
- snjallar lausnir
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sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30. júní 2016.

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn. Kynntu þér málið á navaskrift.is. 
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*
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Það er af miklu þakklæti sem ég tek við stöðu ritstjóra þessa blaðs. 
Ég býst ekki við því að einhverjar byltingarkenndar breytingar verði 
sjáanlegar á blaðinu strax, en nokkrar hugmyndir hef ég þó. Ég vil 

endilega fá eitthvað af greinum eða tilskrifum lesenda og allar ábendingar 
um efni eru vel þegnar. Allt slíkt er best að senda á netfangið drsiggi@
gmail.com eða hringja í 8642110.

Í þessu blaði er fjallað um beint flug á milli Egilsstaða og Lundúna, hnífa-
bardagakennslu og fiskeldi í Berufirði, með afskaplega fróðlegri grein um 
tæknilegar hliðar slíks og fleira skemmtilegt og hagnýtt. Elvis vill fá að 
yrkja í blaðið og fær að gera það, einstöku sinnum. Persónulega myndi ég 
endilega vilja fá ljóð og kveðskap sendan til birtingar og blaðið er innilega 
opið fyrir sem flestum hlutum úr sveitarfélögunum á Austurlandi. 

Með von um gott samstarf milli blaðsins og Austfirðinga,

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Leiðari  
nýs ritstjóra

Hnífabardagalist á Austurlandi  
– fyrir konur og karla
Sveinn Snorri Sveinsson er fyrir það fyrsta skáld gott en svo er hann núna 
farinn að kenna filppeyska bardagalist á Egilsstöðum. Austurland spurði 
hann hvernig á þessu stæði eiginlega. Það stóð ekki á svari: 

„Ég fór semsagt til Filippseyja í byrjun 
janúar og bjó þar með unnustu minni 
og seinna eiginkonu þangað til í lok 
ágúst. Ég er 75% öryrki og þess vegna 
þurfti ég að hringja í Tryggingar-
stofnun til að vera viss um að ég 
mætti búa í öðru landi í sjö mánuði 
og fá samt bætur og fékk leyfi til þess. 
Ég byrjaði fljótlega að æfa hnífabar-
dagalist og Yaw Yan, sem er filippeyskt 
sparkbox, 5 sinnum í viku, en hætti í 
sparkboxinu eftir dálítinn tíma. Ég 
lærði grunnatriði hnífabardagalistar í 
fjóra mánuði og fékk bláa beltið þegar 
ég komst upp af því stigi. Þá færðist ég 
upp á svokallað “advanced level” sem 
gefur leiðbeinanda réttindi og fékk 
Maestro, öðru nafni Rennie S. Ross 
til að taka mig í aukatíma. Síðan fékk 
ég rauða beltið þegar ég lauk þeirri 
þjálfun. Í filippeyskri hnífabardagalist 
eru fjögur belti, það hvíta, bláa, rauða 
og svarta. Hægt er að fá tíu rendur á 
svarta beltið. Þessi bardagalist teygir 
sig um 2000 ár aftur í tímann og menn 
hafa notað hana í gegnum söguna til 

að komast af og verja sig og sína. Fil-
ippeysk hnífabardagalist hefur þró-
ast með vestrænum og austrænum 
bardagalistum og er einn af mörgum 
bardagastílum í filippeyskum bardaga-
íþróttum, en filippeyskar bardagaí-
þróttir eru á námsskrá á seinni stigum 
skólakerfisins á Filippseyjum. Ég lærði 
í Yaw Yan Kampilan eftir Kampilan 
kerfinu. Ég kenni grunnatriðin sem 
ég fór fyrst í gegnum eftir þessu 
sama kerfi, í Heilsueflingu hér á Eg-
ilsstöðum. Nú eru tveir tímar að baki 
og hefur einn nemandi mætt í sitt-
hvorn tímann. Rétt er að geta þess að 
það voru fleiri konur en karlar að læra 
hnífabardagalist í hópnum sem ég var 
í hjá Maestro. Árásir og rán þar sem 
hnífur er notaður sem vopn eiga sér 
stað á Filippseyjum og í hnífabardaga-
list er kennd afvopnun gegn mörgum 
mismunandi höggum. Rétt er að geta 
þess að hér á Egilsstöðum var framið 
morð fyrir ekki svo löngu síðan og í 
því tilviki var hnífur morðvopnið. Ég 
kenni á föstudögum klukkan 20 og á 

sunnudögum klukkan 16. Takmarkið 
með kennslunni er að fá nógu stóran 
hóp til að fara í gegnum allt grunn-
námskeiðið og fá Maestro hingað í 
lok námskeiðisins til að meta hópinn 
og afhenda skírteini.“

Þegar Sveinn Snorri er spurður 
hvernig hafi gengið af fá inni fyrir 
svonalagað: 

„Ég kenni í Heilsueflingu, sem er 

staðsett í stóru svörtu skemmunni að 
Fagradalsbraut 25. 

Það gekk mjög vel að fá inni og ég 
þakka eigandanum Fjólu Hrafnkels-
dóttur fyrir mikla greiðasemi. 

Ég er ekki kominn með fasta nem-
endur enda ekki búinn að festa bar-
dagalistina í sessi sem líkamsrækt og 
þjálfun á Egilsstöðum.“
Og alltaf búningar? 

„Ég klæði mig upp fyrir hvern tíma 
og svo ég vitni í stórmyndina Bravehe-
art, þá er það ekkert ósvipað því þegar 
Skotarnir mættu allir með bláa máln-
ingu á andlitinu og í pilsum og sögðust 
hafa sko ekkert verið að klæða sig upp 
til einskis þegar Mel Gibson sagði að 
þetta væri ekki þeirra bardagi ; )“

Austurland óskar Sveini góðs 
gengis. 



Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

 
Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í  

Grafarvogi, Reykjavík.    
 

Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík. 
 

Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 
 

 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 
 

Teikningar og nánari staðsetningu er að finna á vefsíðu Eirar: 
www.eir.is 

 
Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16. 
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Beint flug á milli London og Egilsstaða
Samningur DTW, Tanna og Fjallasýnar undirritaður. 

Þann 7. Október síðastliðinn, var 
tilkynnt um beint flug á milli 
London (Gatwick) og Egils-

staða sem hefst næsta sumar. Flogið 
verður tvisvar í viku á milli áfanga-
staðanna en það er breska ferðaskrif-
stofan Discover the World sem skipu-
leggur flugið. 

Tilkynnt var um flugið á fundi 
sem haldinn var í flugstöðinni á Eg-
ilsstöðum. Það mun hefjast 28. maí 
2016 og ljúka 24. september 2016, með 
möguleika á vetrarflugi ef vel tekst 
til. Þá var líka tilkynnt um fyrirhugað 
flug milli Egilsstaða og Keflavíkur 
sem nýtast mun farþegum þessarar 
flugleiðar. Á fundinum var jafnframt 
undirritaður samstarfssamningur 
á milli Discover the World annars 
vegar og Fjallasýnar og Tanna Travel, 
ferðaþjónustufyrirtækja á Norðaustur-
landi, hins vegar en þau munu annast 
markaðssetningu og sölu á flugi fyrir 
heimamarkaðinn. 

Discover the World er ein stærsta 
ferðaskrifstofa heims sem sérhæfir sig 
í sölu ferða til Íslands og hefur um 
þrjátíu ára reynslu af slíkum ferðum. 
Viðræður á milli aðila á Austurlandi 
og Discover the World hófust fyrir um 
ári síðan. Í kjölfarið komu fulltrúar 
ferðaskrifstofunnar til Austurlands 
að kynna sér aðstæður með það að 
markmiði að gera landshlutann að 
spennandi áfangastað fyrir ferða-
menn. Sala hefst á ferðum Discover 
the World til Austurlands á næstu 
vikum. 

Beint flug á milli Egilsstaða og 
London verður mikil lyftistöng fyrir 
ferðaþjónustu á svæðinu sem og fyrir 
landið allt. Efling alþjóðlegs flugs um 
Egilsstaðaflugvöll er eitt af sóknaráætl-
unarverkefnum landshlutans, slíkar 
fyrirætlanir eiga sér langa sögu á Aust-
urlandi en aðstæður nú eru sérstaklega 

hagstæðar. (Af fréttavef Austurbrúar). 
Austurland var á staðnum og ræddi 

meðal annars við Sigmund Davíð 
Gunnlaugsson, forsætisráðherra. Við 
spurðum hann hvaða merkingu þessi 
viðburður hefðu fyrir ferþaþjónustuna 
almennt og Austurland: 

„Fjölgun ferðamanna hefur verið 
alveg gríðarleg, á síðust árum, eins 
og allir þekkja og það lítur allt út fyrir 
að sú fjölgun haldi áfram, svoleiðis að 
við þurfum að nýta lendið mun betur 
en hefur verið gert, nýta þá auðlind 
sem felst í fegurð landsins, ekki síst 
hér á Austurlandi. Eins og þróunin 
hefur verið hafa langflestir ferðamenn 
haldið sig á Suð-vestur horninu og 
það auðvitað skapar mikið álag á inn-
viðina þar og á sama tíma er vannýtt 
sú gríðarlega náttúrufegurð sem hér 
er fyrir austan og norðan. Ég hitti til 
dæmis mann á fundi hjá sameinuðu 
þjóðunum sem sagðist hafa komið til 
Íslands og farið hringinn. Ég spurði 
hann nánar út í það og þá kom í ljós 
að hann hafði einungis farið Gullna 
hringinn og gerði sér greinilega ekk-
ert fyrir því hvað væri meira að sjá 
á Íslandi. 

Stuart Gill, sendiherra Englands, 
sagði aðspurður: 

„Auðvitað er þetta mikilvægt fyrir 
mig sem Englending sem búinn er 
að búa hér á Íslandi í þrjú ár, þar sem 
við vitum að mikill meirihluta þeirra 
sem hingað koma eru Englendingar. 
Ég hef verið hérna fyrir austan í fríi 
og veit þessvegna hvað landið hér er 
stórkostlegt. Einnig er þetta mikilvægt 
fyrir ferðir Íslendinga til Englands, 
vélarnar þurfa júa að snúa heim og 
þá er þetta prýðilegt tækifæri og ég 
er viss um að önnur flugélög koma 
til með að fylgjast vel með því hvernig 
þetta gengur“

Myndir Sig. Ing.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra Stuart Gill, sendiherra englands á Íslandi.

Undirritun samninganna
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Nýtt safnasvæði á Eskifirði
Íbúafundur á Eskifirði 9. okt 2015

Kynning á fyrirhugaðri þróun 
á safnasvæði Sjóminjasafns 
Austurlands við Sæbergs- og 

Hlíðarendasvæði. 
Gunnar Jónsson formaður sjó-

minjasafns Austurlands var með 
stutt innlegg og kynnti þá vinnu og 
skipulag sem hópur háskólans hefur 
unnið að á síðustu dögum. Hópurinn 
kom til Eskifjarðar á fimmtudags-
morgun og dvelur til laugardags. 
Ásamt hópnum vinnur Kamma Dögg 
lokaverkfenið sitt í skipulagsfræði 
frá landbúnaðarháskóla Íslands fyrir 
Hlíðarendasvæðið. Gunnar fór yfir 
upphaf þeirrar vinnu sem er í gangi 
og hefur verið í stöðugri þróun frá 
árinu 2011 þegar Sjóminjasafnið eign-
aðist gamla Sæbergshúsið og byrjaði 
að huga að því að þarna gæti byggst 
upp öflugt safna og sýningarsvæði m. 
a með yfirbyggingu yfir báta og aðra 
viðkvæma sýningamuni. Gunnar kom 
inná mikilvægi þess að svæðið væri 
vel skipulagt út frá mismunandi sjón-
armiðum og þörfum á þessu svæði. 
Íbúafundurinn er fyrst og fremst 
hugsaður til þess að fá alla aðila til 
að hugsa saman að nýtingu svæðisins 
með það að leiðarljósi að sem best 

nýting og skipulag verði á svæðinu 
til framtíðar. 

Sigurjón B Hafsteinsson prófessor 
í safnafræði við Háskóla Íslands fór 
yfir skipulag nemendahópsins sem 
vinnur að hugmyndavinnu við 
skipulag safnasvæðisins við Sæberg 
og hvernig sú vettvangsferð nýtist inní 
þeirra nám og hvernig hún er hugsuð. 
Þeirra vinna felst í því að greina og 
koma með hugmyndir að því svæði 
sem um ræðir en jafnframt að vinna 
að þessu verkefni með íbúum með lífs-
gæði þeirra í forgrunni. Nemendum 
hefur verið skipt upp í nokkra hópa 
sem skipta með sér mismunandi 
svæðum innan Hlíðarendasvæð-
isins. Þá eru hópar að skoða ýmsa 
möguleika m. a með tilfærslu Gömlu 
Búðar í útbæinn. Einn hópur skoðar 
sérstaklega uppbyggingu sýninga, einn 
hópur skoðar markaðs og kynningar-
mál og enn annar skoðar þær fjárhags-
legu hliðar sem svona verkefni geta 
haft í för með sér. Hvernig breytingar 
verði fjármagnaðar, hvernig stofn og 
rekstarkostnaður verðir og hverjir beri 
ábyrð á vissum verkhlutum, sbr vega-
gerð, sveitarfélagið, safnið, einkaaðilar 
osfrv. Hópurinn áætlar að skila af sér 

skýrslu þessarra fjögurra hópa í byrjun 
desember. Stjórn Sjóminjasafnsins 
metur síðan þær hugmyndir og nýtir 
í áframhaldandi þróunar og upp-
byggingarstarfi. 

Kamma Dögg – Útskriftanemi í 
umhverfisskipulagi frá Landbúnað-
arháskóla Íslands. Verkefni Kömmu er 
hugsað fyrst og fremst í að gera svæðið 
að áhugaverðum stað bæði fyrir ferða-
menn og íbúa ásamt öflugu mann og 
atvinnulífi. Kamma notast við lands-
lagsgreiningu sem metur hvað er mik-

ilvægt og hvað er einkennandi. (ath sjá 
glærur) Eitt af mikilvægum þáttum 
er að efla staðarvitund bæði gesta og 
íbúa. Umræður um mögulega flutn-
inga á Gömlu búð og Jensens Hús. 

Daniel Byström, iðnhönnuður 
og verkefnastjóri í Áfangastaðnum 
Austurland fór yfir verkefnið og tíma-
línuna í stuttu máli. Hvernig verkefnið 
er byggt upp og hversu miklu máli 
samspil íbúa, ferðamanna og nýrra 
íbúa.

Nemendur gengu um svæðið og á 

mynd má sjá hópinn á bryggjunni við 
Randulffssjóhús.

Að kynningu lokinni voru um-
ræður um verkefnið. Var m.a. bent 
á staðbundnar sögutengingar, s.s. , 
„Stál og hníf “, þekkt lag eftir Bubba 
Morthens sem varð til í verbúð á 
Eskifirði, háhyrninginn Keikó og 
fleiri áhugaverðar „sögur“ sem segja 
mætti. Einnig um göngustíga, bekki, 
áningarstaði og fleira. 

Verkefnið er unnið í samstarfi Sjó-
minjasafns Austurlands og HÍ

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

Okkar þekking nýtist þér

Frystikistur á  
tilboðsverði
20% afsláttur
 

Tilboð gildir meðan birgðir 
endast.

FR205 190L  B74xD70xH95
1 karfa, læsing á loki  
hjól undir kistu

FR305 278L  B98xD70xH95
2 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

 

FR405 385L  B128xD70xH95
2 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

 

FR505 463L  B150xD70xH95
3 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

FR605 567L  B180xD70xH95
3 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu
 

Verð áður kr. 94.359
Verð nú kr. 75.488 m. vsk.

Verð áður kr. 108.534
Verð nú kr. 86.827 m. vsk.

Verð áður kr. 117.173
Verð nú kr. 93.738 m. vsk.

Verð áður kr. 131.820
Verð nú kr. 105.456 m. vsk.

Verð áður kr. 161.518
Verð nú kr. 129.214 m. vsk.
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Velferð fiska í eldi 
Velferð dýra hefur um árabil verið til umræðu. En hvað er velferð? Hjá 
dýrum hefur verið talað um velferð á öllum þeim stigum er hafa með 
samskipti manna og dýra að gera. 

Með auknu fiskeldi hlaut því að koma 
að því að farið væri að ræða um velferð 
fiska í eldi. Hinsvegar hefur ekki ennþá 
tekist að búa til mælikvarða á velferð 
fiska í eldi – mælikvarða sem hægt 
er að nota til að meta hvort að líðan 
fiska sé góð eða slæm. Slíkur mæli-
kvarði, nefndur „operational welfare 
indicators (OWI)“ er mikilvægur til 
að hægt sé að bregða mælistiku á hvort 
viðkomandi eldi sé stundað með vel-
ferð fiskanna í huga. 

Mjög mikilvægt er fyrir fiskeldi að 
slíkir mælikvarðar séu fyrir hendi en 
grunnurinn fyrir slíkum mælikvörðum 
er betri þekking á lífeðlisfræði og atferli 
fiska í eldi. 

Hvað er velferð í fiskeldi? 
Velferð er mjög flókið hugtak, ekki síst 
fyrir þær sakir að mismunandi skil-
greiningar hafa komið upp og menn 
ekki verið á eitt sáttir hvað skal nota1,2. 
Ein af þeim skilgreiningum sem not-
aðar hafa verið er“ástand dýrs þegar 
það glímir við umhverfið sem það 
lifir í“ 3. 

Það skiptir í raun ekki máli hvaða 
skilgreining er notuð, því að ef að vel-
ferð á að hafa einhverja þýðingu þá 
þarf að vera hægt að mæla sársauka 
hjá viðkomandi skepnu. Það er þó ljóst 
að dýr sem lifa við erfiðar aðstæður, 
slæma meðferð, sýna oft mjög óeðlilegt 
atferli og eru mun viðkvæmari gagn-
vart sjúkdómum. 

Upplifa fiskar  
hræðslu og sársauka? 
Hræðsla og sársauki er nokkuð sem 
mjög mikilvægt er að geta tjáð með 
viðbrögðum, eða skulum við segja að 
það er gott fyrir þann sem túlkar að 
hafa svipbrigði, hljóð eða atferli til að 
geta metið hræðslu eða sársauka. Það er 
ekki svo augljóst hjá fiskum sem gerir 
málið enn flóknara4. Nýjar rannsóknir 
benda þó til að fiskar upplifi sársauka 
líkt og fuglar og spendýr5 þó svo að 
ekki sé ljóst hvort að um sambærilega 
sársaukatilfinningu sé að ræða og hjá 

“æðri“ hryggdýrum. Rannsóknir á sviði 
taugalífeðlisfræði og vefjafræði hafa 
sýnt að fiskar hafa taugar og skynfæri 
sem geta numið sársauka og ættu því 
í raun að hafa lífeðlisfræðilega getu 
til að upplifa hræðslu – en því miður 
er ákaflega erfitt að skilja á milli þess 
sem túlka má sem hræðslu eða sárs-
aukaviðbrögð og þess sem kallað er 
eðlileg stressviðbrögð. 

Hvernig er hægt að meta 
velferð fiska í eldi? 
Þegar meta á velferð í fiskeldi er mikil-
vægt að þekking sé til staðar á líffræði 
viðkomandi tegundar. Ekki er síður 
mikilvægt að geta síðan tengt saman 
eldi mismunandi tegunda með það að 
markmiði að geta á einfaldan hátt búið 
til leiðbeiningar fyrir fiskeldisiðnaðinn 
í heild sinni – en velferð í fiskeldi er 
ekki bundin ákveðnum tegundum. 

Hvaða rannsóknir á  
velferð fiska í eldi er  
verið að framkvæma? 
Nýlega er hafið viðamikið evrópskt 
rannsóknarverkefni sem fjallar um 
velferð fiska í eldi. Um er að ræða 5 
ára verkefni sem miðar að því að skil-
greina hvað sé velferð og hvernig hægt 
sé á einfaldan hátt að meta velferð fiska 
í eldi. Auk höfundar þessarar greinar 

er Dr. Helgi Thorarensen á Hólum í 
stýrihóp verkefnisins. 

Þau meginmarkmið sem verið er 
að vinna að í verkefninu og hægt er 
að kynna sér á heimasíðu Evrópuver-
kefnisins Fish Welfare (http: //www. 
fishwelfare.com ) eru: 
 Heilastarfsemi í fiskum m.t.t. vel-

ferðar 
 Áhrif álags (streita) á velferð 
 Áhrif sjúkdóma og vansköpunar á 

velferð 
 Atferli fiska m.t.t. velferðar 
 Samspil vaxtar, næringar og skildra 

þátta m.t.t. velferðar 
 Umhverfisáhrif (gæði eldisvatns og 

meðferð) á velferð 

Heilsufar og sjúkdómar. 
Þegar fjallað er um velferð dýra eru 
sjúkdómar og slæmt heilsufar yfirleitt í 
brennidepli og það á líka við um velferð 
fiska í eldi. 

Líkt og annarsstaðar eru sjúkdómar 
mikið vandamál í fiskeldisiðnaðinum 
í Evrópu og eru ávallt áhættuþáttur 
sem skipt getur sköpum um hvort 
að eldi getur orðið sjálfbært og arð-
samt. Sjúkdómar geta haft bein áhrif á 
heilsu einstakra fiska með ýmsu móti, 
fiskar geta verið með einstök útbrot, 
skemmda vefi eða jafnvel sköðuð líf-
færi sem síðan smita út frá sér og geta 
haft alvarlegar afleiðingar fyrir allan 
eldisstofninn. Af þessum sökum er 
samspil sjúkdómaeftirlits, framleiðslu-
kerfa í fiskeldi og velferðar mikilvægur 

þáttur í að geta stjórnað velferð fiska 
í eldi. 

Þarfir og næmi fisks. 
Eldiskerfi sem taka tillit til velferðar 
fisks og reyna eftir megni að ýta 
undir náttúrlega hegðun hans hljóta 
til lengdar að vera hagkvæmari m.a. 
þar sem kostnaður við notkun lyfja 
minnkar til muna. Ennfremur bendir 
margt til að almenningur geri kröfur 
um velferð fiska í eldi og að þeir fái að 
lifa góðu lífi –“lífsgæði séu góð“. 

Til þess að rannsaka hvað og hvernig 
fiskar upplifa í umhverfi sínu þarf að 
auka skilning á tengslum  líffræði-
legrar  svörunar  við  á r e i t i 
(lífeðlisfræði og atferli) og velferð fiska, 
allt eftir því sem“þarfir“ fiskanna segja 
til um. 

Þar sem fiskar hafa ekki möguleika á 
að gefa til kynna sársauka eða vanlíðan 
með hljóðum og/eða svipbrigðum 
þá hefur einkum verið stuðst við 
breytingar í atferli ásamt því að reyna 
að meta óeðlileg stressviðbrögð. 

Hvað er streita? 
Áreitum sem valda streitu er miðlað 
um taugar sem tengjast sjón, heyrn, 
skynfærum sem skynja breytingar 
í vatnsþrýstingi og lyktarskyni. Sem 
dæmi um umhverfi eða aðstæður 
sem fiskar þola illa, má nefna mikinn 
þéttleika, of hátt/lágt súrefnisstig og 
rangt seltustig. Hár styrkur koltvíildis 
(áhrif á sýrustig í blóði) hefur einnig 

áhrif á taugaboð sem berast heilanum 
og valda streitu. Mengunarefni (nátt-
úruleg eða af mannavöldum) hafa 
einnig mjög mikil streituáhrif á fiska. 
Hið lífeðlisfræðilega svar, styrkur þess 
og lengd, fer eftir tegund áreitis, með 
hvaða taugum og taugaboðum það 
berst, tímalengd og takti hvers tauga-
boðs. 

Af þessu má sjá að streita er ákaflega 
flókið fyrirbæri sem erfitt er að meta. 
Sem dæmi má nefna að flutningur 
á fiski í miklum þéttleika, svo sem á 
milli eldisstöðva eða kvía, hefur etv. 
ekki nein merkjanleg áhrif til skamms 
tíma litið en getur haft mjög alvarlegar 
afleiðingar þegar til lengri tíma er litið 
– og er þá átt við um fisksjúkdóma og 
næringarskort. 

Þegar verið er að hanna eldiskerfi 
sem ekki valda streitu er mikilvægt að 
gera sér grein fyrir að mikill lífeðlis-
fræðilegur munur er á einstökum fisk-
tegundum, svo sem laxi og þorski sem 
nauðsynlegt er að taka í reikninginn. 

Við rannsóknarvinnu er mikilvægt 
að fiskur upplifi sem minnsta streitu – 
það er reynt að gera með því að setja 
fisk í ker sem inniheldur blöndu af 
svefnlyfi. 

Tæki til að meta streitu eða velferð 
fiska í eldi þurfa því að mæla fjölda 

Mjög mikilvægt er að fylgjast náið 
með fiskdauða – það er gert með því 
að hafa háf í botni sjókvía sem fangar 
allan þann dauða fisk sem sekkur til 
botns.

eitt af þeim rannsóknar verkefnum 
sem unnin eru hjá rf á Ísafirði felst í 
því að hafa ljós í sjókvíum og meta 
áhrif á vöxt og kynþroska – ef aukinn 
vöxtur er mælikvarði á vellíðan hjá 
fiski þá má telja að ljósastýring sé 
jákvæð m.t.t. velferðar fisks í eldi.



15.  Október 2015 9

mismunandi breyta svo að heildstæð 
og skiljanleg niðurstaða fáist – svo að 
tækið þjóni tilgangi sínum. Sem dæmi 
um slíkt eru mælingar á hormónum og 
taugaboðefnum sem framleidd eru af 
fiskum sem svar við stressi, t.d. tauga-
boðefnin serotónín og dópamín og 
hormónin ACTH, kortisol, adrenalín 
og nor-adrenalín. 

Í stuttu máli má því segja að við 
streitu eigi sér stað lífeðlisfræðileg 
breyting hjá fiskum úr því að vera 
fiskur í örum vexti við góða heilsu, 
yfir í að vera sjúkur fiskur með litlar 
lífslíkur. 

Nýjasta nýtt í þessum efnum er 
að hanna mælitæki sem mælir styrk 
þessara hormóna í eldisvatninu sem 
náttúrlega hefur þá kosti að ekki þarf 
að taka blóð úr fiski – en í ljós hefur 
komið að við ákveðnar aðstæður 
þá losar fiskur t.d. stresshormónið 
kortisol út í umhverfið. En langt er í 
land að slíkar mæliaðferðir verði það 
nákvæmar að hægt verði að treysta 
þeim einum og sér. 

Er hægt að meta áhrif  
umhverfis á fiska út  
frá atferli? 
Ef meta á hvort að ytra umhverfi fiska 
hefur áhrif á atferli fiska m.t.t. velferðar 
þurfa að fara fram rannsóknir við 
mjög skilgreindar tilraunaaðstæður. 
Þessar rannsóknir þurfa að taka til-
lit til mismunandi lífeðlisfræði fisks 
og viðbrögðum hans við viðkomandi 
aðstæðum. Sem dæmi má nefna hve 
vel fiskur þolir lækkaðan súrefnis-

styrk og hvaða áhrif slík lækkun hefði 
við eldisaðstæður? Slíkar rannsóknir 
þarf í raun að framkvæma fyrir hverja 
þá fisktegund sem er í eldi og hvert 
einstakt tilfelli þarf að meta og heim-
færa yfir á tegundina. Við slíkar rann-
sóknir hefur tveimur mikilvægum 
spurningum verið varpað fram: “hafa 
fiskar það sem á vantar“ og“eru þeir 
heilbrigðir“6. Því má með sanni segja 
að atferlisrannsóknir séu mjög mik-
ilvægar í því augnamiði að skilja og 
skilgreina velferð fiska í eldi. 

Áframeldisþorskur er 
alinn á loðnu. Spurning 
hefur vaknað hvort það sé þorski eðli-
legt að hafa svo stöðugan aðgang að 
orkuríku fóðri? 

Vöxtur og næring – er það 
eitthvað sem skiptir máli? 
Ljóst er skortur á fiskpróteini og -olíum 
til fóðurgerðar mun skapa vandamál 
í fiskeldi í framtíðinni. Þetta vanda-
mál er nú verið að reyna að leysa með 

notkun ódýrari próteingjafa, svo sem 
soja og olíum úr jurtaríkinu. 

Það má því segja að búið sé að skapa 
fiskum svipaðar aðstæður og þær sem 
þekkjast hjá öðrum dýrategundum 
sem maðurinn hefur byrjað að ala, 
það er að segja að þær fæðutegundir 
sem fiskar þróuðust með eru að verða 
uppurnar og nýjar“óþekktar“ fæðu-
tegundir koma í staðinn. Reynsla frá 
öðrum dýrategundum segir okkur að 
slíkar aðstæður munu skapa streitu og 
vandamál sem þarf að leysa. 

Allar fisktegundir sem þegar hafa 
verið rannsakaðar hafa sýnt hæfileika 
til að velja sér fæðu m.t.t. næringargildis 
og líklega má telja að þessi hæfileiki 
hafi þróast í ljósi mikils fjölbreytileika 
í fæðuframboði. Nútíma fiskeldi notar 
einsleitt fóður í langan tíma, sem gefið 
er öllum einstaklingum í einu á sama 
tíma. Hjá húsdýrum er þekkt að slík 
vanaverk geta valdið neikvæðri streitu. 

Eldisumhverfi er manngert umhverfi 
sem er fiskum ekki aðeins ónáttúrulegt 
m.t.t. þrengsla og nándar við aðra fiska, 

heldur einnig m.t.t. þess að verið er að 
búa til“gervi“ mat úr náttúrulegum hrá-
efnum – það er því ekki að undra að 
neikvæð streita sé nokkuð sem skiptir 
gríðarlega miklu máli að ráða bót á ef 
vel á að takast til í fiskeldi. 

Við sýnatökur og slátrun er fiskur 
háfaður upp úr kvíum –líklegt má telja 
að slík meðferð valdi mikilli streitu. 

Slátrun, er það ekki líka hluti af 
velferðarpakkanum? Hægt er etv. að 
spyrja sig spurningarinnar“hví að bæta 
eldisaðstæður ef síðustu dagar, klukku-
stundir eða mínútur í lífi fisks verða að 
martröð“? 

Í laxeldi hefur verið unnið mikið starf 
í þá átt að gera slátrunarferli eins sárs-
auka- og streitulítið einsog frekast er 
unnt – nokkuð sem ennþá er ekki búið 
að gera í þorskeldi. En til þess að þetta sé 
hægt þurfa upplýsingar um ofangreind 
atriði er lúta að hræðslu, sársauka og 
streitu upplifun fiska að vera þekktar, 
í það minnsta nokkuð þekktar, því það 
er að sjálfsögðu markmið allra aðila 
er stunda eldi að allur eldisferillinn 

sé með velferð fiskanna að leiðarljósi. 
Ennfremur þurfa tæknilegar upplýs-
ingar að liggja fyrir, upplýsingar um 
hvað veldur roti (stun, enska) hjá fiskum 
(styrkur straums í voltum, tíðni, tegund 
rafbylgja, lengd rafbylgja ofl.)  og gerir 
þá ómeðvitaða og/eða tilfinngalausa – 
svo að slátrun verði“ mannúðleg“. 

Niðurlag. 
Af ofangreindu má vera ljóst að í fisk-
eldi bíða mörg vandamál úrlausnar er 
tengjast velferð fiska í eldi. Þrátt fyrir 
að aðeins sé hér tæpt á broti allra þeirra 
velferðartengdu mála sem upp koma í 
hvaða eldi sem nöfnum tjáir að nefna, 
þá miða úrlausnir og tillögur allar að 
því að skapa aðstæður sem eru ásætt-
anlegar fyrir fiskinn, með þarfir fisksins 
að leiðarljósi. 

Mjög mikilvægt er að efla slíkar rann-
sóknir, ekki síst á Íslandi þar sem þor-
skeldi er í örum vexti því að aðstæður 
þær sem hér eru af náttúrunnar hendi 
eru gjörólíkar þeim er þekkjast í ná-
grannalöndunum – íslenskar aðstæður 
sem þurfa íslenskar úrlausnir. 
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Vistvænt fiskeldi
Austurland spurði Þorleif 

Ágústsson sem hefur um 
árabil stundað rannsóknir 

tengdum fiskeldi. Rannsóknir hans 
hafa beinst að lífeðlisfræði fiska og 
umhverfismálum. Til gamans má geta 
að hann er einnig að upplagi náskyldur 
Gunnari Gunnarssyni, skáldi, þaðan 
sem hann ber sterkan svipboga. 

Í dag býr þorleifur í Stavanger í Nor-
egi og starfar hjá rannsóknafyrirtæki 
þar sem hann stýrir þar deild á sviði 
umhverfisrannsókna. 

Þorleifur á ættir að rekja austur á 
land, en föðuramma hans, Þóra Magn-
úsdóttir var fædd og upp alin á Streiti 
á Berufjarðarströnd. Hún fluttist síðar 
norður í Eyjafjörð og giftist afa og al-
nafna Þorleifs, Þorleifi Ágústssyni 
og bjuggu þau í Hrísey. Auk þess var 
móður afi Þorleifs, Ólafur Magnús-
son pípulagningameistari, fæddur á 
Ketilstöðum á Völlum. Móðuramma 
Þorleifs var fædd á Borg í Njarðvík við 
Borgarfjörð eystri. 

Hver er sérstaða Austurlands, varð-
andi fiskeldi, Þorleifur? 

„Austfirðir henta mjög vel til fisk-
eldis, firðir eru skjólgóðir og henta 
því vel til að stunda fiskeldi. Það er 
þó gríðarlega mikilvægt að jafnframt 
eldinu að stunda umhverfisrannsóknir 
– en slíkar rannsóknir eru lykill að vel 
heppnuðu eldi. Í dag láta neytendur 
ekki bjóða sér fisk sem alinn er við 
slæmar aðstæður og eldisaðilar hafa 
mikinn metnað í að stunda sjálfbært 
eldi. Fiskeldi Austfjarða er ágætis dæmi 
um aðila sem vilja stunda eldi á sem 
fagmannlegastan hátt en fyrirtækið er 
með eldi í Berufirði og Fáskrúðsfirði. 
Eldistegundir eru lax og regnboga-
silungur. 

Þegar horft er til þess að fiskeldi er 
ungt á Íslandi er mikilvægt að þeir sem 
það stunda séu tilbúnir til að nýta sér 
þekkingu sem hefur fengist hjá öðrum 
þjóðum. Í þessu sambandi hefur yfir-
leitt verið horft til Noregs og Færeyja. Í 
Noregi er staðan sú að mikil áhersla er 
lögð á að ná tökum á laxalúsinni sem 
er langstærsta einstaka vandamál í lax-
eldi. Ekkert er í raun skrítið við það að 
lúsin blossi upp í laxeldi í sjó þar sem 
gríðarlegt magn af laxi er á tiltölulega 
litlu svæði. Laxalúsin er til staðar í um-
hverfinu og leitar uppi fiska sem synda 
hjá. Þegar hinsvegar fer saman mikill 
lífmassi og hentugar aðstæður fyrir 
lúsina þá er ekki að sökum að spyrja 
laxalúsin blómstrar og veldur gríðar-
legum skaða. Fiskeldi á Austfjörðum 
býr við þær náttúrulegu aðstæður að 
sjór er fremur kaldur og sem hamlar 
mjög vexti og viðhaldi laxalúsar. 
Kuldinn sem auðvitað hægir á vexti 
fiskanna í eldi hefur þannig hamlandi 
áhrif á viðkomu laxalúsarinnar. 

Það má því kannski segja að kjörað-
stæður séu til fiskeldis við Berufjörð. 

Hvað er vistvænt fiskeldi? 
Þegar talað er um vistvænt fiskeldi 

er verið að tala um að eldið valdi ekki 
varanlegum skaða á lífríkinu. Úrgangur 
frá fiskeldi má ekki valda óafturkræfu 
tjóni. Mikið lífrænt álag veldur því að 
náttúrlegt lífríki tekur breytingum, 
tegundasamsetning breytis í og við 
botn – tegundir hverfa og aðrar koma 
inn. Mjög mikilvægt er að fylgjast vel 
með slíkum breytingum. 

IRIS í samstarfi við RORUM á Ís-
landi hefur lagt grunn að slíkum rann-
sóknum en IRIS hefur um árabil unnið 
að þróun vöktunarbúnaðs til notkunar 
t.d. í fiskeldi. IRIS hefur verið leiðandi 

fyrirtæki í rannsóknum á umhverfis-
áhrifum olíuvinnslu í hafi. Það er því 
til þekking og reynsla sem nýtist beint 
í fiskeldið. Dr. Þorleifur Eiríksson hjá 
RORUM og nafni hans hjá IRIS hafa 
átt samstarf á sviði umhverfismála 
fiskeldis ú árabil. Það sem tengir þá 
saman, fyrir utan vísindin, er sú stað-
reynd að báðir eiga þeir ættir að rekja 
á Berufjarðarströndina, en Þorleifur 
Eiríksson er ættaður frá Fossgerði á 
Berufjarðarströnd. Það er þeim því 
báðum ofarlega í huga að leggja sitt 
af mörkum við að efla fiskeldi á Aust-
fjörðum. IRIS og RORUM hafa í sam-
starfi við Fiskeldi Austfjarða sóst eftir 
að fá rannsóknastyrki hjá AVS rann-
sóknasjóði til að yfirfæra þá þekkingu 
og tækni sem IRIS hefur þróað og nýta 
við umhverfiskvöktun á Austfjörðum. 
Ekki hefur verkefnið fengið hljóm-
grunn enn hjá sjóðnum en ljóst er að 
rauntíma eftirlit sem gefur strax til 
kynna ef óeðlilegar breytingar eigi sér 
stað í umhverfinu af völdum fiskeldis 
er mikilvægt skref í að gera fiskeldi 
sjálfbært, auk augljóslegra jákvæðra 
áhrifa á markaðsmálin. Hver vill ekki 
borða heilbrigðan fisk sem alinn er við 
kjöraðstæður í umhverfisvænu eldi? 

Einn þáttur er afskaplega mikil-
vægur þegar horft er til fiskeldis, líkt 
og annars iðnaðar sem stundaður er í 
íslenskri náttúru. En það er gott sam-
starf sveitarfélaga og þeirra fyrirtækja 
sem stunda iðnaðinn. IRIS hefur til 
að mynda mikið og náið samstarf við 
sveitarfélagið Rogaland, þar sem reglu-
legir fundir eru haldnir og farið yfir 
stöðu mála á svæðinu. IRIS er í dag 
með stærsta einstaka rannsóknaver-
kefnið á sviði umhverfismála fiskeldis 
sem styrkt er af Norska Rannsóknaráð-

inu, NFR. Þetta verkefni tekur á um-
hverfismálum fiskeldis auk þess sem 
viðmót almennings og sveitarfélaga 
er rannsakað. Þetta er í dag áhersluat-
riði hjá Evrópusambandinu og kallast 
„social acceptance“, sem þýðir að mjög 
mikilvægt er að fiskeldi sé unnið í sátt 
við allan þorra almennings auk þess að 
vera unnið í sátt við náttúruna. IRIS 
og RORUM vinna nú að undirbún-
ingi slíkrar rannsóknar á Íslandi og 
vonast til að augun allra opnist fyrir 
því að fiskeldi er nokkuð sem komið 

er til að vera og að fiskeldisaðilar eru 
líkt og bændur ábyrgir aðilar sem vilja 
framleiða hágæða matvöru við bestu 
mögulegu aðstæður. IRIS og RORUM 
líta á austfirði sem mjög hentugt svæði 
til að stunda slíkar rannsóknir sem 
síðar væru yfirfærðar á landið allt. 
Austfirði hafa alla möguleika á að vera 
framtíðarfiskeldis svæði og fyrirtækin 
sem þar stunda eldi, svo sem Fiskeldi 
Austfjarða hafa mikinn metnað til að 
bera að svo verði. 

thorleifur.agustsson@iris.no

Dr. Þorleifur Ágústsson

Við rannsóknarvinnu er mikilvægt 
að fiskur upplifi sem minnsta streitu 
– það er reynt að gera með því að 
setja fisk í ker sem inniheldur blöndu 
af svefnlyfi.

Áframeldisþorskur er alinn á loðnu. 
Spurning  hefur vaknað hvort það sé 
þorski eðlilegt að hafa svo stöðugan 
aðgang að orkuríku fóðri? 

Við sýnatökur og slátrun er fiskur háf-
aður upp úr kvíum –líklegt má telja 
að slík meðferð valdi mikilli streitu.
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Samband sveitarfélaga á Austurlandi:

Ályktun Sambands 
Sveitarstjórna á 
Austurlandi  
- nokkur atriði 
Ályktanir um umhverfis- og samgöngumál 

Samgöngumál – flug 

Egilsstaðaflugvöllur 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 lýsir yfir vilja 
til að taka þátt í þeirri nauðsynlegu 
stefnumörkun sem þarf að eiga sér 
stað í íslenskri ferðaþjónustu. Fjölgun 
ferðamanna og álag á ferðamanna-
staði á sunnanverðu landinu sem 
og á Keflavíkurflugvöll hefur náð 

þolmörkum, eins og margoft hefur 
sýnt sig, því er brýnt að leita lausna 
til framtíðar. Fundurinn bendir á 
Egilsstaðaflugvöll sem augljósa aðra 
fluggátt inn í landið og rökréttan hluta 
af þeirri heildarlausn sem nauðsynleg 
er í málefnum ferðaþjónustu á Íslandi. 
Þegar hefur verið unnin nauðsynleg 
greiningar- og undirbúningsvinna 
en mikilvægt er að búa flugvöllinn, 
sem er varaflugvöllur Keflavíkur-

flugvallar, þannig úr garði að hann 
uppfylli kröfur um þjónustustig 
vegna aukinnar umferðar. Brýnt er 
að ríkið tryggi nauðsynlegt fjármagn 
til þessara framkvæmda, þá sérstak-
lega flughlaða. Um leið verður ríkið 
að flýta eins og framast er unnt vinnu 
um mótun framtíðarstefnu sem geri 
ráð fyrir annarri fluggátt inn í landið. 
Áfram verður unnið af fullum þunga 
að markaðsetningu Egilsstaðaflug-

vallar af hálfu hagsmunaðila, s.s. 
Isavia, ríkis og sveitarfélaga á Aust-
urlandi. 

Þyrlusveit á Austurlandi 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 leggur áherslu á 
að unnið verði að því að aðstaða og 
hluti útgerðar þyrlusveitar Landhelgis-
gæslunnar verði á Egilsstaðaflugvelli. 
Einnig verði tryggt að Egilsstaðaflug-
völlur verði byggður upp sem flug-
miðstöð vegna starfsemi sem tengd er 
hugsanlegri olíuleit á Drekasvæðinu. 

Innanlandsflug 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 leggur áherslu 
á mikilvægi innanlandsflugs og að 
það verði skilgreint sem almennings-
samgöngur og jafnsett öðrum slíkum. 
Áfram er lögð áhersla á áætlunarflug 
til Vopnafjarðar með tengiflugi við Ak-
ureyri og mikilvægt er að veita áfram 
nægjanlegu fjármagni til viðhalds-
framkvæmda á Vopnafjarðarflugvelli. 
Fundurinn fagnar því að nú skuli sjá 
til lands hvað varðar lagningu bundins 
slitlags á Norðfjarðarflugvöll þannig að 
hann megi þjóna sjúkraflugi sem best. 

Reykjavíkurflugvöllur 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 áréttar fyrri álykt-
anir um mikilvægi þess að staðsetning 
Reykjavíkurflugvallar haldist óbreytt. 
Ætli Reykjavík að standa undir nafni 
sem höfuðborg alls landsins er mikil-
vægt að ráðamenn geri sér grein fyrir 
þeirri staðreynd að stór hluti lands-
manna þarf að sækja nauðsynlega 

þjónustu til höfuðborgarinnar 
með flugsamgöngum. Þrátt fyrir að 
starfshópur um endurskoðun á verð-
lagningu innanlandsflugs hafi skilað 
skýrslu, hefur ekkert áunnist í því að 
endurskoða óhóflega verðlagningu á 
innanlandsflugi. Fundurinn skorar 
á hlutaðeigandi flugrekstraraðila og 
ríkisstjórn að grípa þegar í stað til að-
gerða hvað þetta brýna hagsmunamál 
landsbyggðanna varðar. 

Einnig hvetur fundurinn sam-
gönguyfirvöld til þess að huga að 
uppbyggingu samgöngumiðstöðvar 
við Reykjavíkurflugvöll til að tryggja 
samþættingu allra samgangna innan-
lands. 

Samgöngumál  
– jarðgöng og vegagerð 

Jarðgangnagerð 
a) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpa-

vogi dagana 2. og 3. október 2015 
leggur sem fyrr þunga áherslu á að 
næsta forgangsmál í jarðgangagerð 
hér á landi verði Seyðisfjarðargöng 
undir Fjarðarheiði. Í ljósi aðstæðna 
íbúa á Seyðisfirði í vegamálum að 
vetrinum er brýnt að ljúka rann-
sóknum á Fjarðarheiði hið fyrsta. 

b) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpa-
vogi dagana 2. og 3. október 2015 
leggur áherslu á að brýnt sé að nægt 
fjármagn verði lagt í rannsóknir á 
gangnakostum til tengingar byggða-
laga Austurlands (samgöng á mið-
svæði og tenging jaðarbyggða). 
Lögð er áhersla á að jarðgangnagerð 
verði fjármögnuð með sérstökum 
hætti þannig að aðrar mikilvægar 
framkvæmdir í samgöngumálum 
landshlutans dragist ekki sökum 
fjárskorts. 

Nýframkvæmdir 
a) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpa-

vogi 2. og 3. október 2015 leggur 
nú sem fyrr þunga áherslu á að 
uppbyggingu heilsársvegar um Öxi 
verði flýtt frá núverandi samgöngu-
áætlun enda um forgangsverkefni 
að ræða. Jafnframt er ítrekuð fyrri 
ályktun um að Vegagerðin fram-
kvæmi faglegt mat á legu þjóðvegar 
nr. 1 um Austurland. Óskað er eftir 
því að niðurstöður matsins verði 
kynntar samgöngunefnd SSA hið 
fyrsta. 

b) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpa-
vogi 2. og 3. október 2015 fagnar því 
að samkvæmt þingsályktunartillögu 
um samgönguáætlun 2015-2018 á 
að ljúka lagningu slitlags í botni 
Berufjarðar á tímabilinu og ljúka 
þar með lagningu slitlags á hringleið 
um Ísland. Fundurinn krefst þess að 
þessari framkvæmd ljúki eigi síðar 
en í lok árs 2017. 

c) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpa-
vogi 2. og 3. október 2015 fagnar 
því einnig að í þingsályktunartillögu 
um samgönguáætlun 2015-2018 er 
einnig gert ráð fyrir því að lokið 
verði lagningu slitlags um Skriðdal 
á tímabilinu. Fundurinn treystir því 
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að við það verði staði. Þá er brýnt 
að lokið verði lagningu slitlags og 
endurbyggingu eftirtalinna vega; 
um Breiðdal, Suðurfjarðarveg, 
Borgarfjarðarveg, Upphéraðsveg 
um Fell og efri Jökuldal, veginn 
um Jökulsárhlíð og Hlíðarveg. 

Viðhald vega 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 skorar á Al-
þingi að tryggja mun meira fjármagn 
til viðhalds vega og vetrarþjónustu í 
landshlutanum. Sérstök áhersla verði 
lögð á vetrarþjónustu á vegum svo 
tryggja megi sem best aðgengi, og 
þar með öryggi allra íbúa á svæðinu, 
við fjórðungssjúkrahúsið og við Eg-
ilsstaðaflugvöll. Tryggja verður bætt 
þjónustustig að vetrum, benda má á 
að hluti þjóðvegar eitt sem liggur um 
Breiðdalsheiði fær ekki þá vetrarþjón-
ustu sem slíkum vegi ber. Fundurinn 
skorar á Samband íslenskra sveitar-
félaga, í samvinnu við Vegagerðina 
og Alþingi, að endurskoða reglur um 
helmingamokstur sem eru nú ákaflega 
íþyngjandi fyrir þau sveitarfélög sem 
undir hann falla. 

Brýr 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpa-
vogi 2. og 3. október 2015 leggur til 
að bygging nýrrar brúar yfir Lagar-
fljót við Egilsstaði verði sett í forgang 
framkvæmda við brúargerð á landinu. 
Nauðsynlegt er jafnframt að ráðast í 
átak til að fækka einbreiðum brúm í 
landshlutanum. 

Samgöngumál  
- almenningssamgöngur 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 telur nauðsynlegt 

að því lagaumhverfi sem almennings-
samgöngur búa við í dag verði breytt 
þannig að lagalegt umboð til aksturs 
verði skýrt. Það er skilyrði þess að 
landshlutasamtök sveitarfélaga komi að 
slíkum rekstri. Fundurinn hvetur hið 
opinbera til að ljúka sem fyrst endur-
skoðun laga um almenningssamgöngur 
og óskar eftir viðræðum við ríkisvaldið 
um stöðu almenningssamgangna í dag 
fyrir lok fjárlagagerðar fyrir árið 2016. 

Samgöngumál – hafnir og 
hafnsækin þjónustu Hafnir 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 leggur áherslu á 
að haldið verði áfram að styrkja hafnar-
framkvæmdir í samræmi við 24. gr. 
hafnarlaga og tryggðar verði auknar 
fjárveitingar til Hafnabótasjóðs. 

Skemmtiferðaskip - ferjur 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 telur mikilvægt 
að sveitarfélög og hagsmunaðilar í 
landshlutanum vinni saman og hafi 
samráð um markaðsetningu og mót-
töku skemmtiferðaskipa. Ferju- og 
skemmtiferðaskipahöfnin á Seyðis-
firði hefur sérstöðu í hópi slíkra hafna 
á Austurlandi. Áframhaldandi sterk 
markaðssetning hennar og annarra 
áfangastaða landshlutans mun fjölga 
komum skemmtiferðaskipa og þannig 
styrkja áfangastaðinn Austurland. 

Menningarmál 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 telur mikilvægt 
að það faglega starf sem byggt var upp 
með menningarsamningi Austurlands 
verði viðhaldið. Fundurinn hvetur því 
stjórn SSA til að beita sér af afli í við-
ræðum um að tryggja fast fjármagn 

til menningarmála á svæðinu til fram-
tíðar. Mikilvægt er að ekki verði hvikað 
frá kröfum varðandi reiknireglu um 
skiptingu fjármagns sem tekur tillit til 
fjarlægðar frá sameiginlegum menn-
ingarstofnunum og landfræðilegra 
aðstæðna innan svæðis. 

Menningarmiðstöðvar 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 ítrekar mikilvægi 
þess að fjármagni verði áfram veitt til 
menningarmiðstöðva á Austurlandi, 
lykilstofnana í austfirsku menningar-
lífi. Undanfarin ár hefur hlutfallslega 

dregið úr framlagi ríkisins til mið-
stöðvanna á sama tíma og sveitarfé-
lögin hafa aukið sinn hlut. Nauðsynlegt 
er að ríkið viðurkenni sérstöðu þeirra 
og mikilvægi með auknu fjárframlagi. 

Varðveisla  
menningarminja 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 hvetur ríki og 
sveitarfélög til þess að huga meira að 
menningarverðmætum í héraði og 
reyna að tryggja sem best að mikil-
vægum menningarminjum verði ekki 
raskað. Menningartengd ferðaþjónusta 

er mjög vaxandi í landshlutanum og er 
varðveisla menningarminja, svo sem 
endurgerð og vernd gamalla húsa, mjög 
þýðingarmikill þáttur í uppbyggingu 
þessarar vaxandi atvinnugreinar. 

Svæðisútvarp RÚV  
á Austurlandi 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 
2. og 3. október 2015 skorar á RÚV 
ohf. að tryggja öfluga fréttamiðlun frá 
Austurlandi. Styrkja þarf bæði frétta-
þjónustu, með ráðningu starfsmanns í 
fullt starf til viðbótar við þann sem fyrir 
er, og dagskrárgerð í landshlutanum 
svo tryggja megi sem best þáttagerð af 
svæðinu og síðast en ekki síst vandaðan 
fréttaflutning. 

Ályktanir frá  
allsherjarnefnd 

Gjaldtaka af ferðamönnum 
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpa-

vogi 2. og 3. október 2015 telur óspillta 
náttúru landsins fágæta auðlind. 
Verndun hennar og sjálfbær nýting 
er eitt brýnasta verkefni samtímans. 
Fundurinn skorar því á stjórnvöld að 
koma á gjaldtökukerfi fyrir ferðamenn 
í samráði við hagsmunaaðila. Fjár-
munum sem með þessu skapast verði 
veitt áfram til sveitarfélaganna vítt og 
breitt um landið til að standa straum 
af skipulagsvinnu í tengslum við ferða-
mannastaði og jafnframt uppbyggingu 
slíkra staða og innviða samfélaganna. 
Þetta á ekki síst við um uppbyggingu 
nýrra áfangastaða fjær suðvesturhorni 
landsins. Með þessu er hægt að mæta 
því mikla álagi sem komið er á mörgum 
vinsælum ferðamannastöðum og gera 
þá þannig úr garði að ekki hljótist af 
spjöll vegna ágangs. 

björg björnsdóttir -Verkefnisstjóri SSA



Rörablásari

Tilboð
frá kr12.990

100 mm

Bjargvættur Iðnaðarviftur Þurrkpakki
-Þurrkaðu eftir vatnstjón

 

Loftviftur
Tilboð

frá kr34.900
Tilboð

frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátur Hitablásari

Tilboð
frá kr14.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr69.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
kr9.990

Blússlampar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

300 mm

2100 wött 100 mm

-Úrval af stærðum og gerðum

Vatnshitablásari í bílskúrinn

Hraðastýring
fylgir

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 
íshúsið 30

ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttar
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Eins og ýmsir vita er hundur rit-
stjórans á köflum alveg þolanlega 

skáldmæltur. Hann hefur líka svolítið 
gaman af að koma sér að og var um 
tíma í hverju einasta tölublaði Aust-
urgluggans og hefur ótrúlega oft verið 
birtur í Mogganum, hann bað mig með 
hugskeyti að koma þessu í blaðið, en 

hann er alltaf mikið hrifinn af náttúr-
unni, hálf illa við haustið, enda að verða 
gamall, en alltaf bjartsýnn blessaður: 

Í bjartsýni um ljósið sem að læðist, 
og lýkur degi hljótt við koddann þinn
í laumi bak við allt og endurfæðist
er einstakt blóm sem kyssir himininn. 

Lappaveisla í Sænautaseli
Sænautasel er að mati ritstjóra, 

einn af þessum virkilega merki-
legu stöðum á Austurlandi og ef 

út í það er farið, á Islandi. Sænautasel 
var byggt árið 1843 langt úr alfaraleið 
í óbyggðum Jökuldalsheiðar, á Norð 

austur Íslandi. Bærinn er tyrfður líkt 
og flest hefðbundin hús til forna, sem 
er afbragðs einangrun. Búskapur var 
erfiður á þessum einangraða stað, 
harðir vetur, svo að heyskapur að 
sumri mátti vera umtalsverður til að 

haldi lífi í skjátunum fram til vors. 
Bærinn var yfirgefinn árið 1875 

eftir Öskjugosið það árið, sem lagði 
með öskufalli, stór landsvæði í eyði. 
Bærinn var byggður upp árið 1880 en 
fór aftur í eyði 1943. Bærinn var svo 

að endingu byggður upp aftur 1992 og 
hefur verið opinn almenningi síðan. 
Stutt frá bænum er Sænautavatn, þar 
sem silungsveiði er góð. 

Bærinn hefur verið talinn vera fyrir-
mynd bæ Bjarts í Sumarhúsum í Sjálf-
stæðu fólki Laxness, en sú bók er eitt 
helsta þrekvirki Nóbelsskáldsins okkar, 
sem reyndar gisti bæinn um hríð þó 
svo ýmsir hafi tekið sumar lýsingar og 
sögur nokkuð óstinnt upp. 

Fyrir ósvikna náttúruunnendur og 

áhugafólk um sögu lands og þjóðar er 
þetta sannarlega ómetanlegur staður. 

Þar verður hin árlega lappaveisla 
haldin laugardaginn 17 október. og 
hefst kl 19: 00. Það sem verður í boði 
fyrir 3500 krónur eru lappir, hangikjöt, 
bjúgu, heimagert rúgbrauð, reyktur 
silungur. Í eftirrétt er ávaxtagrautur 
með rjóma, allt að þjóðlegum sið. 

Ritstjórinn ætlar ekki að missa af 
þessari veislu. 

Sigurður Ingólfsson. 

Myndir: Nino Vitale, Hannes Birgir Hjálmarsson og Lilja Hafdís Óladóttir.

Auglýsingasíminn er 

578 1190
ELVIS YRKIR



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2
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Þvottavél
Lavamat 61460TL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 93.520,-
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 62271F
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 85.720,-
Verð áður kr. 109.900,-

Íslenskt stjórnborð
3ja ára ábyrgð3ja ára ábyrgð

fyrir heimilin í landinu

Þvottadagar
AEG hafa verið vinsælustu þvottavélar á Íslandi í áratugi og eru enn, og tæknilega fullkomnari.

22% afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

22%
afsláttur

22%
afsláttur
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Samsung með 24 af 25 bestu sjónvörpunum
í gæðakönnun Neytendablaðsins og ICRt*

Miklir yfirburðir
* Óháð alþjóðleg samtök rannsókna og prófana.

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði
Lántökugjald 3,5% miðvangi 13 · egilsstöðum · sÍmi 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sÍmi 477 1900

viðskiptablaðið fjallar um gæðakönnun 
neytendablaðsins á sjónvörpum á 

íslenskum markaði, 24. september sl.

Í könnuninni er tækjunum gefin einkunn 
fyrir myndgæði, hljóðgæði, tengingar, 
orkunotkun, þægindi í notkun og ofl.

Í niðurstöðunum kemur fram að samsung 
sjónvörpin eru talin besti kostur í 24 
tækjum af 25, í stærðum 47” til 55”.

með stolti bjóðum við því uppá bestu 
sjónvörpin og vonum að niðurstöðurnar 

hjálpi fólki að gera upp hug sinn við 
sjónvarpskaupin.

SONY

uppÞvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. Hljóðlát 
39db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

hvÍt Nú kr. 101.320,- 
Verð áður kr. 129.900,-

STáL Nú kr. 109.120,-
Verð áður kr. 139.900

ÞuRRkaRI - baRkalauS
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.520.- 
Verð áður kr. 119.900,-

22%
afsláttur

22%
afsláttur

Gerðu gæðakaup!


