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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

8939362 - 6901060 - 4567080

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

I heildverslun - Helluhrauni 22
220 Hafnarfjörður - S:555-2585

www.neatorobot.is

Kynntu þér nýjasta 
ryksuguvélmennið okkar!

Frí Heimsending - Skipulagðasta
- Kraftmesta
- 4x  jótari
- Bestu kaupin

Hún er komin

26. Nóvember 2015 • 19. tölublað 4. árgangur

Kristín Þorsteinsdóttir sundkona vann það einstaka afrek á em á ítalíu í sundi einstaklinga með Downs einkenni að vinna sjö 
verðlaun, setja tvö heimsmet og 8 evrópumet. eftir fyrra heimsmetið sagði hún við móður sína: takk fyrir að eignast mig.



Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Hjúkrunarheimilið Eyri Ísafirði:

Kostar 1.257  
milljónir króna
Heildarkostnaður við byggingu 

hins nýja hjúkrunarheimilis 
á Ísafirði verðu 1.257 millj-

ónir króna. Þetta kemur fram í svari 
Gísla Halldórs Halldórssonar, bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar við fyrirspurnum 
blaðsins Vestfirðir. Framkvæmdin er 
fjármögnuð með 1.100 milljóna króna 
láni frá nokkrum lífeyrissjóðum, sem 
er verðtryggt og með 3,35% vöxtum. 
Útreikningar Deloitte gera ráð fyrir 
að leigugreiðslur ríkisins standi undir 
greiðslum af láninu og það verði því 
bæjarsjóði að kostnaðarlausu þegar upp 
verður staðið. 

Ríkissjóður tekur húsnæðið á leigu 
til 40 ára og greiðir 85% af umsam-
dri leigufjárhæð. Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða annast með reksturinn. Sam-
kvæmt þessum upplýsingum má ætla 

að Ísafjarðarbær greiðir 157 milljónir 
króna af byggingarkostnaði sem svari 
þá til 15% hlutar bæjarfélagsins. 

Ríkið hóf leigugreiðslur þann 1. ágúst 
sl. og greiðir 2.236 kr/m² fyrir 2.250 m² 
eða alls 5.031.000 kr. á mánuði. 

235 mkr framúr áætlun
Á þessu ári hefur verið bókfærður 
kostnaður fyrir 485 milljónum króna 
sem er 235 milljónum króna umfram 
fjárhagsáætlun 2015. Umframkostn-
aðurinn skiptist þannig að frágangur 
lóðar, innanhúss og innréttinga og 
hreinlætistæki fara 138 milljónum 
króna fram úr áætlun, viðbótarverk 
frá upphafi framkvæmda eru 35 millj-
ónir króna og hönnun, gjöld og fjár-
magnskostnaður eru 62 milljónir hærri 
en áætlað var. 

Hjúkrunarheimilið 
Tjörn áfram
Þröstur Óskarsson, fram-

kvæmdastjóri Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða segir að 

hjúkrunarheimilið Tjörn á þingeyri 
verði rekið áfram og að ekki séu 
fyrirhugaðar breytingar á starfsemi 
þess alla vega næsta árið. Uppi hafa 
verið vangaveltur um framtíð hjúkr-

unarheimilisins þegar tekin verða í 
notkun ný hjúkrunarheimili á Ísafirði 
og í Bolungavík. 

Þröstur vísaði á Velferðaráðuneytið 
spurningum um hvers vegna ekki væri 
búið að taka nýju heimilin í notkun. 
Svör hafa ekki borist enn frá Velferða-
ráðuneytinu við spurningunum. 

Bolungavík: 

Skuldaviðmið lækkar í 133%
Skuldir Bolungavíkurkaupstaðar 

voru í árslok 2014 167% af tekjum 
og svokallað skuldaviðmið nán-

ast það sama eða 165%. Munurinn á 
þessum tveimur tölum er einkum sá að 
frá skuldunum má draga tekjur af lang-
tímaleigusamningum og útgjöld sem 
koma til greiðslu eftir 15 ár og síðar. 
Elías Jónatansson, bæjarstjóri segir að 
á þessu ári hafi verið gengið frá lang-
tímaleigusamningi við ríkið um leigu 
fyrir afnot af hjúkrunarheimilinu sem 
byggt hefur verið. Ríkið hóf greiðslur 
í ágúst síðastliðnum og greiðir 20,1 
milljón króna á ári og er fjárhæðin 
verðtryggð. Við næsta útreikning á 
skuldaviðmiðum bæjarsjóðs muni leig-
utekjur verða dregnar frá skuldunum 
og segir Elías að verði fjárfesting bæj-
arsjóðs í hjúkrunarheimilinu dregin 
frá verði hlutfallið 133%. 

Að þessum upplýsingum fengnum 
er fyrirsjáanlegt að skuldahlutfallið 
og skuldaviðmiðið líka muni lækka 
og verði lægra en 150% sem miðað 
er við sem hættumörk í skuldastöðu 
sveitarfélaga. Næst verður reiknað 
út skuldatölurnar þegar ársreikn-
ingur 2015 liggur fyrir. Þá skiptir 

máli hvernig rekstur sveitarfélagsins 
og fjárfestingar hafa verið á árinu, 
en ekki er mikið svigrúm til skuld-
aukningar þegar hlutfallið er 133% í 
byrjun árs og 150% eru efri mörkin. 
Fjárfestingar ársins voru áætlaðar um 
60 milljónir króna og í rekstraryfirliti 
Bolungavíkurkaupstaðar fyrir 2015 var 
áætlaður 6,5 milljóna króna afgangur 
og að skuldir muni ekki hækka á árinu. 

Hjúkrunarheimilið  
kostaði 340 mkr. 
Bygging hjúkrunarheimilisins í Bol-
ungavík kostaði 340 milljónir króna 
að meðtöldum áföllnum vöxtum á 
byggingartíma. Upphaflegur kostn-
aður í sept 2012 jafngildir 322 millj-

ónir króna á núverandi verðlagi. Þetta 
kemur fram í svari Elíasar Jónatans-
sonar, bæjarstjóra við fyrirspurn 
blaðsins Vestfirðir. Byggingin hefur 
verið fjármögnuð með láni sem tekið 
var hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Það er 
til 20 ára með vöxtum sem eru nálægt 
3,35%. 

Ríkið tekur bygginguna á leigu til 40 
ára og greiðir mánaðarlegt leigugjald. 
Árlegar leigutekjur eru 20,1 milljónir 
króna. Elías Jónatansson segir að núvirt 
greiðsluflæði leigutekna og greiðslna af 
lánum sé um það bil 103,5 milljónir kr. 
í plús sem er þá sú fjárhæð sem bæj-
arsjóður fær til þess að standa undir 
fasteignagjöldumog halda húsinu við. 
Elíasi telst til að miðað við að tekjum 
og gjöldum sé stillt saman hafi bæjar-
sjóður 4,7 milljónir króna til ráðstöf-
unar á ári, sem eigi að standa undir 
viðhaldi og gjöldum. 

Elías Jónatansson, bæjarstjóri segir 
að samningurinn við ríkið geri ráð fyrir 
15% þátttöku bæjarsjóðs á móti 85% 
hlut ríkisins, en geri sér vonir um að 
sveitarsjóður muni á endanum ekki 
bera neinn kostnað af hjúkrunarheim-
ilinu. 

Jakob Valgeir ehf: 

Eigið fé enn neikvætt
Í árslok 2014 var eigið fé Jakobs 

Valgeir ehf neikvætt um 158 
milljónir króna en engu að síður 

hafði eiginfjárstaðan batnað um 330 
milljónir króna frá árinu áður, en þá 
var eigið féð neikvætt um 488 millj-
ónir króna. Í athugasemdum með árs-
reikningnum er vakin athygli á þessu 
og eins því að veltufjárstaðan ( þ. e. 
skammtímaskuldir umfram veltufé) 
sé 217 milljónir króna. Segir þar að 
félagið sé í skilum með allar skuldir 
sínar og að mati stjórnenda félagsins 
séu horfur góðar í rekstri þess og að 
ekkert bendi til annars en að félagið 
sé vel rekstrarhæft. 

Rekstrartekjur félagsins árið 2014 
voru 2,6 milljarðar króna og hagn-
aður af rekstri varð 600 milljónir 
króna. Niðurstaða af rekstri eftir fjár-
magnskostnað og að fengnum tekjum 
af dótturfyrirtækjum varð um 400 
milljónir króna. Árið 2013 varð sama 
niðurstaða 1.051 milljónir króna eða 
651 milljónum króna betri afkoma. 
Munar þar mest um að á árinu 2013 
var tekjufærður gengismunur upp á 
575 milljónir króna. Laun og tengd 
gjöld námu 724 milljónum króna og 
meðalfjöldi starfa var 83. Þar af voru 
aflahlutir og laun vegna útgerðar 349 
milljónir króna og laun í landvinnslu 
námu 220 milljónum króna. 

Eignir fyrirtækisins eru bókfærðar 
á 7,6 milljarða króna og þar af eru 
veiðiheimildir 6,2 milljarðar króna. 
Bókfærð eign í dóttur- og hlutdeildar-
félögum er 407 milljónir króna og 
varanlegir rekstrarfjármunir eru 422 
milljónir króna. Skip, vélar og fram-
leiðslutæki eru vátryggð fyrir 500 
milljónum króna hærri fjárhæð en 
nemur bókfærðu verði í ársreikningi. 

Úthlutaðar og keyptar aflaheim-
ildir voru 1. sept 2014 alls 4.072 
þorskígildi. Til viðbótar á dótturfé-
lagið Halli ÍS 197 ehf, sem er 100% í 
eigu Jakobs Valgeirs ehf veiðiheim-
ildir. Árið 2013 námu þær um það bil 
430 þorskígildum. Þær eru vistaðar 

á Þorláki ÍS 15. Félagið leigði frá sér 
aflamark fyrir 389 milljónir króna. Þá 
leigði Jakob Valgeir ehf til sín kvóta 
fyrir 253 milljónir króna, sem ætla 
má að sé kvóti Halla ÍS 197 ehf. 

Greiddir vextir síðasta árs voru 314 
milljónir króna og greiddar afborg-
anir 334 milljónir króna. 

Stærstu eignaraðilarnir eru F84 
ehf sem á 43,5% og Flosi Valgeir 
Jakobsson með 35,94%. Sjö aðrir 
hluthafar eiga minna en 5% hver og 
félagið á 1,14% í sjálfu sér. Stjórn fé-
lagsins skipa Flosi Valgeir Jakobsson, 
Ástmar Ingvarsson og Jakob Valgeir 
Flosason, sem jafnframt er fram-
kvæmdastjóri. 

HG Hnífsdal: 

Allar tekjur ársins 2019 
fara í afborganir lána
Þegar skoðuð er greining á 

langtímaskuldum Hraðfrysti-
hússins Gunnvör hf í Hnífsdal 

kemur í ljós að tæplega 60% skuldanna 
koma til greiðslu á árinu 2019. Það 
ár á að greiða 30,6 milljónir evra af 
54 milljónum evrum sem langtíma-
skuldirnar eru í árslok síðasta árs. Til 
samanburðar voru allar tekjur fyrir-
tækisins á síðasta ári 29,9 milljónir 
evra. Umreiknað í íslenskar krónur 
þá eru þetta um 4,7 milljarðar króna. 
Þessar áætluðu greiðslur ársins 2019 
eru nærri fjórum sinnum hærri fjár-
hæð en nemur skuldlausu eigið fé fyr-
irtækisins, sem var 8,4 milljónir evra 
eða um 1,3 milljarðar íslenskra króna. 
Í árslok var tekjuskattsskuldbinding 
félagsins sama fjárhæð og nam eigið 
fé fyrirtækisins. 

Leiðrétting
Í síðasta tölublaði var greint frá helstu 
tölum í ársreikningi 2014 Hraðfrysti-
hússins Gunnvör hf. Þess var ekki gætt 
að fyrirtækið er gert upp í evrum en 
ekki í þúsundum íslenskra króna. Því 
þarf að leiðrétta lykiltölurnar í fréttinni 
með tilliti til þess. Hagnaður fyrirtæk-
isins af rekstri var 924 milljónir króna 
, hagnaður fyrir skatta 462 milljónir 
króna og rekstrartekjur námu um 4,6 
milljörðum króna. Eignir fyrirtækisins 
eru bókfærðar á 11,7 milljarða króna, 
skuldir námu 10,4 milljörðum króna 
og eigið fé því 1,3 milljarðar króna. 
Veiðiheimildir eru bókfærðar á 51,5 
milljónir evra sem jafngildir tæplega 8 
milljörðum króna. Laun og tengd gjöld 
ársins 2014 voru 12,1 milljón evra eða 
um 1,9 milljarðar króna. 

Þröstur óskarsson. 
Mynd: Velferðarráðuneytið.
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Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.
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Ertu á leiðinni til eða frá landinu?
Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Aðeins 9.900  kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Mættu afslappaður í fugið eftir góðan morgunverð.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.
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Bókanlegt í síma eða í tölvupósti

Bed & Breakfast • Keflavík Airport • Valhallarbraut 761• 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 • booking@bbkefairport.is

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Ísfirðingurinn Kristín Þorsteinsdóttir kom heim frá EM á Ítalíu í sundi 
einstaklinga með Downs einkenni sem fimmfaldur Evrópumeistari. Hún 
setti tvö heimsmet og átta sinnum Evrópumet. Eftir fyrra heimsmetið 

knúsaði hún mömmu sína og sagði við hana í geðshræringu: takk fyrir að 
eignast mig.

Vansköpun eða alvarlegur sjúkdómur
Óafvitandi hitti Kristín Þorsteinsdóttir naglann beint á höfuðið. Það er 
ekki sjálfsagt mál að fóstur með Downs heilkenni fái að þroskast og fæðast.  
Landlæknisembættið og Landsspítalinn ýta því mjög að verðandi foreldrum 
að láta skima fóstur fyrir litningagöllum. Í hverri frumu mannslíkamans eru 
22 pör af litningum auk kynlitningapars. Stundum verða frávik í sköpunar-
verkinu og þegar litningapar nr 21 hefur þrjá litninga kallast það þrístæða 21 
og veldur Downs heilkenninu. Opinberu stofnunum er ekki vel við Downs. 
Landlæknisembættið hvetur til þess í dreifibréfi að skimað verði  fyrir því og 
Landspítalinn annast framkvæmdina með þeim árangri að  árunum 2007-
2012 greindust 38 tilvik og og í öllum tilvikum lauk meðgöngunni með fóst-
ureyðingu.  Á Íslandi fæðast  aðeins 2-4 börn árlega með Downs heilkennið 
samkvæmt upplýsingum blaðsins Vestfirðir.  

Afstaða Landlæknisembættisins og Landspítalans byggist á því að fóstur 
með Downs heilkenni eru skilgreind sem vansköpuð eða haldin alvarlegum 
sjúkdómi þar sem fóstureyðingarnar eru heimilaðar með vísun til lagagreinar 
9, tölulið 2b í lögun nr 25/1975. Það fer ekki á milli mála hvernig læknar 
skilagreina Downs og afstaða þeirra er ákaflega neikvæð.

Heilbrigðir öðru vísi einstaklingar
Afstaða landssamtakanna Þroskahjálp og áhugafólks um Downs heilkennið er 
á allt annan veg. Þau líta á einstaklinga með Downs sem heilbrigða einstaklinga 
sem eru vissulega öðru vísi en fjöldinn. Bent er á að heilsa þeirra sé yfirleitt góð 
og það sem upp kemur sé að jafnaði meðhöndlanlegt með nokkuð auðveldum 
hætti. Lífslíkur einstaklinga með Downs eru nú 60 ár en voru aðeins 9 ár árið 
1930. Þroskahjálp segir á heimasíðu sinni að það sé ekki verkefni heilbrigð-
isyfirvalda að leita að lágri greind í móðurkviði. Samtökin telja óeðlilegt að 
heilbrigðisstarfsmenn einir ákvarði hvernig þessum málum er skipað og segja 
það samfélagsins og kjörinna fulltrúa að móta stefnuna. Foreldrar stúlku með 
Downs spyrja í blaðagrein á síðasta ári hvort hér sé opinber hreinsunarstefna 
sem Ísland hafi innleitt með afburða árangri og spyrja hver hafi tekið ákvörðun 
um þessa „sérstæðu fósturskimun“.  Fyrrverandi formaður félags áhugafólks 
um Downs heilkennið segir að það sé ekkert skelfilegt að eignast barn með 
Downs heilkenni og segir að spyrja megi hvort það sé siðferðilega rétt að 
sigta út og eyða fóstrum.

Hæpinn lagagrundvöllur
Bent er á að fósturskimunar- og eyðingarstefnar hvíli á hæpnum lagalegum 
grunni. Í lögum um málefni fatlaðra segir að taka skuli mið af alþjóðlegum 
samningum sem íslensk stjórnvöld hafi gengist undir.  Í Mannréttindasátt-
mála Evrópu sem lögfestur var hér árið 1994 er kveðið á um réttinn til lífs 
og bann við mismunun. Ísland er aðili að sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 
um réttindi einstaklinga með fatlanir þar sem mælt er fyrir um virðingu fyrir 
fjölbreytileika og viðurkenningu á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum 
margbreytileika og mannkyni.  Ísland er líka aðili að samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins.  Í opinberum gögnum er hvergi að finna neinn 
haldbæran rökstuðning fyrir mismunun né heldur finnst hvorki tangur né 
tetur af vandaðri stefnu sem hvílir á siðferðilegum grunni sem sæmileg sátt 
er um. Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hefur ekki tekið málið til meðferðar 
og ekki mótað neina afstöðu.

 Eins og staðan er og hefur verið um áratugaskeið fara læknar með úrslitavald 
og stefnumörkun í þessum málum. Á einum stað er afstaða þeirra kölluð 
mannkynsbótastefna. Um það er mikill ágreiningur gerður af hálfu samtaka 
aðstandenda einstaklinga með Downs heilkennið og hafa þau ítrekað farið 
fram á opinbera umræðu um þessa „hreinsunarstefnu“. Þær óskir hafa hingað 
til mætt daufum eyrum heilbrigðisyfirvalda.  Mál er til komið að þjóðfélagið 
taki við sér og manni sig upp í umræðu og stefnumörkun á forsendum lífs-
ins og rétts einstaklingins og setji læknastéttinni viðeigandi skorður. Afrek 
Kristínar Þorsteinsdóttur og ummæli hennar  eru góður útgangspunktur.

Kristinn H. Gunnarsson  

Evrópumeistarinn 
sem fékk að lifa

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri 
við Hrútafjörð hefur vísnaþáttinn. Svo 
vill til þegar verið er að búa þáttinn til 
prentunar eru sagðar fréttir í morgun-
útvarpinu af miklum bruna á Selfossi.  
Svo vel fór að enginn skaði varð á fólki, 
en Georg Jón var fyrir skömmu með 
hugann við annan eldsvoða á Suður-
landi, á Berþórshvoli forðum tíð og 
leggur fram  þessa söguskýringu:

Þegar Bergþórshvoll stóð í báli
brunnin var þekja og skáli
bóndinn sig lagði
en Bergþóra sagði:
Ung var ég gefin Njáli.

Víkur  sögunni nú að öðrum ófrið, 
Landsdómsmálaferlin,  þar sem Geir 
Haarde mátti verja hendur sínar. Ei-
ríkur Jónsson orti um þau og niður-
stöðu dómsins: 

Landsdómur leikþáttinn skapaði 
hjá landsmönnum virðingin hrapaði. 
En réttlætið er 
rangsnúið hér 
því ráðherrann vann bæð´i og tapaði.

Indriði Aðalsteinsson, bóndi á 
Skjaldfönn þurti að fara í haust til 

Ísafjarðar og láta búa bíl sinn til vetr-
araksturs. Þar var honum sögð saga af 
tilsvörum Þorbjörns á Garðsstöðum 
í Ögursveit. Bjössi var spurður að því 
hvernig honum litist á að „stórvinur“ 
hans og nágranni Halldór Halldórs-
son í Ögri væri fluttur suður og 
orðinn oddviti Sjálfstæðismanna í 
Reykjavík. Eftir nokkra umhugsun 
svaraði hann : fer ekki allt rusl 
suður. Að sögunni lokinni var Ind-
riði krafinn um vísu um atburðinn.  
Hún kom um hæl:

Úr bílum gagnlegt hirðir helst,
En hugsar minna um ruður.
Því allt það sem ónýtt telst
fer, eins og Halldór, suður.

Indriði hefur staðið í stórræðum 
þetta haustið. Öllu fénu hefur verið 
komið fyrir í fóstur til vors á nokkrum 
bæjum í Tungusveitinni í Strandasýslu 
og sjálfur er Indriði kominn til vetr-
ardvalar í Hveragerði hjá konu sinni. 
Um það yrkir Indriði:

Auðga tekur anda minn
allt sem hér um slóðir finn.
Kætir líka kallinn sinn
Hveragerðisdrottningin.

Varla var Indriði Aðalsteinsson 
kominn á Suðurlandsundirlendið 
þegar hann fór að hugsa til Guðna 
Ágústssonar og vildi minna formann 
Orðunefndar á loforð um að nefndin 
skeri úr um hæfi útrásarvíkinginsins 
Sigurðar Einarssonar til þess að bera 
fálkaorðuna eftir fangelsisdóm. En fátt 
hefur frést af efndum.

Gefin loforð, engin efnd.
Allt með hefð og vana.
Áfram sefur orðunefnd.
Ekkert vekur hana.

En Guðni Ágústsson mun ekki vera 
innan seilingar. Samkvæmt nýjustu 
fréttum er hann kominn til Kanarí til 
vetrardvalar.

Ef sómanum er siglt í strand
og sessið aðeins flórinn.
Yfurgefur Ísaland
Orðunefndarstjórinn.

Hér á Traðarstígnum er hins vegar 
kominn fannhvítur vetur og ekkert 
til Kanaríveðurfar. Framundan er að-
ventan með sína töfra og tilhlökkun. 
Ekki fleira að sinni. Bestu kveðjur

Kristinn H. Gunnarsson

Svavar Knútur í Edinborg
Síðastliðinn fimmtudag hélt trúba-

dúrinn Svavar Knútur tónleika í 
Edinborgarhúsinu. Tónleikar 

hans eru hvorttveggja í senn, tónlistar-
flutningur og uppistand. Svavar Knútur 
flutti nýtt og eldra efni, meðal annars 

af nýjum diski sínum Brot. Ágætlega 
var mætt eins og meðfylgjandi myndir 
bera með sér.



Framtak-Blossi 
er orðinn umboðsaðili 
fyrir Volvo penta rafstöðvar 
og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta
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Á hjara veraldar 
komin út hjá 
Vestfirska forlaginu
Guðlaugur Gíslason frá Steinstúni  
í Strandasýslu tók saman. 

Það var enginn barnaleikur að 
búa á afskekktustu jörðum 
þessa lands áður og fyrr. Þar 

voru Hornstrandir og nágrenni lík-
lega sér á báti. Eitt var það sem ekki 
varð undan vikist, og það var að flytja 
lík til greftrunar. Það var líka þung 
kvöð sem lá á fólki að sækja kirkju og 
taka þátt í helgihaldi safnaðarins, en 
fjarlægðin og óblíð náttúra bönnuðu. 

Í Þjóðskjalasafni Íslands hafa 
nýlega komið í leitirnar meira en 
tveggja alda gömul skjöl, sem hafa 
legið þar óhreyfð öll þessi ár. Bréfin 
greina frá viðskiptum og kærumálum 
á hendur Jóni Árnasyni bónda í 
Skjaldabjarnarvík á Ströndum við 
kirkjunnar þjóna vegna „kirkjufor-
sómunar,“ sem prestarnir nefndu 
svo, og gengu alla leið til Skálholts-
biskups. Þar fundust líka bréf frá 
sama tíma, vegna eftirmála, sem urðu 
útaf greftrun Hallvarðs Hallssonar, 
þá húsmanns í Skjaldabjarnarvík, 
en hann var grafinn þar í túninu 
án vitundar prests og án yfirsöngs. 
Þá er einnig sagt frá kærumálum 
vegna dráttar sem varð á að koma 

líki vinnukonu í Skjaldabjarnarvík 
til greftrunar í Árnesi. Svo er farið 
um víðan völl. 

Guðlaugur Gíslason frá Steins-
túni er einn af þessum gömlu góðu 
fræðimönnum sem nú fer fækkandi. 
Vestfirska forlagið hefur áður gefið 
út bækurnar Lífvörður Jörundar 
hundadagakóngs og Ævisögu Þórðar 
Þ. Grunnvíkings rímnaskálds. 

KFÍ tók á móti Breiðablik í 1. deild 
karla í körfuknattleik. Leikurinn var 
jafn og spennandi  og Ísfirðingarnir 
höfðu frumkvæðið þar til í lokin, en 
þá sigu Blikarnir fram úr og sigruðu 
naumlega. Vel var mætt á leikinn 
og laganna verðir voru tiltækir ef 
þá þyrfti að halda.

Kjör aldraðra: 

69% undir 
300.00 kr/mán
Á Alþingi hefur félags- og hús-

næðismálaráðherra svarað 
fyrirspurn Ernu Indriða-

dóttur, varaþingmanns um tekjur 67 
ára og eldri. Fram kemur að á síðasta 
skattári hafi 44.680 einstaklingar 67 ára 
og eldri skilað skattframtali. Af þeim 
höfðu 31.028 tekjur lægri en 300.000 
kr á mánuði. Miðað er við samanlagðar 
tekjur að meðtöldum greiðslum frá 
Tryggingarstofnun ríkisins. 

Ef skoðaðar eru tekjur einstaklinga 
án greiðslna frá Tryggingastofnun rík-
isins fjölgar þeim upp í 34.329 sem eru 
með tekjur undir 300.000 kr. á mánuði. 
Það þýðir að greiðslur Tryggingarstofn-
unar færa samanlagðar tekjur 3.200 
einstaklinga upp fyrir 300.000 kr. 
markið. En önnur athyglisverð stað-

reynd blasir við. Greiðslur Tryggingar-
stofnunar lyfta aðeins 10% af einstak-
lingunum, með tekjur undir 300.000 kr 
upp fyrir 300.000 kr í mánaðartekjur, 
90% einstaklinganna verða áfram undir 
þessum mörkum. Spyrja má, í þessu 
ljósi, hvort Tryggingarstofnun ríkis-
ins skili þeim árangri til fjárhagslegrar 
tryggingar einstaklinga sem að er stefnt 
með almannatryggingakerfinu. 

Stefán Ólafsson, prófessor við Há-
skóla Íslands segir á bloggsíðu sinni 
á Eyjunni þann 16. sept sl. að um 
60% af ellilífeyri eldri borgara komi 
nú þegar úr lífeyrissjóðunum, sem 
sé í raun uppsafnaður ævisparnaður. 
Stefán bendir á að skattborgararnir 
sleppi við að greiða þessar fjárhæðir, 
ólíkt því sem gerist í flestum löndum í 

Evrópu. Á komandi árum muni hlutur 
lífeyrssjóðanna vaxa frá því sem nú 
er og hlutur almannatrygginganna 
minnka. Það er mat Stefáns Ólafssonar, 
prófessors, að í heildina litið séu Ís-
lendingar með einna minnstu byrði 
vegna lífeyrisþega á Vesturlöndum 
öllum og hafi því meiri getu en aðrar 
þjóðir til þess að gera vel við þennan 
hóp landsmanna. 

15% skorta efnisleg gæði
Í skýrslu Hagstofu Íslands sem út 
kom í sumar kemur fram að um 15% 
þeirra sem eru 65 ára og eldri og búa 
einir hafi búið við skort á efnislegum 
gæðum á árinu 2014. Það er tæplega 
þrisvar sinnum hærra hlutfall en 
meðal landsmanna almennt. Um 5,5% 
þeirra skorti efnisleg gæði á því ári. 
Þetta er í annað skiptið sem Hagstofan 
gerir úttekt á bágum lífskjörum eftir 
mælingum sem evrópska hagstofan 
Eurostat hefur þróað. Þeir teljast falla 
í þennan flokk sem hafa lent í van-
skilum vegna fjárskorts á síðustu 12 
mánuðum og geta ekki mætt óvæntum 
útgjöldum. Að auki hafa þeir ekki efni 
á bíl, síma, þvottavél, sjónvarpstæki, 
vikulöngu fríi, máltíð annan hvern 
dag eða að halda húsnæðinu nægjan-
lega heitu. Staða Íslands í samanburði 
við önnur Evrópulönd er góð, landið 
var í 5. sæti árið 2013. Engu að síður 
eru greinilega þjóðfélagshópar sem 
standa mun verr en meðaltalið. Auk 
aldraðra sem búa einir, eru öryrkjar 
og einstæðir foreldrar í slæmri stöðu. 
Nærri fjórði hver öryrki bjó við skort 
á efnislegum gæðum árið 2014 og 20% 
einstæðra foreldra. 

fjöldi hlutfall
tekjur<300 þús. 31028 69,4
tekjur>300 þús. 13652 30,6

44680

tekjur<300 þús.

tekjur>300 þús.

erna Indriðadóttir. Mynd: althingi.is
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Mynd 8. Skortur á efnislegum lífsgæðum á einstaklingsheimilum, undir og 
yfir 65 ára 

Figure 8. Material deprivation in childless households of singles above and below the 
age of 65 

 
Skýringar  Notes: Öryggisbil (95%) 2014: 1 fullorðinn <65 ±1,5; 1 fullorðinn >64 ±5,1.  CI (95%) 2014: 1 adult 
<65 ±1.5;.1 adult >64 ±5.1. 
 
Mynd 9 sýnir hlutfall karla og kvenna sem búa ein sem skortir efnisleg gæði. 
Munurinn á kynjunum er almennt fremur lítill og framan af breytilegt frá ári til árs 
í hvorum hópnum hlutfallið er hærra. Þó er athyglisvert að hlutfallið hefur verið 
hærra á meðal karla en kvenna síðustu fjögur árin en árið 2014 skorti 12,5% 
þessara kvenna efnisleg gæði samanborið við 9,5% karla. 

Mynd 9. Skortur á efnislegum lífsgæðum á einstaklingsheimilum eftir kyni 
Figure 9. Material deprivation in childless households of singles by sex 

 
Skýringar  Notes: Öryggisbil (95%) 2014: 1 fullorðinn karl ±1,6; 1 fullorðin kona ±4,3.  CI (95%) 2014: 1 
adult,male ±1.6; 1 adult, female ±4.3. 
 
Að lokum sýnir mynd 10 heimili tveggja fullorðinna með börn sem skortir efnisleg 
gæði, sundurgreint eftir fjölda barna á heimilinu. Almennt má ætla að fjárhagur 
heimila þrengist eftir því sem börnum fjölgar, en á móti kemur að samband er á 
milli fjölda barna og aldurs foreldra; það eru því fleiri börn eftir því sem foreldrar 
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Félagsvísar: skortur á efnislegum gæðum 2014

https: //www. hagstofa.is/media/49160/hag_150703. pdf
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Átta bolla 
pressukanna 
og hitakanna í 
senn.

Endingargóð kaffivél 
til heimilisnota 
frá traustum 

framleiðanda. 

NI300 600 626

Verð: 10.900,-

dv 2240

DVD spilari

Verð: 69.900,-

Margar gerðir 
ryksuga í ýmsum 
litum.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

15%
afsláttur

SteamOne er sáraeinfalt í 
notkun og ekki tekur nema 
eina mínutu að gera tækið 
klárt fyrir afkastamikla 
gufusléttun á hvaða efni 
sem er, eða bara til að drepa 
rykmaurinn í rúminu.

Skaftryksugan frá 
AEG er snúrulaus og 

þægileg í notkun, 
hljóðlát og öflug.

Leikir frá kr. 4.990,-

Verð: 69.900,-
Verð: 46.900,-Verð: 39.900,-

Þessar vinsælu leikjatölvur eru komnar í 
nýrri útgáfu, með betri stjórnun, stærri skjá 

og öflugri. Til í nokkrum litum. 
Gott úrval leikja.

XL

Þessi leikjatölva hefur slegið rækilega 
í gegn og var kosin leikjatölva ársins 

2015 af Forbes.

Splatoon Super Smashbros Mario Party 10

UE40”JU6415  
kr.159.900.-
UE48”JU6415  
kr.189.900.-
UE55”JU6415 
kr. 239.900.-

JU6415: 
• 4K 
• UHD 
• SMART 
• 1000 PQI

Verð: 52.500,-

PIX-HM32V-K

Pioneer Hljómtækjasamstæða með 
Bluetooth

Verð: 26.900,-

Verð: 12.900,-

Afsláttarverð: 33.900,-
Verð: 29.900,-

Verð: 7.900,-

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Allinox
Góðir og stórir   
         stálpottar 
             á fínu verði. 

Þessar snjöllu 
ruslafötur eru 

sívinsælar og koma 
reglulega í nýjum 

litum.

TouchBinÞvottavél
LW87680
8 KG. - 1600 SN.

Uppþvottavél
FSILENCW2p

Verð áður 
kr. 169.900,-
Tilboð kr. 129.900,-

Hvít verð áður 
kr. 129.900,-
Tilboð kr. 99.500,-

Stál verð áður 
kr. 139.900,-
Tilboð kr. 109.900,-

UE40”JU6675
kr.169.900.-
UE48”JU6675 
kr. 199.900.-
UE55”JU6675 
kr. 279.900.-

JU6675:
• 4K 

• UHD 
• SMART 

• 1300 PQI

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Gæða 
pressukönnur
sem prýði er að, 
í góðu úrvali.

Stærðir:
9, 11, 13,5, 
16, 19 ltr.

 

Hafnarstræti 12 · ísafirði · síMi 456 4751



8 26.  Nóvember 2015

Takk fyrir að 
eignast mig, 
mamma
Downs skilgreint sem vansköpun

Sundkonan frá Ísafirði, Kristín Þorsteinsdóttir, vann einstakt afrek á 
Ítalíu á EM í sundi einstaklinga með Downs einkenni. Hún keppti í 
fötlunarflokki S16 og setti tvisvar heimsmet og Evrópumet 8 sinnum. 
Kristín vann fimm gullverðlaun, ein silfur- og ein bronsverðlaun og 
var verðlaunuð fyrir bestu frammistöðuna á mótinu. Í viðtali við 
RÚV þann 16. nóvember segir móðir hennar, Sigríður Hreinsdóttir 
að meðal þess sem henni er efst í huga séu viðbrögð Kristínar eftir 
að hún setti fyrra heimsmetið. „Þá kom hún upp úr lauginni og 
þegar hún áttaði sig á því að hún hefði slegið heimsmet var svolítil 
geðshræring í gangi. Hún knúsaði mömmu sína og sagði; takk fyrir 
að eignast mig. Það var ljúf viðurkenning.“

Downs fóstrum eytt
Önnur mynd af Downs einstaklingum 
blasir við þegar lesið er svar heilbrigð-
isráðherra á síðasta þingvetri við fyrir-
spurn Steinunnar Þóru Árnadóttur, al-
þingismanns um fósturgreiningar. Þar 
kemru fram að á árabilinu 2007-2012 
hefðu 38 tilvik greinst með svokallaða 
þrístæðu 21 við 12 viknameðgöngu og 
að allar meðgöngurnar hefðu endað 
með fóstureyðingu. Til skýringar skal 
þess getið að 23 litningapör eru í hverri 
frumu mannslíkamans. Downs heil-
kenni kemur til af því að litningapar nr 
21 hefur 3 litninga í stað tveggja og er 
það kallað þrístæða 21. Gallar geta líka 
orðið í þremur öðrum litningapörum 
þannig að litningarnir eru þrístæðir. 
Þeir gallar valda frávikum á fóstri en 
þau frávik eru reyndar verulega ólík 
Downs. 

Landlæknisembættið kvaðst ekki 
hafa upplýsingar um læknisfræði-
legar ástæður fyrir fóstureyðingu og 
vísaði á fósturgreiningardeild Lands-
spítalans. Hins vegar kemur fram í 
dreifibréfi Landlæknisembættisins 
nr. 9/2006 að „í um það bil 30 ár hafi 
verið boðið upp á leit að Down‘s heil-
kenni og öðrum litningafrávikum hjá 
verðandi mæðrum eldri en 35 ára“ 
og ennfremur stendur í dreifibréfinu 
að Landlæknisembættið mælir með 
því að öllum barnshafandi konum/
verðandi foreldrum verði boðnar 
upplýsingar um skimun fyrri Downs 
heilkenni og öðrum þrístæðum. 

Þessi stefna er rekin víða en á Ís-
landi. Þannig kom fram í fréttum á 
Eyjan.is 23. apríl 2008 að í Danmörku 
hefði 131 fóstri með Downs heilkenni 
verið eytt árið 2005 og aðeins 24 börn 
með Downs hefðu fæðst það ár. Ann 
Tabor prófessor við Ríkisspítala Dan-
merkur segir í fréttinni að engin önnur 
lönd hafi náð viðlíka „árangri“. Bendir 
hún að fyrir tíu árum hefðu árlega 80 
einstaklingar fæðst með Downs. Á 
Íslandi geta menn einnig státað af 
góðum „árangri“ en að 2-4 Downs 
börn fæðist árlega skv heimildum 
blaðsins Vestfirðir. 

Á fæðinga-, meðgöngu- og fóstur-
greiningadeild lansdspítalans varð 
Hildur Harðardóttir yfirlæknir fyrir 

svörum. Hún upplýsti að um 20% 
þungaðra kvenna afþakki boð um 
fósturskimun. Af þeim sem fara í 
skimun fá um 2,5% þá niðurstöðu 
að líkur séu á einhverjum af litninga-
göllunum sé auknar. Er þeim konum 
boðið að fara í sérstakt greiningar-
próf. Um 20% þeirra kvenna kýs að 
fara ekki í greiningarpróf. Miðað við 
þessar upplýsingar fara um 16 konur 
af hverjum 1000 í greiningarprófið. 

Vansköpun eða  
alvarlegur sjúkdómur
Samkvæmt upplýsingum Hildar 
Harðardóttur fer fóstureyðing í Downs 
tilvikum fram á grundvelli 9. greinar 
2. töluliðar b í lögum nr 25/1975 um 
um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf 
og barneignir og um fóstureyðingar og 
ófrjósemisaðgerðir eins og þau heita. Í 
þeirri lagagrein er tilgreint að fóstur-
eyðing sé heimil af læknisfræðilegum 
ástæðum: 

„Þegar ætla má, að barn, sem kona 
gengur með, eigi á hættu að fæðast 
vanskapað eða haldið alvarlegum 
sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar 
í fósturlífi.“

Yfirlæknir fósturgreiningardeildar 
Landsspítalans var spurð hvort þetta 
þýddi að Downs væri skilgreint sem 
vansköpun eða alvarlegur sjúkdómur. 
Svarið var orðrétt: „Litningaþrístæða 
21 sem leiðir til Down heilkennis er 
alþjóðlega skilgreint sem litningafrá-
vik/litningagalli og fellur undir lið 9. 
gr.2b. Samkvæmt alþjóðlegri sjúk-
dómaflokkun ICD 10 er þrístæða 
21 skilgreint sem “chromosomal 
abnormality” undir kóðanum Q90.“

Fram kemur í svörum Landsspít-
alans að fóstureyðing sé ávallt lækn-
isfræðileg aðgerð þar sem konan eða 
parið sæki um fóstureyðingu og tveir 
læknar þurfi að samþykkja umsókn-
ina. 

Miðað við ofangreind svör leikur 
varla nokkur vafi á því að læknarnir 
skilgreina Downs sem vansköpun 
eða alvarlegan sjúkdóm. Það virðist 
líka vera nokkuð ótvírætt að opin-
bera kerfið, Landlæknisembættið og 
Landsspítalinn hvetja til þess að leitað 
verði snemma á fósturstigi að Downs. 

Það er í þeim tilgangi einum að hvetja 
til fóstureyðingar, sem verður skiljan-
legt ef það er rétt ályktað um afstöðu 
læknanna að þeir telji Downs jafngilda 
vansköpun eða alvarlegum sjúkdómi 
og það sé því verðandi foreldrum til 
hagsbóta að ljúka meðgöngunni sem 
fyrst. 

Er opinber hreinsunar-
stefnu hér á landi? 
Þetta sjónarmið læknanna er alls ekki 
óumdeilt. Í febrúar 2008 segir á visir.
is þáverandi formaður Læknafélagsins 

Birna Jónsdóttir að tilgangurinn væri 
ekki að útrýma einstaklingum með 
ákveðinn galla. Þá voru nýkomnar 
fram upplýsingar þess efnis að á ár-
unum 2002-2006 hafi 27 fóstur greinst 
með Downs einkenni og einungis 
tveimur þeirra var ekki eytt. Birna 
kallaði eftir opinni og einlægri um-
ræðu um það hvernig samfélagið vilji 
að þetta sé. 

Fyrir réttu ári birtist grein í Frétta-
blaðinu við foreldra stúlku með 
Downs heilkenni. Snorri Þorgeir 
Ingvarsson og Þordís Ingadóttir 

segja að þau hafi sett hljóð þegar 
fram komu upplýsingarnar um fóst-
ureyðingarnar í svari heilbrigðisráð-
herra við fyrirspurn Steinunnar Þóru 
Árnadóttur. Þau spyrja hvort hér sé 
opinber hreinsunarstefna sem Ísland 
hafi innleitt með afburðaárangri og 
spyrja einnig hver hafi tekið ákvörðun 
um þessa „sérstæðu fósturskimun“ 
og inna stjórnvöld eftir afstöðu til 
þeirra siðferðilegu álitaefna sem hún 
hafi í för með sér. Jafnfram spyrja þau 
hvort í ljósi framfara í læknavísindum 
verði farið að skima fóstur fyrir geð-

FRÉTTASKÝRING:

Kristinn H. Gunnarsson
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hvörfum, athyglisbresti eða einhverfu. 
„Vísindalegar framfarir eru af hinu 
góða, en eins og öðru þá má misbeita 
þeim, hvort sem er viljandi eða óvilj-
andi. Það verður að meta árangur 
þeirra í siðfræðilegu samhengi og með 
það í huga í hvers konar þjóðfélagi við 
viljum búa í.“ segir í greininni. 

Veikur lagagrundvöllur
Til er félag áhugafólks um Downs 
heilkenni. Á síðasta ári sagði þáver-
andi formaður félagsins Jóna María 
Ásmundsdóttir í viðtali á visir.is að 
það væri sláandi að fólk væri hrætt við 
eitthvað sem er öðru vísi, en það værie 
kkert skelfilegt að eignast barn með 
Downs heilkenni. Jóna María segir 
að spyrja megi hvort það sé siðferði-

lega rétt að geta sigtað út eytt. Núver-
andi formaður er Þórdís Ingadóttir 
og hún benti á veikan lagagrundvöll 
fyrir fóstureyðingunum nýlega á 
fundi Mannerfðafræðilegs Íslands. 
Hún segir að Downs heilkennið sé 
erfðafræðilegur breytileiki og hafnar 
læknisfræðilegu skilgreiningunni um 
vansköpun eða alvarlegan sjúkdóm. 
Þórdís bendir á að heilsa einstaklinga 
með Downs sé yfirleitt góð og það sem 
upp kemur sé yfirleitt meðhöndlan-
legt með nokkuð auðveldum hætti. 
Lífslíkur einstaklinga með Downs nú 
eru 60 ár en voru aðeins 9 ár árið 1930. 

Bæði félag áhugafólks um 
Downs heilkennið og landssam-
tökin Þroskahjálp gera út frá þessu 
viðhorfi að Downs einstaklingar séu 

heilbrigðir athugasemdir við laga-
grundvöllinn sem allt ferlið hvílir á. 
Þroskahjálp segir á heimasíðu sinni að 
„fósturskimun fyrir þungaðar konur í 
leit að frávikum varðar manngildið í 
okkar þjóðfélagi“ og að samtökin telji 
það ekki verkefni heilbrigðisyfirvalda 
að leita að lágri greind í móðurkviði. 
Samtökin telja óeðlilegt að heilbrigð-
isstarfsemnn einir ákvarði hvernig 

þessum málum er skipað og segja það 
samfélagsins og þjóðkjörinna fulltrúa 
að móta stefnuna. 

Bent er á alþjóðlega samninga sem 
Ísland er aðili að auk ákvæði í lögum 
til stuðnings því að fatlaðir einstak-
lingar eigi sama rétt til lífs og lífskjara 
og aðrir þjóðfélagsþegnar. Nefna má 
ákvæði 1. gr. laga um málefni fatlaðs 
fólks frá 1992 sem kveður á um að 
við framkvæmd laganna skuli tekið 
mið af alþjóðlegum samningum sem 
íslensk stjórnvöld hafi gengist undir 
og ákvæði í Mannréttindasáttmála 
Evrópu sem lögfestur var 1994, þar 
sem kveðið er á um réttinn til lífs 
og um bann við mismunun. Af al-
þjóðlegum samningum er vísað til 
Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi einstaklinga með fatlanir þar 
sem kveðið er á um virðingu fyrir 
fjölbreytileika og viðurkenningu 
á fötluðu fólki sem hluta af mann-
legum margbreytileika og mannkyni. 
Einnig er vísað til alþjóðasamningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins og um sáttmála um bann 
við hópmorði. Fleiri samþykktir og 
samningar eru undir en verða ekki 
fleiri taldir upp hér. 

Alvarlegur  
trúnaðarbrestur
Niðurstaðan af athugun á þessu máli 
er að það er alvarlegur skoðanaágrein-
ingur og trúnaðarbrestur milli heil-
brigðiskerfisins, einkum læknanna og 
foreldra og aðstandenda einstaklinga 
með Downs heilkennið sem kemur 
fram í gerólíkri afstöðu til einkenn-
isins. Heilbrigðiskerfið lítur á litn-
ingafrávikið sem galla sem æskilegt 
er að eyða en í hinni afstöðunni er 
litið á einstaklingana með einkennið 
sem einstaklinga í mannlífsflórunni , 
öðrum jafnréttháir til lífs og lífskjara. 
Það sem tæknin gerir kleift hefur 
sínar siðferðilegu hliðar og þjóðfé-
lagið hefur vanrækt að leiða umræðu 
um þær til ásættanlegrar niðurstöðu. 
Fósturskimun er ekki einkamál 
nokkurra heilbrigðisstarfsmanna. 

Gunnlaugur Stefánsson : 

Hvað á að aðskilja? 
17. nóvember 2015

Gallup spyr í skoðana-
könnunum sínum hvort 
aðskilja eigi kirkju og ríki. 

Með spurningunni gefur Gallup út 
skýr skilaboð, að kirkja og ríki séu 
saman eitt. Það er tæpast pólitísk 
afstaða, langtum fremur ábyrgðar-
laus áróður. Nú á Gallup mikið undir 
trúverðugleika og trausti, en grefur 
undan því með þátttöku í þessum 
leik. Fyrirtækið fer án efa að ríkis-
lögum í rekstri sínum og gerir samn-
inga við ríkið. Er þá fyrirtækið rík-
isrekið og spyr næst: „Viltu aðskilja 
ríki og Gallup“? 

Einu sinni var Ögmundur Jón-
asson, þáverandi innanríkisráð-
herra, spurður í fjölmiðlum hvort 
hann vildi aðskilja ríki og kirkju. 
Hann svaraði að bragði: „Hvað á 
að aðskilja“? Þá varð ekkert um 
svör. Björn Bjarnason, þáverandi 
kirkjumálaráðherra, sagði frá því 
á kirkjuþingi fyrir nokkrum árum, 
að nú væri ekkert eftir af rekstri og 
verkefnum kirkjunnar í ráðuneytinu 
nema, að ráðherra gæfi út gjaldskrá 
fyrir aukaverk presta. Allt annað væri 
í umsjá kirkjunnar sjáfrar. Enda er 
hverjum manni ljóst, sem les lögin 
um Þjóðkirkjuna frá árinu 1998, 
að hún er sjálfstæð og aðskilin frá 
ríkinu. Það er kjarninn í lögunum. 
Krafan um aðskilnað ríkis og kirkju 

er því aumkunarverð tímaskekkja og 
kæfir alla skynsamlega umræðu um 
skipan trúmála í landinu. 

En ríki og kirkja eiga með sér traust 
samstarf eins og gildir um fjölmörg 
félög og fyrirtæki í landinu, starfa 
samkvæmt lögum og gera samninga 
við ríkið af ýmsum toga. T.d. eru lög 
um skipulag og rekstur fjármálafyr-
irtækja langtum ítarlegri, en lögin 
um kirkjuna. Engum dettur í hug að 
þau þurfi að aðskilja frá ríkinu, nema 
þau séu eign þess. Hvergi í lögum er 
kveðið á um að ríkið eigi kirkjuna, 
þvert á móti, þar sem lögð er áhersla á 
að hún sé sjálfstæð og lúti eigin stjórn 
og skipulagi. 

Samningur ríkis og kirkju um 
kirkjujarðirnar frá 1997 hefur 
gjarnan verið nefndur sem dæmi 
um sérstaklega náin ríkistengsl 
kirkjunnar. En þau, sem skoða þann 
samning, sjá strax að er viðskipta-
samningur á sjálfbærum grunni, og 
ekki síst hagstæður ríkinu sem fékk 
til fullra umráða kirkjueignirnar og 
arðinn af þeim. Þar á meðal eru dýr-
ustu jarðir landsins og verða sumar 
aldrei metnar til fjár. Í afgjald fyrir 
jarðirnar greiðir ríkið m.a. laun 138 
prestsembætta, sem hefur með niður-
skurði undanfarinna ára fækkað í 107 
embætti. 

Nú má eflaust hugsa sér annað fyr-

irkomulag á samingnum, en breytir 
því ekki, að jarðirnar eru eign kirkj-
unnar og verða ekki frá henni teknar, 
án þess að gjald komi fyrir, og enginn 
breytir því með óskhyggju sinni. Þá 
gæti komið til álíta, að ríkið þjóðnýti 
jarðirnar. Ef til vill hafa ungir sjálf-
stæðismenn hafat það í huga á lands-
fundi Sjálfstæðisflokksins í kröfu 
sinni um aðskilnað rikis og kirkju, og 
yrði þá stærsta þjóðnýting sem fram 
hefur farið á Íslandi. Ég hefði búist 
við, að ungliðum Vinstri grænna og 
Samfylkingar gæti frekar dottið slíkt 
í hug, hvað sem það mundi svo kosta 
íslenska skattgreiðendur. En sú að-
gerð myndi á engan hátt breyta stöðu 
kirkjunnar sem yrði áfram sjálfstæð 
og aðskilin frá ríkinu eins og hún er 
í núna. 

Annar aðaltekjustofn kirkjunnar 
eru sóknargjöldin, elstu félagsgjöld á 
Íslandi, og ríkið innheimtir fyrir öll 
trú-og lífsskoðunarfélög í gegnum 
skattkerfið. Það er þekkt, að ríkið 
innheimti félagsgjöld fyrir atvinnu-
-og félagslífið í landinu. Þess nýtur 
t.d. Siðmennt. Er það þá ríkisrekið 
lífsskoðunarfélag og þurfi að aðskilja 
frá ríkinu? Eða verklýðsfélögin sem 
ríkið innheimtir ýmis gjöld fyrir, t.d. 
félagsgjöldin af starfsfólki sínu. Að 
vísu hefur ríkið undanfarin ár tekið 
væna sneið af sóknargjöldunum í 

sinn eigin rekstur og nemur nærri 
fjórðungi gjaldsins. Líklega hafa 
engin frjáls mannúðarfélög eins 
og trúfélögin greitt annað eins í 
aukaskatt í ríkissjóð af lögbundnum 
tekjum sínum. 

Einnig er bent á, að prestarinir 
séu opinberir embættismenn. Það 
er rétt, en ekki ríkisins, heldur kirkj-
unnar sem borgar þeim laun með 
afgjaldinu af kirkjujörðunum. Enda 
skipar Biskup presta í embætti, en 
ekki ráðherra, eins og áður gilti. Þar 
skilur á milli og ítrekar aðskilnað og 
sjálfstæði kirkjunnar frá ríkinu. En 
með því að vera opinberir embætt-
ismenn, þá falla prestarnir undir við-
komandi lög um réttindi og skyldur, 
ekki síst vegna almannaþjónustunnar 
sem þeir veita, og almenningur hefur 
mikla hagsmuni af og eðlilegt er að 
vernda með skýrum ákvæðum laga. 

Þá er oft haft á orði að kirkjan sé 
ríkisrekin með ákvæðinu í 62. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þar stendur: 

„Hin evangelíska lúterska kirkja 
skal vera Þjóðkirkja á Íslandi og skal 
ríkisvaldið að því leyti styðja hana 
og vernda“. 

Hér er engin skipun um ríkiskirkju. 
Þvert á móti. Það er aðskilið á milli 
kirkju og ríkis. Margir einblína þá á 
verndina og stuðninginn við kirkj-
una, en þá er það skilyrt. Ákvæðið 

felur í sér, að Þjóðkirkjan sé evang-
elísk og lútersk, og „að því leyti“ njóti 
hún verndar og stuðnings. Þetta er 
því ekki síður yfirlýsing um stuðning 
og vernd við ræktun menningar á 
kristnum grunni. Um þetta ákvæði 
var kosið í þjóðaratkvæðagreiðslunni 
um stjórnarskrána, þar sem lagt var til 
að það yrði afnumið. Því var hafnað 
með afgerandi meirihluta og var ein-
asta tillagan í þeirri atkvæðagreiðslu 
sem þjóðin hafnaði. 

Hér er einmitt komið að kjarna 
máls. Þjóðkirkjan er samofin sögu 
og menningu þjóðarinnar og hefur 
umsjón með dýrmætum menningar-
verðmætum, boðar og ræktar kristinn 
sið um mannréttindi, frelsið, helgi 
lífs og virðingar sem hefur mótað 
samfélög Norðurlanda um aldir, þar 
sem lútersk menning og gildismat 
festi dýpstu rætur. Þar standa ríki 
og kirkja náið saman um að rækta 
sambúð kristni og þjóðar. Viljum við 
breyta því? Gallup gæti spurt um það. 

Snorri og Þórdís með dætrum sínum tveimur, Ágústu Hlín og védísi eir. 
Mynd: visir.is

Mynd: Þroskahjálp. 

Jóna maría Ásmundsdóttir. 
Mynd: visir.is

Gunnlaugur Stefánsson sóknar-
prestur í Heydölum



Breyting á Aðalskipulagi 
Ísafjarðarbæjar 2008-2020

Íbúðarsvæði á Suðureyrarmölum
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 5. nóvember 
2015 tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi 
Ísafjarðarbæjar 2008-2020 samkvæmt 2.mgr. 36.gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í möguleika á uppbyggingu á minni-
háttar verslunar-  og þjónsutustarfsemi á íbúðarsvæði 
á Suðureyrarmölum. Greinargerð gildandi aðalskipu-
lags breytist en skipulagsuppdráttur helst óbreyttur. 

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til 
staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta 

snúið sér til skipulagsfulltrúa Ísafjarðarbæjar.

Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar
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Arfleifð Núpsskóla
Núpur við Dýrafjörð hefur verið 
töluvert til umræðu að undanförnu 
og ekki af góðu einu. Umfjöllunin 
hefur að mestu snúist um dapurlega 
reynslu fyrrum nemenda Núpsskóla 
sem þar voru við nám á áttunda og 
níunda áratug síðustu aldar. Þekkt 
er að á þeim árum áttu heimavistar-
skólar víða um land erfitt uppdráttar 
vegna fólksfækkunar í heimahéraði 
og því var brugðið á það ráð að 
bjóða „afvegaleiddum unglingum 
að sunnan“ upp á skólavist. Ekki er 
annað að sjá en að unglingunum, 
sem og skólunum, hafi lítill greiði 
verið gerður með þeirri ráðstöfun. 
Heimavistarskólunum varð ekki 
bjargað, enda lögðu þeir upp laupana 
skömmu síðar, og margir áttu þar 
erfiða skólagöngu. Á þessum árum 
þótti ekki tiltökumál að láta ungviðið 
ganga um sjálfala og því er í sjálfu 
sér táknrænt að fólk hafi látið sér til 
hugar koma að leysa vandamálin 
með því að senda „vandræðaung-
lingana“ í sveit þar sem þeir fengu 
að sjá um sig sjálfir líkt og sauðfé 
sem rekið hefur verið á fjall. Er freist-
andi að álykta sem svo að margir hafi 
átt bágt með að gera greinarmun á 
þörfum manna og búpenings. 

En þó endalok Núpsskóla hafi verið 
dapurleg á staðurinn sér merka sögu 
sem vert er að halda á lofti því segja 
skal kost og löst eigi að hafa það sem 
sannara reynist. Skólinn var stofnaður 
árið 1906 af stórhuga mönnum sem 
vildu færa sveitina inn í nútímann 
en meðal helstu hvatamanna var Sig-
tryggur Guðlaugsson fyrsti skólastjóri 
Núpsskóla. Á þessum árum voru skólar 
einkum í þéttbýli en þorri landsmanna 
bjó í sveitum þar sem kennsla fór fram á 
heimilum og var hún yfirleitt í höndum 

farkennara sem fór á milli bæja. Flestir 
luku námi fyrir unglingsaldur enda 
einungis fáum útvöldum ætlað að ganga 
menntaveginn. Ísland var þó að færast í 
átt til nýrri tíma sem krafðist aukinnar 
menntunar enda fjölgaði skólum mjög á 
þessum árum. Hins vegar var óvenjulegt 
að á Núpi var skólahald jafnt fyrir börn 
sem unglinga. Menntunartækifæri voru 
því með besta móti í hreppnum eftir því 
sem þá tíðkaðist til sveita. Vert er að 
taka fram að flestir virðast hafa átt kost 
á skólavist enda gengu börn og ung-
lingar fátækra ekki síður í Núpsskóla. 
Var það til vitnis um aukið jafnrétti, en 
sú mikla stéttaskipting sem verið hafði 
við lýði frá landnámi var heldur tekin 
að dvína. Yfirstéttin hafði þó sem fyrr 
tögl og hagldir en alþýðunni var ætlað 
að sýna tilhlýðilega undirgefni. 

Sigtryggur ræktaði einnig upp 
kennslugarð fyrir nemendur Núpsskóla 
en hann var formlega stofnaður árið 
1909 undir heitinu Skrúður. Þar var 
unnið mikið brautryðjendastarf og er 
hugtakið „skrúðgarður“ dregið af heiti 
hans. Opnaði hann augu margra fyrir 
ræktunarmöguleikum landsins auk 
þess sem hann var nærsveitungum til 
yndisauka. Með Skrúð hófst merkilegt 

ræktunarátak fyrir vestan og var trjá-
ræktin þar sýnilegur vitnisburður um 
þær framfarir sem bjartsýni og framtak 
gátu haft í för með sér. Ungmennafé-
lag Mýrahrepps og stúkan Gyða höfðu 
einnig mikil áhrif á menningar- og 
félagslíf í sveitinni en fundir og uppá-
komur á þeirra vegum áttu sér gjarnan 
stað á Núpi. 

Núpsskóli veitti mörgum alþýðu-
manninum von um betri framtíð með 
því að bjóða upp á menntun sem áður 
hafði ekki verið til staðar. Leyfi ég mér 
að slá því föstu að framlag skólans hafi 
verið ómetanlegt á velmektarárum hans 
og að áhrif hans hafi náð langt út fyrir 
Dýrafjörð. Í því sambandi leyfi ég mér 

að vísa í síðasta bindi ritraðarinnar Frá 
Bjargtöngum að Djúpi þar sem ég segi 
sögu fátækrar fjölskyldu frá Arnarnesi í 
Dýrafirði. Börn þeirrar fjölskyldu gengu 
í Núpsskóla á fyrstu árum hans en þau 
áttu öll eftir að rífa sig upp úr fátæktinni 
og afla sér starfsmenntunar. Átti það 
jafnt við um dæturnar sem synina. Má 
gera því skóna að þar hafi skólinn haft 
afgerandi áhrif. Hann veitti tækifæri og 
efldi mönnum metnað. 

Sveinn Mósesson var yngsta barn 
Arnarneshjónanna en hann var á 
barnsaldri þegar fjölskyldan flutti að 
Sjónarhóli, sem var þurrabúð í landi 
Núps, og var skólinn aðeins steinsnar frá 
heimkynnum hans. Ég eftirlæt honum 

að slá botninn í þetta greinarkorn en 
frásögn hans er táknræn fyrir það 
líf sem skólinn bar með sér í fásinni 
sveitarinnar. Eftirfarandi orð skrifaði 
hann á efri árum í minniskompu sína 
en honum lá ævinlega gott orð til skól-
ans og gat verið ljúfsár í tali þegar um 
hann var rætt: „Þegar árshátíðirnar 
voru haldnar að Núpi þá komu ungu 
mennirnir á skíðum innan úr sveitinni 
og fóru á snjóbrú yfir Núpsána, þá var 
enginn vegur nema troðningarnir eftir 
Lækjarholtunum. Þá hlustaði ég eftir 
marrinu í skíðunum. Þá var hlustað eftir 
öllum hljóðum. Það var svo sjaldan að 
nokkuð ryfi kyrrðina.“

Leifur Reynisson, sagnfræðingur. 

Lumar þú á mynd 
innan úr baðstofu?
Það er ekki nema rúmlega 

mannsaldur síðan þorri ís-
lendinga bjó í baðstofum. 

Þessi húsakynni voru aðal íveruhús 
torfbæjanna og meginumgjörðin fyrir 
daglegt líf íbúanna. Baðstofan var 
löngum vagga íslenskrar menningar 
og hún sjálf, sem hjarta gömlu torf-
bæjanna, eitt merkasta menningar-
framlag íslendinga og norðurhjarans. 
Allmargir núlifandi íslendingar hafa 
haft beina reynslu af baðstofulífinu og 
muna enn þessar einstöku og fallegu 
stofur. 

Íslenski bærinn að Austur-Meðal-
holtum í Flóahreppi, ( www.islenski-
baerinn.is) er stofnun sem hefur það 
að meginmarkmiði að rannsaka og 
sýna margvíslegar hliðar á torfbæj-
ararfinum. Þessi stofnun hefur verið 
í uppbyggingu áratugum saman 
og á síðasta ári var opnuð í nýjum 
sýningarsal all yfirgripsmikil sýning 
um íslenska torfbæjararfinn, sýning 
sem er mikilvægur áfangi frekari 
uppbyggingar, rannsókna og sýn-
ingarhalds. 

Um þessar mundir er að hefjast 
undirbúningur að yfirlitssýningu og 
bókarútgáfu þar sem sjónum verður 
sérstaklega beint að baðstofunni. 
Markmið þessa verkefnis er að safna 
saman öllum þekktum og tiltækum 
myndum sem til eru innan úr bað-
stofum. Til þessara mynda teljast 
allar myndir; teikningar, málverk og 
sérstaklega ljósmyndir sem sýna bað-
stofurýmið eða einhvern hluta þess. 

Mjög fáar myndir eru til innan úr 

íslensku baðstofunni. Á blómatíma 
þeirra voru ljósmyndavélar tiltölu-
lega fágætar og birtuskilyrði óhag-
stæð þáverandi ljósmyndatækni. 
Nokkrar þekktar myndir eru þó til 
af íslensku baðstofunni. En mjög lík-
lega gætu enn leynst góðar myndir 
hjá einstaklingum víðsvegar um land 
sem ástæða væri til að skoða og koma 
á framfæri í réttu samhengi. Hér með 
leitum við hjálpar almennings. Fólk 
sem sér þennan pistil, á eða veit um 
mynd eða lýsingu af baðstofu er vin-

samlega beðið að hafa samband við 
Hannes Lárusson: islenskibaerinn@
islenskibaerinn.is síma 694-8108 eða 
Guðmundu Ólafsdóttur: guo22@hi.is 
síma 846-9775. 

Öll úrvinnsla myndefnis og upp-
lýsinga verður í samræmi við bestu 
hefðir. 

Verkefni þetta er samstarfsverk-
efni Íslenska bæjarins og Guðmundu 
Ólafsdóttur nemenda í safnafræði og 
er þessi myndasöfnun jafnframt hluti 
af lokaritgerð hennar í safnafræði. 

mynd: westfjords.is
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Teigsskógur aftur 
í umhverfismat  
– 12 ár frá byrjun
Vegagerðin hefur lagt fram nýja skýrslu um mat á umhverfisáhrifum af 
vegagerð í Austur Barðastrandarsýslu. Kynntir eru fimm kostir en megin-
áhersla Vegagerðarinnar er á veg um Teigsskóg við vestanverðan Þorska-
fjörð. Gert er ráð fyrir nýjum 20 km vegi frá Melanesi að Þórisstöðum í 
Þorskafirði með nýjum brúm á Djúpafirði og Gufufirði, sem áætlað er að 
kosti 4,9 milljarða króna. Brú og þverun yfir Þorskafjörð er áætluð kosta 
1,8 milljarða króna. Samtals yrði heildarkostnaðurinn 6,7 milljarðar króna 
við að ljúka endurbyggingu Vestfjarðavegar 60 um A-Barðastrandarsýslu. 
Þessi kostur er kallaður Þ-H leið eftir staðarnöfnunum Hallsteinsnes og 
Þórisstaðir sem afmarka hinn umdeilda Teigsskóghluta leiðarinnar. Ódýr-
asti kosturinn er svonefnd Hálsaleið, sem Vegagerðin lagði til í upphafi. 
Þar er gert ráð fyrir nýjum vegi yfir Ódrjúgsháls og Hjallaháls ásamt sömu 
brúm og þverunum og í hinum kostinum. Kostnaður við Hálsaleiðina er 
talinn vera 5.230 milljónir króna og er hún 20% ódýrari en Þ-H leiðin. 
Hálsaleiðin yrði 6 km lengri en Þ-H kosturinn. Hins vegar Hálsaleiðin 
ekki meðal kostanna sem boðið er upp á til umhverfismats vegna andstöðu 
sveitarstjórna í báðum hlutum Barðastrandarsýslu. 

Hinir kostirnir fjórir eru allir mun 
dýrari en Þ-H leiðin eða frá 9,7 millj-
arð króna upp í 11,2 milljarða króna. 
Í tveimur þeirra er gert ráð fyrir jarð-
göngum í gegnum Hjallaháls og hinir 
tveir miðast við miklar þveranir frá 
Melanesi yfir á Reykjanes annars vegar 
og yfir á austanverðan Þorskafjörð hins 
vegar. Telja verður að Þ-H leiðin sé sú 
eina sem er raunhæf kostnaðarlega séð. 

Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri 
segir í svari við fyrirspurn blaðsins Vest-

firðir að „ef áætlanir vegagerðarinnar 
standast og ekkert óvænt kemur upp 
á er miðað við að lokarannsóknir og 
verkhönnun fari fram eftir mitt ár 2016 
og útboð þá um haustið. Við reiknum 
með að inni í samgönguáætlun verði 
fjárveiting sem miði að því að fram-
kvæmdir gætu eitthvað hafist fyrir árs-
lok það ár, en það er háð ganginum í 
undirbúningsferlinu, veðurlagi o.s.frv. 
Etv er raunhæfast að miða við að fram-
kvæmdir hefjist ekki af krafti fyrr en 

vorið 2017, en þó eru þarna ýmsir 
verkþættir sem etv mætti fara af stað 
með að vetri ef allt annað er orðið klárt. 
Við teljum ekki rétt að vera með nein 
loforð eða fullyrðingar um tímasetn-
ingar á upphafi framkvæmda á þessu 
stigi , meðan ekki er séð fyrir endann 
á matsferlinu.“ 

12 ára forsaga
Deilur um nýjan veg um Austur Barða-
strandarsýslu hafa staðið lengi yfir og 
er ekki lokið enn. Upphaf málsins má 
rekja til fyrstu skýrslu Vegagerðarinnar 
um umhverfismat frá 2003. Þar voru 
nokkrir kostir teknir til mats, en einkum 
var horft til þess að leggja nýjan veg 
um Teigsskóg í Þorskafirði og komast 
hjá hálsunum tveimur, Ódrjúgshálsi og 
Hjallahálsi. Skipulagsstofnun samþykkti 
Hálsaleiðina og hafnaði Teigsskógsleið í 
úrskurði sínum árið 2006. Við það var 
ekki unað og málið kært til Umhverfis-
ráðherra Jónínu Bjartmars. Hún heim-
ilaði vegagerðina um Teigsskóg með 
tilteknum skilyrðum. Því var skotið til 
dómsstóla og á árinu 2009 felldi Hæsti-
réttur ákvörðun Umhverfisráðherra úr 
gildi. Síðan þá hefur málið verið í þeirri 
stöðu sem leiddi af úrskurði Skipulags-
stofnunar 2009. Næst er það 2013 sem 

Vegagerðin sendir nýjar hugmyndir til 
Skipulagsstofnunar og vill endurupp-
taka umhverfismatið en þeim er hafnað. 
Ári síðar reynir Vegagerðin aftur og 
kynnir nú Þ-H leiðina og fjóra aðra 
kosti. Aftur hafnar Skipulagsstofnun 
og bendir á að breytingin sé svo lítil 
frá Teigsskógsleiðinni sem hafnað var 
2006 að í raun sé um sama kostinn að 
ræða. Vegagerðinni er hins vegar bent 
á að Skipulagsstofnun geti fallist á upp-
töku málsins ef forsendur hafi breyst 
verulega. Leiddi það til breytinga á Þ-H 
leiðinni sem varð til þess að í byrjun 
ársins 2015 samþykkti Skipulagsstofnun 
að fram færi nýtt umhverfismat sem nú 
er loksins farið af stað. 

Frumvarp um Teigsskóg
Á síðasta kjörtímabili fluttu þrír þing-
menn kjördæmisins frumvarp til laga 
þar sem lagt var til að ákveða með 
lögum veglínuna og fara framhjá um-
hverfismatsferli og stofnunum sem um 
það eiga að fjalla. Það voru Einar K. 
Guðfinnsson, Ásbjörn Óttarsson og 
Gunnar Bragi Sveinsson. Frumvarpið 
náði ekki fram að ganga. Eftir síðustu 
Alþingiskosningar urðu valdaskipti 
og Einar K Guðfinnsson varð forseti 
Alþingis og Gunnar Bragi Sveinsson 
varð utanríkisráðherra. Þrátt fyrir það 
hefur málinu ekki verið hreyft á Al-
þingi og Gunnar Bragi svaraði því til 
á opnum fundi framsóknarmanna á 
Ísafirði síðasta föstudag að ekki væri 
nægur stuðningur á Alþingi við laga-
setninguna. 

Mun minni  
umhverfisáhrif nú
Skipulagsstofnun segir að nýja veglínan 
Þ-H skaði Teigsskóg mun minna en 
sú sem hafnað var. Veglínan breytist 
á þriðjungi allrar leiðarinnar og um 
helmingi þess kafla sem beinlínis liggur 

um Teigsskóg. Þá er hönnun vegarins 
breytt og verður hann 8 metra breiður 
í stað 7,5 metra áður. Samhliða er veg-
urinn lækkaður og verður yfirborð hans 
aðeins 0.78 metri yfir landinu í stað 
1,54 metra áður. Við þessar breytingar 
verður heildarbreidd vegsvæðisins 
26 metrar í stað 32 metrar. Flatarmál 
raskaðs svæðis, vegur, fylling og sker-
ing, minnkar um 2 hektara. Þá er hætt 
við að hafa efnisnámur í Teigsskógi og 
loks má nefna að vegurinn mun liggja 
niður í fjöru algerlega utan Teigsskógs 
á 2,6 km kafla. Eins er veglínunni breytt 
þannig að hún ristir ekki í gegnum 
skóginn endilangan eins og áður var 
fyrirhugað. Að öllu samanlögðu verður 
röskun skógarsvæðis 15,3 ha í stað 49-
51 ha áður. Að auki er ráðgert að endur-
heimta 9 ha nýjan skóg þannig að nettó 
röskunin verður aðeins 6 hektarar í stað 
um 50 ha. 

Athyglisvert er að með nýjum upp-
lýsingum er nú talið að 31 þúsund hekt-
arar af skóglendi séu á Vestfjörðum, 
þar af 15 þúsund ha á sunnanverðum 
Vestfjörðum. Stærð Teigsskógs er nú 
metin sem 667 ha. Rask upp á 6 hektara 
er í öllum skilningi óverulegt, hvort 
heldur sem miðað er við 667 ha eða 31 
þúsund hektara. 

Framhaldið óvisst
Þegar hefur komið fram að andstaða 
er við fyrirhugaða Þ-H leið af hálfu 
sömu aðila og lögðust gegn Teigs-
skógsleiðinni eldri. Það er því óvarlegt 
að gera ráð fyrir snurðulausri fram-
vindu að þessu sinni. Þvert á móti má 
búast við kærum og jafnvel málshöfðun 
á nýjan leik fyrir dómsstólum. Hreinn 
Haraldsson, vegamálastjóri vildi engu 
spá fyrir um hugsanleg dómsmál. Hvað 
langur tími kann að líða áður en endan-
leg niðurstaða fæst er ekki gott að spá 
fyrir um, en fyrra ferlið tók 6 ár. 



Iðnaðar-
þurrktæki

Loftræsting

Tilboð
frá kr99.900

Með varmaskipti 
Rörablásari

Tilboð
frá kr12.990

100 mm

ísvélar
 

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátur

Tilboð
frá kr14.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr29.990

Allar stærðir

Tilboð
frá kr1.450

2100 wött 100 mm

-vélar sem borga sig sjálfar

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

ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttar

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

Tilboð
frá kr8.990

Þurrktæki

Tilboð
frá kr49.990

-Er raki í gluggunum?
Kælimiðlar
-Hágæða Freon og Ammoníak
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Kvenfélagið Hvöt í Hnífsdal hélt sinn árlegan markað um síðustu helgi. 
Nefndist hann kolaport og basar. Til sölu var alls konar varningur, svo 
sem notaður fatnaður, skór og húsbúnaður. Einng var á boðstólum margs 
konar heimatilbúið góðgæti, nýbakaðr vöfflur, heitt súkkulaði og kaffi. 
Allur ágóði rennur til góðgerðarmála og er markaðurinn aðaltekjuöflun 
félagsins. Geysilegur fjöldi kom á markaðinn eins og sjá má af meðfylgj-
andi mynd sem Andrea Gylfadóttir tók. 

Framsókn hagur heimilanna
Framsóknarflokkurinn stóð fyrir 

opnum stjórnmálafundi á Ísa-
firði síðasta föstudag. Yfirskrift 

fundarins var hagur heimilanna og 
losun fjármagnshafta. Benedikt Árna-
son, efnahagsráðgjafi forsætisráðherra 
hafði framsögu og rakti aðgerðir til 
lækkunar skulda vegna fasteignakaupa 
og losun fjármagnshafta. Að framsögu 
lokinni sat Gunnar Bragi Sveinsson, 
utanríkisráðherra fyrir svörum. 

Ólafur Halldórsson spurði ráðherra 
um efndir á yfirlýsingu þáverandi Sam-
gönguráðherra Hönnu Birnu Krist-
jánsdóttur, sem gefin var á málþingi 
á Tálknafirði sumarið 2013, þess efnis 
að byrjað yrði á Dýrafjarðargöngum 
árið 2016. Utanríkisráðherra kvaðst 
nýlega hafa séð drög að Samgönguá-
ætlun og taldi hætt við að myndi vanta 
fé og líklegt að framkvæmdum myndi 
seinka til 2017, en sagði að reynt yrði að 
tryggja óbreyttan framgang verksins. 
Aðspurður um framkvæmdir í Gufu-
dalssveit um Teigsskóg sagði ráðherra 
að umhverfismatsferli væri farið af stað 
og allir væru að reyna að vanda sig, 
en enginn gæti vitað um neitt á þessu 
stigi um mögulegar kærur. Gunnar 
Bragi sagði að ekki stæði á honum að 
endurflytja frumvarp um að lögfesta 
veglínuna, en hann hafði ekki trú á því 
að það myndi fást samþykkt á Alþingi. 
Konráð Eggertsson minnti á bág kjör 
ellilífeyrisþega, hækkandi matarskatt 

og óviðunandi stöðu Þingeyrarflug-
vallar. Bergur Torfason spurði hvort 
ekki væri hægt að taka Teigsskóg 
eignarnámi en ráðherra sagði Vega-
gerðina telja það ekki færa leið. Þá 
minnti Bergur á ótryggar raflínur á 
Vestfjörðum og taldi það öryggisatriði 
fyrir Vestfirðinga að fá raflínur í jörð. 
Þá var Utanríkisráðherra spurður um 
Sýrland, arabíska vorið, viðbrögð við 
árásinni á París og frumvarp hansum 
að leggja niður Þróunarsamvinnu-
stofnun. Ráðherra svaraði því til að 
Frakkar hefði virkjað ákvæði í aðildar-
samningi um Evrópusamningnum sem 
kveður á um hernaðaraðstoð þjóða, 
arabíska vorið hefði brugðist alls staðar 
nema í Túnis og varðandi Þróunar-
samvinnustofnun þá yrðu verkefni 
stofnunarinnar flutt inn í Utanríkis-
ráðuneytið. Allir starfsmenn nema for-
stjórinn myndi halda störfum sínum. 
Fleiri fyrirspurnir voru bornar fram 
um margvísleg málefni.
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Bókakynning í Edinborg
Síðasta laugardag var bóka-

kynning í Edinborgarhúsinu á 
Ísafirði. Andrea Harðardóttir, 

sagnfræðingur flutti yfirgripsmikið 
erindi um íslenskar skáldkonur og 
kvenrithöfunda sem knúðu dyra í 
bókmenntaheiminum á 20. öldinni. 
Fjórir rithöfundar kynntu verk sín. Það 
voru Einar Már Guðmundsson sem las 
upp úr nýrri bók sinni Hundadagar; 
Lilja Sigurðardóttir las úr Gildrunni, 

nýrri glæpasögu, Ragnhildur Thor-
lacius las úr ævisögunni um Brynhildi 
Georgíu Björnsdóttur og Sigurjón 
Bergþór Dagsson las úr skáldsögunni 
Hendingskast. 

Minningarmiðstöðin Edinborg og 
Eymundsson stóðu fyrir kynningunni 
og boðið var upp á kaffi og kökur. Að-
sókn var mjög góð, rétt um 80 manns 
komu, sem er svipað og verið hefur 
undanfarin ár. 



Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur

EPS

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
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4
3
2
1
0
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einangrun – umbúðir




