jónasson, þing-
maður Vinstri grænna við hann orða-
stað um hagsmunatengsl þingmanna 
við útgerðarfyrirtæki og styrki til 
stjórnmálaflokka. 

Fram hefur komið að Sjálfstæð-
isflokkurinn og Framsóknarflokk-
urinn hafa undanfarin ár fengið yfir 
9 krónur af hverjum tíu sem sjávarút-
vegsfyrirtæki hafa greitt stjórnmála-
flokkum í styrki. 

„Bjóst fyrrverandi ríkisstjórn, bjóst 
háttvirtur Ögmundur Jónasson við því 
að þegar hann kæmi inn í útgerðarfyr-
irtæki að menn færu að moka í hann 
einhverjum styrkjum, eins og hann 

var var búinn að koma fram. Ég er 
ekkert hissa á því. Og hvernig hann 
er búinn að tala í kvöld. Datt honum 
í hug að hann gæti farið inn í þessa 
atvinnugrein og fyllt hjá sér bækur,“ 
sagði Páll Jóhann enn fremur. 

Ögmundur sagði: 
„Við önnur reynum að reka aðra 

hagsmuni, en við látum ekki greiða 
okkur til þess. Og þegar að stórfyr-
irtæki í landinu eru farin að stjórna 
stjórnmálum á Alþingi þá er hægt að 
tala um það orð og nota það orð sem 
ég notaði fyrr í kvöld, auðvald. Þá er 
auðurinn farinn að hafa vald inn í 
þennan sal, og það er ekki gott.“

Lokanir og flutningar
Fyrirtækið starfaði víða um land, en 
lýsti því nýlega yfir að innlend starf-
semi yrði í hagræðingarskyni öll 
flutt til Grindavíkur. Það hefur eðli-
lega haft gríðarleg áhrif á fjölmargar 
fjölskyldur á Þingeyri, Húsavík og 
Djúpavogi. Var fólki boðin vinna 
í Grindavík og meðal annars sagt í 
fjölmiðlum að nóg væri af lausum 
íbúðum í blokkinni í Grindavík. 

Frá því var greint í vefritinu Herðu-
breið í fyrravor að Vísismenn hefðu 
í nafni óstofnaðs hlutafélgs. Blaðið 
hefur ekki fengið það staðfest. 

Hluta af vanda Vísis mun mega 
rekja til útrásar fyrirtækisins til 
Kanada þar sem keyptur var stór 
hlutur í kanadísku fyrirtæki Ocean 
Choice, en áætlanir ekki allar gengið 
eftir.

Yfirlit:
Þorbjörn hf.
5,49% af kvótanum
32,98% Blika ehf 
  93,34% Gunnar Tómasson
32,94% Skagen ehf 
  87,95% Eiríkur Tómasson
31,25% Tabula Rasa ehf 
  95,00% Gerður Sigríður Tómasdóttir
2,83%  Aðrir

Vísir hf.
4,05% af kvótanum

13,60% Páll Hreinn Pálsson (látinn)
13,60% Pétur Hafsteinn Pálsson
13,60% Margrét Pálsdóttir
13,60% Svanhvít Daðey Pálsdóttir
13,60% Db. Margrétar Sighvatsdóttir
13,60% Kristín Elísabet Pálsdóttir
13,60% Sólný Ingibjörg Pálsdóttir
4,80%  Páll Jóhann Pálsson

Eiríkur Tómasson frá Þorbirni hér til vinstri og Pétur H. Pálsson frá Vísi til 
hægri. Bæði sjávarútvegsfélögin hafa lengi stutt íþróttastarf í Grindavík.

Mynd: Grindavíkurbær

Eitt af skipum Þorbjarnar við bryggju 
í Grimsby. Verðmæti kvótans sem Þor-
björn fær úthlutað hleypur á tugum 
milljarða krónar. Þrjár manneskjur 
eiga bróðurpartinn í fyrirtækinu.
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Veðurfar og lífsstíll:

Erfitt að ríma saman
Eftir að land byggðist hafa veðurfarssveiflur einkennt íslenskt veðurfar. 
Hlýindi, svipuð og nú, voru við upphaf byggðar. Svo gekk mjög langt og 
kalt tímabil yfir, síðan urðu snörp hlýindi 1920-1965, kuldar í um 20 ár og 
loks mjög snörp hlýnun á ný. Hún stendur enn yfir. Sé litið þúsundir ára 
aftur í tímann, eða hundruð þúsunda ára, er líka að finna ummerki um 
smáar og miklar veðurfarsbreytingar. Slíkar sveiflur eru hluti af framvindu 
náttúrunnar. Þær eiga sér margar, samþættar orsakir. Nútíma samfélög 
hafa orðið til og stækkað mjög hratt á skömmum tíma. Tuttugasta öldin 
einkenndist af stöðugu veðurfari sem samfélögin gátu aðlagast. Loftslag 
hlýnaði reyndar hægt, sé horft fram hjá staðbundinni kólnun hér og hvar, 
en ekki til verulegra óþæginda. Síðustu tvo til þrjá áratugi hefur allt í einu 
orðið breyting á. Veðurfar hlýnar óvenju hratt. Eina sjáanlega skýringin er 
aukin loftmengun og hnignun gróðurs en hvort tveggja má rekja til athafna 
mannsins. Hvað er að gerast og hvað ert til ráða? 

Gróðurhúsalofttegundir  
og áhrif þeirra
Hvorki súrefni né nitur, sem eru 
aðalefni lofthjúpsins, halda hita að 
jörðinni. Það gera hins vegar t.d. 
vatnsgufa, koldíoxíð (samband súr-
efnis og kolefnis) og metan (samband 
vetnis og kolefnis). Þessi efni eru mjög 

áhrifamikil þótt þau séu aðeins í litlum 
mæli í lofti (koldíoxíð nær um 0,04%) 
vegna þess að þau hækka meðalhitastig 
á jörðinni og gera hana byggilega. Ella 
væri frost allt árið í Evrópu. 

Hringrás efna
Vatn gufar upp af jörðinni og úr sjó. 

Vatnsgufan þéttist og fellur sem úr-
koma en vatnið rennur í sjó, ofan- 
eða neðanjarðar. Koldíoxíð losnar 
úr jörðinni t.d. í eldgosum og á jarð-
hitasvæðum, kemur frá lífverum (við 
öndum því t.d. frá okkur) og losnar við 
bruna (tré, kol og olía). En lofttegundin 
binst líka í miklum mæli. Jurtir binda 
hana með ljóstillífun og losa súrefni. 
Gríðarlegt magn binst í höfum. Metan 
kemur t.d. frá húsdýrum og úr rotn-
andi, lífrænum leifum. Í heild verður 
til flókin hringrás. Hún viðheldur völtu 
jafnvægi milli losunar og bindingar en 
með smáum og stórum sveiflum af því 
náttúran er ekki kyrrstæð. Til dæmis 
getur eldgos eða aukin sólgeislun 
valdið uppsveiflu. 

Stærstu loftslags- 
sveiflurnar
Fyrir 2-3 milljón árum hófst nýtt veður-
farsskeið á jörðinni (um orsakir verður 
ekki fjölyrt hér) sem við köllum ísöld. 

Að minnsta kosti 20 sinnum hefur 
hitastig lækkað mikið og jöklar og ís 
þakið mest allt norðurhvel jarðar. Slík 
jökulskeið standa í allt að 100.00 ár. Á 
milli þeirra hækkar hitastigið hratt og 
ástandið verður svipað og við þekkjum 
nú. Slík hlýskeið eru 10.000-30.000 ára 
löng og þá er meira um gróðurhúsa-
lofttegundir en á jökulskeiðum. Okkar 
hlýskeið hefur staðið í um 11.000 ár 
og því mun næsta örugglega ljúka í 
fjarlægri framtíð. Á hlýskeiðum verða 
ávallt loftslagsbreytingar og það á 
raunar líka við um jökulskeiðin. Tvær 
jökulframrásir einkenna svokallaðan 
síðjökultíma (frá ca. fyrir 14.300 árum 
þar til fyrir um 10.000 árum)

Koldíoxíð eykst
Hægt er að sjá koldíoxíðinnihald lofts 
langt aftur í tímann í borkjörnum úr 
jöklum. Það hefur breyst á ýmsa vegu, 
hundruð þúsunda ára aftur í tímann. 
Núna er innihaldið óvenju hátt og 
hærra en það hefur verið á hlýskeiði 
okkar, og raunar lengur en það, í allt 
að 800.000 ár. Auk þess eykst magnið 
í lofti hraðar en áður. Mælingar sýna 
að á hálfri öld hefur það aukist um 
a.m.k. 20 % en það tímabil einkenndist 
af mikilli losun efnisins vegna þess að 
menn hafa brennt eldsneyti úr efnum 
sem féllu til við kolefnisbindingu fyrir 
langa löngu og voru gafin í jörð með 
afar litlum áhrifum á andrúmsloftið. 
Heildarlosunin er orðin afar mikil, 
varla ekki 10 milljöðrum tonna af 
koldíoxíði ári. 

Óþægileg viðbót
Kolefniseldsneyti úr jörð (kol, gas, olía) 
er notað við meirihluta raforkufram-
leiðslu heimsins, til hitunar og við 
flutninga og samgöngur. Bruninn bætir 
ekki nema milli 15 og 20% við nátt-
úrulega losun koldíoxíðs, sem nemur 
50-60 milljörðum tonna. En kolefn-
isbindingin hefur ekki undan þannig 
að þessi aukning, af stærðargráðunni 
allmargir milljarðar tonna, verður 
mikið til eftir í loftinu á hverju ári og 
er nú 400 milljónustu hluta markinu 
náð. Og þótt aukninginn komi fram 
á þriðja aukastaf eftir kommu í mæli-
tölunni (hún er í pró mill flokknum!), 
dugar viðbótin til verulega aukinna 
gróðurhúsaáhrifa. 

Minni binding  
– hærra hitastig
Margt hjálpast að við að rýra bindingu 
koldíoxíðs. Þegar hafið hitnar, binst 

minna af lofttegundinni. Og enn 
fremur: Gróður í flestum heimsálfum 
er á undanhaldi. Í stað skóga kemur 
lágróður eða akrar, flatarmál gróður-
lendis minnkar og eyðimerkur stækka, 
en menn leggja undir sig fleiri athafna-
svæði. Við hækkandi hitastig gufar 
meira upp af vatni með tilheyrandi 
gróðurhúsaáhrifum. Losun metans 
eykst vegna fleiri húsdýra og mikilla 
leifa rotnandi efnis frá mönnum. Allt 
veldur þetta hlýnun andrúmsloftsins 
eða ýtir undir náttúrulega uppsveiflu, 
ef svo ber undir. Um leið bendir allt 
til þess að höfin súrni hægt og bit-
andi. Hækkað sýrustig veldur öllum 
lífverum sem innihalda kalk vaxandi 
vandræðum; kóröllum, skeldýrum og 
kalkþörungum, svo eitthvað sé nefnt. 

Aukin orkuþörf
Mannkynið stækkar hratt og kröfur 
um aukinn hagvöxt eru því miður of 
eindregnar og allt of fáir átta sig á því 
að önnur viðmið hagsældar en hreinn 
hagvöxtur þurfa að verða ofan á. Þrátt 
fyrir vaxandi orkuframleiðslu án los-
unar gróðurhúsagasa (vatnsafl, jarðhiti, 
vindur, kjarnorka o. fl. ) er ekkert lát á 
aukinni orkuframleiðslu með kolefn-
iseldsneyti. Lífstíll í iðnríkjunum er afar 
orkufrekur og íbúar þróunarlanda óska 
sér betra lífs. Þeir ýmist leita þess sama 
eða berjast við sárustu fátækt, eftir því 
hvar borið er niður, og geta ekki notað 
næga vistvæna orkugjafa og ganga víða 
um of á gróður í löndum sínum. Allt 
leiðir enn til aukinnar losunar þrátt 
fyrir tilraunir til að takamarka hana. 

Er allt í lagi? 
Stundum heyrist í fólki sem telur 
ástandið eðlilegt, segir hlýnunina af 
náttúrunnar völdum einnar og að óþarfi 
sé að takmarka losun gróðurhúsaloft-
tegunda frekar en orðið er. Miðað við 
sólvirkni og fyrra innihald gróðurhúsa-
lofttegunda í lofthjúpnum, er núverandi 
staða óeðlileg og aukningin óeðlilega 
hröð. Mat alþjóðanefnda á losun og 
bindingu sýnir að losun manna á helstu 
gróðurhúsalofttegundum verður að 
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Ari Trausti Guðmundsson.

Óspillt náttúra í landi Hafnarfjarðar og hiti úr iðrum jarðar.
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mestu eftir í loftinu. Óþægindi og fjár-
hagstjón vegna hlýnunar aukast með 
ári hverju. Við þessar aðstæður er ekki 
unnt að una, aðgerðarlaus. Þess vegna 
grípa æ fleiri þjóðir til mótvægisað-
gerða. Mikill meirihluti sérfræðinga 
og fjölmargar alþjóðastofnanir styðja 
þetta grunnálit, rétt eins og það álit 
að meirihluti þekktra kolefniselds-
neytisnáma verði að fá að vera ónýttur 
ef vel á að fara. 

Staðan nú
Meðalhiti á jörðinni hefur hækkað um 
vel rúmt eitt stig á hátindi iðnvæðingar-
tímans. Sums staðar er hlýnunin yfir-
máta augljós og það stefnir núna í að 
hlýnunin verði 3-4 stig á heimsvísu, 
langt yfir það sem er talið ásættanlegt. 
Ársmeðalhiti á Íslandi undanfarinna 
nokkurra ára er nálægt 2 stigum hærri 
en hann var fyrir fáeinum áratugum. 
Veður er lausbeislaðra en áður. Yfir 95% 
jökla á norðurhveli jarðar minnka hratt. 
Það hækkar um 3 mm á ári í sjó og nú 
herðir á hækkuninni. Lífríki landa og 
sævarins tekur hröðum breytingum. 
Enda þótt sumt verki með jákvæðum 
hætti, eru heildaráhrifin neikvæð og 
smám saman kosta viðbrögðin gíf-
urlegar fjárhæðir, auk þess sem líf 
milljónatuga raskast til frambúðar. 

Ábyrgð manna
Erfitt er að aðskilja náttúrulegar orsakir 
þess að meira er um gróðurhúsaloft-
tegundir en áður og manngerðu orsak-
irnar. Hitt er orðið augljóst: Viðbót 
mannanna dugar til að skýra mikið af 
hlýnuninni. Um leið og hún er tekin að 
valda meiri vandræðum en gagni, er 
skylda okkar að aðhafast hvaðeina sem 
getur linað þessi áhrif eða, og það væri 
æskilegt, snúið þróuninni svo kyrfilega 
við að náttúrulegar sveiflur einar hafi 
áhrif á lífsskilyrðin. Almenningur, sér-
fræðingar, stjórnvöld og fyrirtæki verða 
að vinna saman að úrlausnum og inn-
leiða vistvæna lífshætti alls mannkyns 
miklu hraðar en nú tíðkast. 

Horfurnar 
Langtímaspár um þróun veðurfars eru 
mjög flóknar og fremur óvissar. Það 
liggur í eðli viðfangsefnsins og því að 
veðurfar ræðst af mörgum þáttum sem 
verka saman. 

Spálíkön gera ráð fyrir allt frá 1-2 
stiga hækkun meðalhitastig á jörðu upp 
í 4-5 stig á allmörgum áratugum en 
engin líkön spá lækkun. Aðeins fáir 

þættir eru teknir með í reikningana 
og óvissa því veruleg en tilhneigingin 
er ljós: Það hlýnar fremur hratt, áfram 
hækkar í sjó og miklar breytingar verða 
á lífríkinu. 

Áhrifin í okkar heimshluta
Á 21. öldinni stefnir í að veðurfar hér 
um slóðir líkist æ meir því sem var t.d. 

í Skotlandi fyrir 2-3 áratugum. Jöklar 
minnka um hluta úr prósenti á ári. 
Sjór hækkar um a.m.k. 10-15 cm á 
hverjum aldarfjórðungi. Kulvísum 
tegundum fjölgar í landinu, og við 
það, en aðrar færa sig norðar. Nýjar 
siglingaleiðir opnast sennilega í norðr-
inu en verða lengst af erfiðar. Aukin 
eftirspurn verður eftir vistvænni orku 

og vatni. Þótt ekki finnist traust merki 
þess að hafstraumar breytist, getur það 
gerst og jafnvel með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum. Súrnun hafsins veggur 
ugg. 

Áhrifin á heimsvísu
Vera má að sumt að því sem kann 
að gerast sé Íslendingum hagfellt er 

annað það ekki og á heimsvísu eru 
mikil áhrif hlýnunar að meirihluta 
talin neikvæð. Einungis hækkun sjáv-
arborðs, um 0,5-2 metra á 21. öldinni 
en breytilegt eftir svæðum, veldur æv-
intýralegri röskun og kostnaði. 

Mótvægisaðgerðir í  
stórum mælikvarða
Andspyrna, bundin var í Kyoto-
-samkomulaginu, er of veik til þess 
að gera gæfumun. En hún hófst með 
þessu skrefi og nú er verið að undirbúa 
næstu og mun mikilvægari aðgerðir, 
næst nú í haust í Kaupmannahöfn, 
COP 21. Breytt orkuframleiðsla, 
nýjar tegundir eldsneytis, breyttar 
samgöngur, ný velferðarviðmið, 
styttri flutningar um heim allan og 
minni orkueyðsla er meðal þess sem 
verður að taka fyrir um leið og kolefn-
isbinding er aukin, gróðurvernd styrkt 
og unnið að því að útrýma fátækt og 
örbirgð í heiminum. 

Mótvægisaðgerðir félaga, 
fyrirtækja og einstaklinga
Á Íslandi blasa mörg verkefni við: 
Meiri og markvissari gróðurvernd, 
aukin ræktun trjáa og uppgræðsla 
lands, endurheimt votlendis, minni 
losun skaðlegra lofttegunda í fram-
leiðslu, frá skipaflota og bílaflota, 
bættar almenningssamgöngur, aukin 
orkusparnaður, lífsferilsgreiningar 
framkvæmda (reiknuð losun frá 
öllum þáttum þjónustu, framleiðslu 
og mannvirkjagerðar), aukinn land-
búnaður heima fyrir, styttri vöruflutn-
ingsleiðir og vistvænna heimilshald. 
Sérhver einstaklingur telur, einnig 
hvert heimili sem leitar að réttum 
lífsstíl. Menn spyrja: Hvað get ég gert? 

Bjartsýni eða…? 
Eðlileg viðbrögð við umhverfis-
breytingum eiga ekkert skylt við 
dómsdagsspár eða tilraunir til að vera 
„stikkfrí“ frá losun mengandi efna. 
Það er ástæða til bjartsýni

og þá einkum til aukinnar samvinnu 
milli ríkja í þessum efnum. Hér á landi 
eykst umræða og fræðsla. Það eru 
forsendur árangursríkra viðbragða 
ekki síður en sú krafa að stjórnvöld 
taki stór skref en horfi síður til þeirra 
sem hafa hagsmuni af því að gera sem 
allra minnst eða taka þátt í olíu- og 
gaslindakapphlaupi á norðurslóðum. 

Ari Trausti Guðmundsson er jarð-
vísindamaður og rithöfundur.

Meirihluti þekktra kolefniseldsneytisnáma þarf að liggja ósnertur ef vel á að fara í loftslagsmálum, segir Ari Trausti.

„Hér á landi eykst umræða og fræðsla. Það eru forsendur árangursríkra viðbragða ekki síður en sú krafa að stjórn-
völd taki stór skref en horfi síður til þeirra sem hafa hagsmuni af því að gera sem minnst eða taka þátt í oliu- og 
gaslindakapphlaupi á norðurslóðum,“ segir Ari Trausti Guðmundsson.
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Nýtt umhverfismat 
fyrir Neðri-Þjórsá, takk
Ef einhver heldur að það geti nú 

varla þurft nýtt umhverfismat fyrir 
virkjanirnar í neðri Þjórsá þá eru hérna 
nokkrar glefsur úr samantektinni í 
gamla umhverfismatinu frá 2003 og 
athugasemdir. 

Í hendur barnabarna? 
„Aur sem berst niður Þjórsá mun 
safnast fyrir í Hagalóni. Engar kerfis-
bundnar mælingar á aurburði hafa 
verið gerðar á svæðinu en áætlað er 
að 0,1 Gl (100.000 m3) af framburði 
setjist til í lóninu á ári. Unnt verður 
að koma 13–14 Gl af framburði fyrir 
á bökkum Hagalóns“

- Sem sagt, menn vita ekki alveg 
hversu mikill leir berst með Þjórsá 
niður í lón Hvammsvirkjunar en það 
verður heill hellingur, og hann mun 
setjast til í lóninu og þurrum farveg-
inum. Þegar framburðurinn er svo far-
inn að fylla lónið eftir örfáa áratugi er 
gert ráð fyrir að honum verði einhvern 
veginn mokað upp úr lóninu og dreift 
á bakkana umhverfis. Látum barna-
börnin bara sjá um þetta. . . 

Litið til Hálslóns
„Komið verður í veg fyrir strandrof 
við fyrirhuguð lón með fyrirbyggjandi 
aðgerðum eins og kostur er og fylgst 
verður með ströndinni fyrstu árin eftir 
að framkvæmdum lýkur. Jafnframt 
verður komið í veg fyrir fok úr þurrum 
farvegi Þjórsár með uppgræðsluað-
gerðum eins og kostur er.“

- Athugið að umhverfismatið er frá 
því áður en Kárahnjúkavirkjun tók til 
starfa. Það væri kannski ráð að líta til 
rofsins þar við bakka Hálslóns og leir-
fokinu úr þurru lónstæðinu áður en 
lengra er haldið. Hvernig litist ykkur 
á, til dæmis brúnar strendur eins 
og við Hálslónið, sbr. meðfylgjandi 
mynd. Takið einnig eftir orðalaginu 

„eins og kostur er“. Áætlað er að koma 
í veg fyrir leirfok yfir byggðir Suður-
landsundirlendisins, svona „eins og 
kostur er“. Traustvekjandi, ekki satt? 

Lífríki einskis metið
„Talið er að með tryggingu lágmarks-
rennslis sem nemur 10-15 m3/s verði 
unnt að tryggja viðgang lífríkisins“

- Annar traustvekjandi frasi, „talið 
er“, og bara lífríki mesta fljóts landsins 
lagt undir. Og með þessu á rétt svo 
að tryggja „viðgang“ lífríkisins. Bara 
til að hafa það á hreinu er hreint ekki 
búið að rannsaka nægilega áhrifin á 
laxinn og það sem meira er þá hafa 
áhrifin á silunginn nánast ekkert verið 
rannsökuð. Veiðfélag Þjórsár orðaði 
það svona snyrtilega í umsögn um 
Hvammsvirkjun til verkefnisstjórnar 
rammaáætlunar árið 2014: „Þekk-
ingarskorturinn er augljós varðandi 
lífslíkur fiska með tilkomu virkjunar, 
og verður eingöngu um að ræða að 
vona það besta“. Aftast í umsögninni 
stendur: „Þar sem ekki hafa verið lögð 
fyrir stjórn veiðifélagsins vísindalega 
unnin gögn óháðra aðila, sem gefi 
til kynna að lausnir séu fundnar á 
virkjun árinnar án hættu fyrir lífríki, 
telur stjórn veiðfélagsins fullkom-
lega ábyrgðarlaust að setja Hvamms-
virkjun í nýtingarflokk.“ Fullkomlega 
ábyrgðarlaust, og það frá fólki sem 
er umhugað um lífríki Þjórsár. Það 
er alveg ljóst að án mótvægisaðgerða 
myndu virkjanirnar rústa lífríkinu á 
hverjum stað og fiskistofnarnir hrynja. 
Landsvirkjun segir hins vegar að það 
megi alveg tékka samt á þessu og 
athuga hvort ekki sé hægt að redda 
þessu með mótvægisaðgerðum, sem 
enginn veit samt hvort virki yfir 
höfuð. Lífríki Þjórsár er greinilega 
einskis metið. Ætli það komi svo ekki 
bara eitt stórt „Úps!“ nokkrum árum 

eftir virkjun, eins og var með lífríkið í 
Lagarfljóti þegar tekist hafði að rústa 
því? „Það var bara ómögulegt að sjá 
þetta fyrir, því miður“. . . 

Girðingarræfill  
um gróðurminjar
„Sérstæðar gróðurminjar í Minnanúps-
hólma (Viðey) eru ekki taldar í hættu“

- „Ekki taldar“, jafnvel þótt það sé 
deginum ljósara að farvegur Þjórsár 
við Viðey verður þurr og ekkert mál að 
komast út í eyjuna fyrir menn og mál-
leysingja, nema auðvitað að girðingar-
ræfillinn, sem Landsvirkjun áætlar að 
reisa þarna, muni stoppa alla umferð. 
Viðey er friðuð og stórmerkilegur 
staður. Fróðleiksfúsir skyldu endilega 
lesa athugasemd Önnu Sigríðar Valdi-
marssdóttur, íbúa Gnúpverjahrepps, 
um Viðey og áhrif Hvammsvirkjunar 
á eyjuna og samfélagið, en brot úr 
henni er hér til hliðar. Athugasemdin 
er jafnframt aðgengi á vefsíðu Ramma-
áætlunar. 

Túrismi á öðrum tíma 
„Virkjunarframkvæmdirnar munu ekki 
hafa umtalsverð áhrif á ferðamennsku.“

- Aftur, umhverfismatið er frá 
2003. Þá var ferðamennskan miklu 
minni en nú og það voru augljóslega 
engar áætlanir uppi um að gefa ferða-
mönnum nokkurn tímann færi á að 
skoða fossa og farvegi Þjórsár. Raunar 
var örugglega skipulega haldið aftur 
af uppbyggingu útsýnis- og skoðunar-
staða við ána. Ótrúlegt en satt að þá 
er ekki enn búið að malbika spottann 
frá hringveginum niður að Urriða-
fossi, hvað þá að verið sé að auglýsa 
gullfallega og magnaða staði eins og 
Búðafoss, Hestfoss og Viðey fyrir 
ferðamönnum. Hvað varð um frasann 
„það þarf að dreifa álaginu af öllum 
ferðamönnunum“? Meira og minna 
allt sem skrifað er um ferðamennsku í 
umhverfismatinu er löngu úrelt. 

Óljóst og úrelt
„Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða 
er það niðurstaða Landsvirkjunar 
að virkjun Þjórsár við Núp ásamt 
tengingu við flutningskerfi fyrirtæk-
isins eins og kynnt er í matsskýrslu 
valdi ekki umtalsverðum umhverfis-
áhrifum.“

- Niðurstaðan er ótvíræð að mati 
Landsvirkjunar, og við þurfum ekk-
ert hafa áhyggjur af því að fyrirtækið 
muni vilja hætta við allt klabbið. Ég 
held hins vegar að það sé alveg hægt að 
stöðva áformin en það þarf að bregðast 
við áður en það verður of seint. Fyrsta 
krafan er að það verði unnið nýtt um-
hverfismat. Endurskoðun á því gamla 
dugar ekki, allt of margt óljóst og úrelt.
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Höfundur er

Snæbjörn Guðmundsson,
jarðfræðingur

SAMFÉLAGSUMRÆÐA

„Að minnsta kosti í biðflokk“
Fjallað er nokkuð ítarlega um Minna-
núpshólma í umsögn Önnu Sigríðar 
Valdimarsdóttur, náttúrufræðings og 
íbúa við ána, um Rammaáætlun, þar 
segir meðal annars: 

„Viðey, einnig þekkt sem Minna-
núpshólmi, er lítil eyja í Þjórsá sem 
hefur notið náttúrulegrar verndar 
vegna dýptar og straumþunga árinnar 
umhverfis eyjuna. Eyjan er lítt snortin 
og hafa árhif á lífríki Viðeyjar vegna 
mannlegra athafna verið takmörkuð 
fram til þessa. Gróðurfar Viðeyjar 
var tekið út í lokaverkefni við Land-
búnaðarháskóla Íslands og byggja 
upplýsingar um gróðurfar í eyjunni 
á gögnum úr þeirri rannsókn. 

Í Viðey er gróskulegur og þéttur 
birkiskógur, með á bilinu 3000-
15000 stofna á hektara. Í eyjunni hafa 
fundist yfir 70 plöntutegundir. Tvær 
tegundir fundust sem teljast sjald-
gæfar á landsvísu, grænlilja og kjarr-
hveiti en útbreiðsla beggja tegunda 
er mjög takmörkuð um sunnanvert 
landið. Þann 24. ágúst 2011 var Viðey 
í Þjórsá friðlýst sem friðland. Mark-

mið friðlýsingarinnar er að vernda lítt 
snortinn og gróskumikinn birkiskóg 
Viðeyjar og það lífríki sem skóginum 
fylgir. Einnig er verið að styrkja líf-
fræðilega fjölbreytni vistgerða og 
vistkerfa svæðisins með verndun 
plöntutegunda og annarra lífvera 
auk erfðaauðlinda sem tegundum 
og búsvæðum þeirra fylgja. Verði 
af Hvammsvirkjun skerðist rennsli 
Þjórsár um Viðey svo um munar og 
um leið sú náttúrulega friðun sem 
eyjan nýtur. Að mati undirritaðrar 
þjónar girðing umhverfis eyjuna 
- sem nefnt hefur verið sem mót-
vægisaðgerð ef af virkjun verður 
- ekki sama hlutverki og áin hefur 
gert. Lífríki áhrifasvæðis Hvamms-
virkunar hefur að mati undirritaðrar 
ekki verið kannað nægilega vel og 
áhrif virkjunar á lífríki ekki ljóst til 
að réttlæta slíkar framkvæmdir. Því 
telur undirrituð að færa verði Þjórsá 
og umhverfi hennar á áhrifasvæði 
fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar í 
verndarflokk - að öðrum kosti bið-
flokk.“



Hyrjarhöfði 8  110 Reykjavík
sími: 577-1090
netfang: sala@vikurvagnar.is 
www.vikurvagnar.is

Hestakerra 2 öxla sem 
rúmar 4 hesta.

Flatvagn 2 öxla með 
niðurfellanlegum skjólborðum. 

Víkurvagnar ehf. 
Sérhæfir sig í öllu sem viðkemur dráttarbeislum og kerrum. 

Við getum boðið upp á breiða línu af kerrum til flestra nota,          
svo sem hestakerrur, farangurskerrur, bílaflutingavagna, vélavagna 
ásamt sérsmíði eftir þínum þörfum. 

Önnumst allt almennt viðhald á kerrum og vögnum. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H

/1
4-

04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Hver er stærsti sigur þinn?
Börnin mín.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Lestur, mest vísindaskáldsögur og 
fantasíusögur í seinni tíð, kvikmyndir, 
fótbolti, tónlist, Júróvisjón og almennur 
nördismi á þessum sviðum.

Hver er þinn helsti kostur?
Minn allra stærsti og mikilvægasti 
kostur er hógværðin.
En galli?
Vinnufíknin.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Það er vonlaust að gera upp á milli. Það 

má nefna Mývatnssveitina í sindrandi 
snjó við sólarupprás eða Álftafjörðinn í 
stillum á sólríkri sumarnótt. Þetta land 
okkar er magnað.
En í Hafnarfirði?
Hellisgerði er í uppáhaldi.
Eftirlætis íþróttafélag?
KR. Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?

1.171
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Kurt Cobain og rokk. Annars hlusta ég 
á mjög fjölbreytta mússík.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Stórt er spurt. Ég las Lord of the Rings 
fyrst á unglingsárum og oft síðan. Það 
er boðskapur um von og mannlega 
reisn í þeirri bók sem hefur setið fast 
í mér síðan.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Allt þetta. Ég vil að afþreying færi mig 
til fjarlægra staða og framandi heima. 
Sjónvarpið er þægilegt, en góð bók er 
alltaf best.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Leigubílstjóri og ljóðskáld í frístundum.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta alvöru starfið var að raða í poka 
í Hagkaup í Skeifunni. Síðan vann ég 
hjá Skeljungi (var t.d. bæði starfsmaður 
í verslun og á plani á bensinstöðinni 
á Laugavegi), Borgarskjalasafni og á 
leikskóla. Ég kenndi svo unglingum 
Seljaskóla í Breiðholti í tíu frábær ár.
Af hverju pólitík?
Pólitík er í grunninn félagsmálastarf 
fólks sem vill láta gott af sér leiða, bara 
svipað og íþróttastarf eða Kiwanis og 
Lions. Sem slík er hún mjög skemmti-
leg og það er ofboðslega gaman að 
kynnast fjölda fólks út um allt land 
sem leggur tíma sinn í að gera sam-
félagið betra af hugsjón. Pólitík er því 
í grunninn afskaplega skemmtileg ef 
maður hefur gaman af fólki og sá gluggi 
sem sést í fréttatímunum gefur alls ekki 
rétta mynd af því starfi öllu.
Ef þú værir ekki á fullu í því, hvað 
myndir þú vilja gera?
Ég sakna kennslunnar alltaf svolítið, 
en ef ég gæti valið hvað sem er myndi 

ég líklega eyða tímanum með fjöl-
skyldunni eins mikið og mögulegt 
væri.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Superman.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Að byggja upp atvinnulíf og mannlíf í 
bænum, að gera hann aðlaðandi fyrir 
fjölskyldur og ferðafólk. Það eru miklir 
möguleikar faldir í miðbænum sem 
ekki hefur verið unnið nægilega vel 
úr. Skipulagsslysið herfilega á Norð-
urbakkanum er gott dæmi um glötuð 
tækifæri sem ekki má endurtaka sig.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryfir-
völd gera betur að þínu mati?
Skýr og vel framkvæmd stefna um að 
laða fólk og fyrirtæki til bæjarins, með 
sterkri tengingu við fegrun bæjarins og 
uppbyggingu í miðbænum gæti gert 
mikið fyrir samfélagið hér.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Gæðastundir með fjölskyldunni fjarri 
vinnu og skarkala.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Að hlæja með skemmtilegu fólki.
Leiðinlegast?
Að flokka sokka og handþvo haug af 
hnífapörum. Það er líka sjúklega leiðin-
legt að þurfa að skammast í fólki.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist eða 
ferð í fýlu?
Ég er ótrúlega leiðinlegur þegar ég fer 
í fýlu. Þá er gott að fara út að ganga til 
að hlífa fólki við fýlupúkanum og fá 
gleðina inn með ferska loftinu.
Hvenær líður þér best?
Með fólkið mitt í fanginu.
Hvað er svo framundan hjá Jóhann-
esi Þór?
Vonandi svolítið sumarfrí með fólkinu 
mínu og svo flutningar á nýjan stað í 
Hafnarfirði.
Lífsmottó:
Sannur sigur er sigur yfir þér sjálfum.

Jóhannes Þór Skúlason:

Langaði að keyra leigubíl og yrkja ljóð
Jóhannes Þór Skúlason aðstoðarmann Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, 
forsætisráðherra, hefur undanfarin misseri sést æ oftar í fjölmiðlum vegna 
starfa sinna og Framsóknarflokksins, en minna hefur verið fjallað um 
manninn sjálfan. Jóhannes Þór er búsettur í Hafnarfirði og, ef grafið ef aftur 
í ættir, á líka uppruna. Kona hans er Æsa Strand Viðarsdóttir og eiga þau 
tvö börn. Það er mikið um að vera þessa dagana, enda á að flytja í nýtt 
húsnæði, en svo því sé haldið til haga. Það á að flytja innanbæjar. Jóhannes 
er sagnfræðingur að mennt og hefur að auki lokið kennsluréttindaprófi. 
Hann kenndi lengi við Seljaskóla í Breiðholtinu og fannst það frábær tími. 
Stjórnmálin segir hann skemmtileg og að gaman sé að kynnast fólki víða 
um land sem hafi það markmið að bæta samfélagið af hugsjón. Hann 
nýtur afþreyingar úr öllum miðlum en þykir einna vænst um bókina. 
Það er einmitt bókin Lord of the Rings sem er að listaverk sem mest áhrif 
hefur haft á hann. Þar sé að finna boðskap um von og mannlega reisn sem 
hafi setið í honum síðan. Þegar hann var lítill langaði hann að iðja annað 
en raunin er nú. Nefnilega að keyra leigubíl og yrkja ljóð í frístundum. 
Jóhannes Þór Skúlason er í yfirheyrslunni.

Auglýsingasíminn er 578 1190

ALLAR ALMENNAR 
BÍLAVIÐGERÐIR

Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

Smiðsbúð 2 
210 Garðabæ
Sími 577 6670 
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.isBIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr mörgum 
gerðum bíla án þessa að taka heddin 
af. Getum borað spíssa úr 2.0L Renault, 
Nissan og Opel ef spíss slitnar.

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 



Þú átt leik!INNRÉTTINGAR

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í 
Evrópu, enda er dönsk hönnun mikils metin og 
danskt handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi, án 
skuldbindinga, og gerum þér frábært tilboð.

Komið í Ormsson í Lágmúla 8 og kynnist því 
nýjasta í innréttingum frá HTH og því heitasta í 
AEG heimilistækjum. Þú átt leik.

■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

Seven / Black Oak Veneer

20% afsláttur
af hágæða AEG
eldhústækjum
með kaupum á 

HTH innréttingum.

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10 - 18 
og á laugardögum kl. 11 - 15.

www.ormsson.is




