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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

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ LDSHÖ FÐA  12 -  110 RE Y K JAVÍ K -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS
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 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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8939362 - 6901060 - 4567080

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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báturinn  Tríton ST 100 frá Hólmavík á siglingu á Steingrímsfirði fyrir utan Hólmavík.  Mynd: Jón Halldórsson.



Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Hraðfrystihúsið Gunnvör hf: 

Hagnaður 3 milljarðar króna
Hagnaður Hraðfrystihússins 

Gunnvarar hf á síðasta 
ári fyrir tekjuskatt varð 3 

milljarðar króna, en varð 7 milljarðar 
króna árið áður. Mestu munaði um 
hækkun fjármagnskostnaðar milli 
ára um 3 milljarða króna. Rekstr-
artekjur urðu 30 milljarðar króna 
og lækkuðu þær lítillega milli ára. 
Hagnaður af rekstri varð 6 milljarðar 
króna, samanborið við 7 milljarða 
króna árið 2013. Laun og tengd gjöld 
voru stærsti útgjaldaliðurinn 12,1 
milljarður króna og stöðugildin að 
meðaltali 144. 

Eignir félagsins eru 76 milljarðar 
kr. að verðmæti í lok ársins 2014 og 
skuldir 67,6 milljarðar kr. Eigið fé nam 
8,4 milljörðum króna og hækkaði um 
liðlega 1 milljarð króna. Vátryggingar-
verðmæti fasteigna, skipa og tækja er 
7 milljörðum kr hærra en bókfært 
verð. Stærsti bókfærði eignaliðurinn 
eru veiðiheimildir sem eru 51 millj-
arður kr. Úthlutaðar heimildir 1. sept 
2014 voru 12.116 þorskígildistonn 
og segir í athugasemdum með árs-
reikningi að endurheimtanlegt virði 
fiskveiðiheimildanna sé töluvert yfir 

bókfærðu verði. Þetta reiknaða virði 
er reiknað út frá afvöxtuðu framtíðar-
sjóðsstreymi. Hins vegar kemur ekki 
fram hvert þetta virði er. 

Lagt er til að greiddur verði arður 
2015 sem nemur 1 krónu á hvern hlut. 
Nafnverð hlutafjár er um 186 mkr. 
Stærsti hluthafinn er félagið ísfirsk 
fjárfesting ehf með 29,16%, Langeyri 
ehf með 11,71%, Einar Valur Krist-
jánsson 7,09%, Kristján G. Jóhanns-

son 5,89%, Cató ehf 5,06%, Kristinn 
Kristjánsson 5,06%, Steinar Örn 
Kristjánsson 5,05% og Guðmundur 
A. Kristjánsson 5,03%. 

Kristján G. Jóhannsson er stjórnar-
formaður og aðrir stjórnarmenn eru 
Gunnar Jóakimsson, Guðmundur 
A. Kristjánsson, Guðrún Aspel-
und og Inga S. Ólafsdótttir. Fram-
kvæmdastjóri er Einar Valur Krist-
jánsson.

Nýtt hjúkrunarheimili 
hækkar skuldirnar
Skuldir Ísafjarðarbæjar í árslok 

2014 fóru upp í 166% af tekjum 
vegna byggingar nýs hjúkr-

unarheimilis. Þegar frá eru dregnar 
skuldbindingar sem koma til greiðslu 
eftir 15 ár eða síðar lækkar hlutfallið 
niður í 153%, en er engu að síður 
yfir hættumörkum fyrir sveitarfélög. 
Skuldahlutfall Bolungavíkurkaup-
staðar hækkaði upp í 167% á sama 
tíma. 

Gísli Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar segir að 
væntingar standi til þess að skulda-
hlutfallið muni lækka aftur í árslok 
og fara niður fyrir 150% mörkin. 
Ástæðan er sú að ríkið og bæjarfé-
lagið hafa gengið frá leigusamningi 
og frá 1. ágúst greiðir ríkið ákveðna 
mánaðarlega fjárhæð í leigu fyrir afnot 
af nýbyggingunni. Samningurinn er til 
40 ára og verður við næsta útreikning 
á skuldahlutfallinu dregið frá skuldum 
núvirði af leigutekjunum á leigutím-

anum. „það er þó ekki að fullu ljóst því 
að hjúkrunarheimilið hefur farið tals-
vert fram úr kostnaðaráætlun og langt 
fram úr því sem áætlað hafði verið sem 
fjárfesting ársins 2015, líklegt er að 
þar muni um 200 milljónum“ segir 
Gísli, en“hvort sem niðurstaða ársins 
verður undir eða yfir 150% er ljóst að 
greiða verður niður skuldir á árinu 
2016.“ Gísli Halldór segir að þessu 
til viðbótar séu óútkljáðar kröfur og 
óskir bæjarfélagsins um leiðréttingar 
frá ríkisvaldinu vegna hafnarfram-
kvæmda, málefna fatlaðra og tjóns 
vegna ofanflóða í febrúar sl. samtals 
að fjárhæð 170 milljónir króna. Þá hafa 
leigutekjur vegna hjúkrunarheimilis-
ins ekki hækkað frá undirskrift 2011 
í samræmi við breytingu á vísitölu og 
munar um 7 milljónum króna á ári 
sem bæjarsjóður verður að bera. 

Ekki bárust svör frá bæjarstjóra Bol-
ungavíkurkaupstaðar um skýringar á 
hækkun skulda bæjarfélagsins. 

Álagt veiðigjald lækkar um 40%
Álagt veiðigjald í sjávarútvegi hefur 

lækkað um 40% á tveimur árum. 
Fiskveiðiárið 2012/13 námu álögð 
veiðigjöld 12,8 milljörðum króna. 
Næsta fiskveiðiár 2013/14 lækkuðu þau 
í 9,2 milljarða króna og á síðasta fisk-
veiðiári 2014/15 lækkuðu veiðigjaldin 
enn frekar og námu 7,7 milljörðum 
króna. Lækkunin á þessum tíma er um 
40% og nam lækkunin 5,1 milljarði 
króna á síðasta fiskveiðiári frá 2012/13. 
Samtals hafa álögð veiðigjöld lækkað 
um 8,7 milljarða króna á síðustu 
tveimur fiskveiðiárum frá 2012/13. 
Laun smábátasjómanna í Bolungavík 
hafa lækkað um 30% á sama tíma. 

Leigutakar greiða  
veiðigjaldið  
- 57% hækkun
Sú breyting hefur orðið á innheimtu 
veiðigjaldsins að þeir sem nota kvót-
ann til veiða greiða veiðigjaldið, en 
áður fengu handhafar veiðiheimild-
anna reikninginn. Þetta þýðir að leig-
uliðar greiða veiðigjaldið til viðbótar 
við leigugjaldið. Miðað við meðalverð 
á leigukvóta síðustu tvo mánuði á síð-
asta kvótaári borið saman við með-
alverðið á tveimur fyrstu mánuðum 
yfirstandandi fiskveiðiárs hefur leigu-
verðið á þorskkvóta lækkað um 14 
krónur. Það er nánast það sama og 

veiðigjaldið er 13,94 kr/kg. Kostnaður 
leigutaka er skv þessu óbreyttur. Öðru 
máli gegnir um leiguverð á ýsukvóta. 
það hefur hækkað úr 195 kr í 199 
kr. Veiðigjaldið kr 18,42 bætist við 
og samtals hefur því leigukvótinn í 
ýsu hækkað um tæpar 23 kr/kg eða 
um 18%. Enn meiri er hækkunin á 
steinbítskvótanum. Hann var 68 kr/
kg í júlí og ágúst að meðaltali en er 
kominn upp í 94 kr/kg að meðaltali 
fyrir september og október. Til við-
bótar kemur veiðigjaldið 13,27 kr/kg. 
Að því meðtöldu hefur leigukvótinn 
í steinbít hækkað um 39 kr/kg eða 
um 57%. 

Í Hamraborg á Ísafirði er Auður Arna Höskuldsdóttir með málverkasýningu. 
Þetta er níunda sýning hennar. Auður er að mestu sjálfmenntuð en hefur 
farið á nokkur námskeið innanlands og erlendis. 

Ríkasta 1% landsmanna 
á a.m.k. 13% eignanna
Fjármálaráðherra hefur nýlega 

svarað fyrirspurn Árna Páls 
Árnasonar, alþingismanns um 

tekjur og eignir landsmanna. fram 
kemur í svarinu að ríkasta 1% lands-
manna átti í árslok 2014 um 13% allra 
eigna. Hlutur þessa hóps hefur hækkað 
um 20% frá 1997. Hæst varð hlutfallið 
árið 2007 þegar það náði 15,5%. Eignir 
1% ríkasta hópsins voru 549 milljarðar 
króna krónutölu í árslok 2014. Ef hlut-
fallið hefði verið 11% eins og það var 
í árslok 1997 hefði eignin verið um 84 
milljörðum króna lægri. Þetta er auk-
inn eign hópsins að raungildi á þessum 
17 árum. 

Eign 5% auðugasta hópsins var í árs-
lok 2014 nærri 1.322 milljarðar króna. 
Það er um 31,4% af öllum eignum 
landsmanna. í árslok 1997 átti þessi 
hópur 27% alls auðs og hefur því aukið 
hlut sinn um 4% af heildarauð , sem 
þýðir að eignin hefur vaxið um 15% 
á tímabilinu. Hæst varð hlutfallið árið 

2007 eins og hjá 1% ríkasta hópnum 
og þá átti 5% hópurinn 33,1% alls auðs 
landsmanna. 

Upplýsingarnar byggjast á gögnum 
frá 205 þúsund fjölskyldum og segir 
í svari fjármálaráðherra að hvert 1% 
samanstandi af 1400-2000 fjölskyldum. 
Þá er unglingur í foreldrahúsum talinn 

sem sjálfstæð fjölskylda ef hann er 
orðinn 16 ára. Í þessum gögnum eru 
hlutabréf talin á nafnvirði og fasteignir 
á fasteiganmatsverði. Má því ætla að 
hlutur 1% og 5% ríkasta hópsins sé enn 
meiri þegar haft er í huga hátt verðmat 
hlutabréfa t.d. í stórum sjávarútvegs- 
og fjármálafyrirtækjum . 
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Á dögunum komu fram á Alþingi upplýsingar um skiptingu eigna 
og tekna. Af því tilefni verður minnt á þær hættur sem vestrænum 
þjóðfélögum stafar af vaxandi misskiptingu. Undanfarna áratugi 

hefur auður safnast æ meir á hendur fárra. Hlutur þeirra í eignum og tekjum 
vex jöfnum skrefum. Lengst er þessi þróun gengin í Bandaríkjunum. Þar 
rakar ríkasta 1% þjóðarinnar til sín æ meir meðan millitekjufólk og lág-
tekjuhópar   bera að sama skapi sífellt minna úr býtur. Þessi þróun skapar 
ófrið og togstreitu innan hvers þjóðfélags sem dregur úr samheldni og 
samkennd íbúanna.  Occupy Wall Street hreyfingin hefur verið áberandi 
í því að mótmæla vaxandi misskiptingu auðs þar í landi.
Í svari fjármálaráðherra kemur fram að ríkasta 5% íslensku þjóðarinnar 
átti í árslok 2014  46% af eigin fé landsmanna. Þessi hópur á því níu 
sinnum meira en væri ef eignum væri jafnt skipt. Ríkasta 1% þjóðarinnar 
átti hvorki meira né minna en 13% eignanna. Hlutur ríkasta fólksins 
hefur vaxið frá 1997 um 15-20% eftir því hvort miðað er við efstu 5% 
eða 1%.  Mestur varð eignahlutur þessara hópa fyrir hrun, árið 2007. Það 
er einmitt athyglisvert að góðærið og frjálsræðið í efnahagsmálum sem 
einkenndi árin fyrir hrun beinlínis gátu af sér stóraukinn gróða ríkasta 
hópsins. Einkavæðing mikilvægra fyrirtækja og einokunarstaða á nýtingu 
gjöfulla auðlinda, sem einkenna tímabilið frá aldamótum til hruns, komu 
fámennum hópi fyrst og fremst til góða. Vaxandi misskipting var annað 
einkenni þjóðfélagsins  á þeim tíma. Einkennin á Íslandi eru svipuð og í 
mörgum öðrum vestrænum þjóðfélögum. 

Danskir hagfræðingar telja að ójöfnuðurinn muni halda áfram að vaxa 
og að það muni leiða til félagslegra og stjórnmálalegra átaka. Fyrr á þessu 
ári gaf Alþjóðavinnumálastofnunin úr viðamikla skýrslu um ójöfnuðinn 
sem færi vaxandi. 

Misskipting kostar
Á síðasta ári kom úr skýrsla OECD, efnahags- og þróunarstofnunar Evrópu 
þar sem  fram kom að sterk tengsl væri milli ójafnaðar og stærðar hagkerfa. 
Í skýrslunni var algerlega hafnað svonefndri brauðmolakenningu, sem 
gengur út á að auðsöfnun fárri nýtist að lokum öllum í gegnum neyslu og 
eyðslu hinna ríku.  OECD segir að breskur efnahagur væri 20% stærri ef 
bilið milli ríkra og fátækra hefði ekki aukist síðan á níunda áratugnum. Í 
skýrslunni segir að sterkt samband sé milli stærðar hagkerfa og misskipt-
ingar auðs. Með öðrum orðum þá væri meira til skiptanna ef jafnar væri 
skipt. Þetta má líka orða svo að græðgi fárra kostar heildina í töpuðum 
auð. Breska blaðið Guardian telur að ætla megi samkvæmt þessum upplýs-
ingum hafi aukin misskipting  frá 1985 til 2005 kostað breskt efnahagslíf 
9% í vexti hagkerfisins. Þetta er þungur dómur yfir efnahagsstefnu sem 
Margaret Thatcher leiddi til öndvegis.

Í OECD skýrslunni kemur fram það mat að vaxandi misskipting hafi kostað 
ýmsar þjóðir  háar fjárhæðir í töpuðum efnahagsvexti. Þannig er talið að 
Mexikó og Nýja Sjáland hafi tapað rúmlega 10%. 

 Fyrir Íslendinga er ástæða til þess að gefa þessu gaum, sérstaklega í ljósi 
þess hvað samþjöppunin í sjávarútvegi er mikil. Þar er mikill auður kom-
inn saman á fárra hendur og samþjöppunin vex ár frá ári. Skemmst er að 
minnast þess að hjón í Hafnarfirði seldu útgerðarfyrirtæki sitt og fengu 
13 milljarða króna í aðra hönd að því talið er. Þau geta greitt sér 1 mkr 
á hverjum mánuði í rúmlega 1000 ár ef þeim endist aldur og heilsa til. Í 
ljósi OECD skýrslunnar má ætla að auðsöfnunin sé beinlínis á kostnað 
heildarinnar í minni landsframleiðslu en annars væri.

Tillögur OECD eru að hækka skatta á efnafólk og bæta hag þeirra 40% sem 
verst eru settir. Lagt er til að hækka tekjuskatt , endurmeta eignarskatt og 
afnema skattareglur sem gagnast fyrst og fremst tekjuhærra fólki. 

Samkvæmt þessum gögnum öllum er aukinn jöfnuður til þess að bæta  
þjóðfélögin og gera þau friðsamlegri. En ekki hvað síst þá mun auknum 
jöfnuði fylgja efnahagslegur ávinningur. 

Kristinn H. Gunnarsson  

Vaxandi misskipting
er hættuleg

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Óperusöngvar frá Napólí
Félagsheimili Bolungavíkur bauð 

upp á tónlistarflutning í hæsta 
gæðaflokki í síðustu viku. Það voru 

Gissur Páll Gissurarson, óperusöngvari 
og Halldór Smárason, tónlistarmaður 
sem fluttu tónlist frá Napólí á Ítalíu. 

Tónleikarnir voru vel sóttir og kunnu 
tónlistargestir vel að meta frammistöðu 
þeirra Halldórs og Gissurar. 

Vísnahornið byrjar að þessu sinni á því 
að leiðrétta vísu Indriða Aðalsteins-
sonar um Jóhönnu Sigmundsdóttur, 
alþingismann. Þar skolaðist til hjá um-
sjónarmanni í frágangi. Rétt er vísan 
svona:

Ei í Djúpi yndi fann
ótækt þar að vera.
Lítið græt ég þingmann þann.
Það mega aðrir gera. 

Í sumar var haldið á Blönduósi með 
pompi og pragt Landsmót UMFÍ 50+, 
það er fyrir fullorðna.  Eiríkur Jóns-
son varð  var við  hvatningu félaga síns 
Valdimars Guðmanssonar á Blönduósi, 
sem vildi fá keppendur í  stígvélakasti.

Til Blönduóss fjölmargir fimmtugir 
   skreppa
ferðast í hasti. 
Þar munu strákar og stelpur víst keppa
 í stígvélakasti.

En fleira gerist í Húnaþingi en stíg-
vélakast. Georg Jón Jónsson, bóndi á 

Kjörseyri  var að velta fyrir sér fornum 
sögum og segir svo frá: Hér í sveit bjó 
á þjóðveldisöld kappinn Hrómundur 
halti sem varð héraðsekur um mann-
víg í Húnaþingi. Flutti þá vestur fyrir 
Hrútafjörð og bjó að Fögrubrekku til 
dauðadags. En hann féll á gamals aldri 
í bardaga við ræningja og illþýði. Af 
Hrómundi er nokkur saga og oft er 
sagt að þeir sem sögur fara af séu salt 
jarðar.

Garpurinn Hrómundur halti
hann varð aldrei að gjalti
en gamall og seigur
gjörðist hann feigur.
Síðan varð hann að salti.

Georg Jón var líka að velta fyrir sér 
Gísla Marteini og hugmyndum hans 
um nýja byggðastefnu, “sumsé að flytja 
fólk snarlega af landsbyggðinni  til 
Reykjavíkur svo ekki þurfi að fjárfesta 
í framkvæmdum úti á landi” og gaf 
Gísla þessa einkunn:

Mikið yrði fólkið fegið
að flytja inn í borgarnefnu.
Svona rekur Gísli greyið
gáfulega byggðarstefnu.
  

En þá að Alþingi og gáfumönnum þar. 
Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn er mátulega hrifinn af framtaki 
Vilhjálms Árnasonar, alþingismanns 
sem vill áfengi í búðir. Vilhjámur er 
Skagfirðingur, bróðursonur Vilhjálms 
Egilssonar, fyrrv alþingismanns og 
rektors Háskólans á Bifröst:

Þingmaður Bakkusar
Ýmsu skolar inn á þing,
eitt er þar dæmi um Skagfirðing
- kolbikasvartur sauður.
Hatast við læknarök og ráð,
reynist, er betur var að gáð,
hérumbil  heiladauður.

Ekki fleira að sinni. Góðar kveðjur 
úr haustblíðunni á Traðarstígnum.

Kristinn H. Gunnarsson
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Besta sjónvarpið ?
Samsung UE55JS9005 

hlaut hæstu heildareinkun 
í gæðakönnun 

Neytendablaðsins og ICRT, 
sem eru óháð alþjóðleg 
samtök rannsókna og 

prófana.
Niðurstöður þessarar 

könnunar voru að 24 af 25 
bestu sjónvörpum í stærðum 
47” til 55” voru frá Samsung, 
skv. frétt Viðskiptablaðsins 

24. september sl. 
http://vb.is/frettir/samsung-med-

mikla-yfirburdi-i-gaedakonnun-

neytendabladsins/121050/

FYRSTA SUHD sjónvarpið 
kemur frá Samsung

Myndin er 2.5 sinnum bjartari 
en í venjulegum sjónvörpum

Quantum litatæknin 
gefur 64 sinnum fleiri liti en 
í venjulegum sjónvörpum

Samsung býður þrjár nýjar 
línur af SUHD sjónvörpum 

frá 48“ til 88“

1   2.5 64 88

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

ormsson.is/samsungsetrid

Heitir dagar
Fyrir heimilin í landinu

Stílfögur eldhústæki frá  AEGGGGG
sem gera gott eldhús betra

        afsláttur af öllum               ofnum22%
Fjölkerfa blástursofn án 

rafeindaklukku.
Er sérstaklega einfaldur í 

notkun og umgengni. 

Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 89.900,-
Heitir dagar: 70.120,-2 LÍNAN

BE2000001-M

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

22% afsláttur
af öllum         helluborðum
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22% afsláttur
af öllum           ofnum

30-40% afsláttur
af öllum háfum frá Airforce

Eyjuháfar · Veggháfar

Airforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir 
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði. 

 

Hafnarstræti 12 · ísafirði · síMi 456 4751
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Súðavík: 

Byggðakvótinn 
seldur til Suðureyrar
Allur fiskur sem Vestfirskur ehf 
kaupir af bátum í Súðavík er seldur 
áfram til Fiskvinnslunnar Íslands-
sögu hf á Suðureyri. Á þessu ári er 
það um 302 tonn af byggðakvóta og 
strandveiðiafla sem er mótframlag 
úgerðanna sem fengu byggðakvóta. 
Fiskurinn er unninn á Suðureyri í 
Fiskvinnslunni Íslandssögu hf sem 
síðan selur afurðirnar sem sínar 
eigin. Í staðinn kaupir Vestfiskur ehf 
af Fiskvinnslunni Íslandssögu hf það 
hráefni sem fyrirtækið þarf til harð-
fiskvinnslu á hverjum tíma. Þetta 
kemur fram í ítarlegur svari Óð-
ins Gestssonar framkvæmdastjóra 
Fiskvinnslunnar Íslandssögu hf og 
Vestfisks ehf við fyrirspurn blaðsins 
Vestfirðir. 

Þessu framkvæmd er ekki í samræmi 
við samþykktir sveitarstjórnar Súða-
víkurhrepps um úthlutun byggðakvóta. 
Þar segir skv. auglýsingu Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins frá 25. 
febr 2015: „Fiskiskipum er skylt að 
landa þeim afla í Súðavík sem telja á 
til byggðakvóta, til vinnslu innan hlut-
aðeigandi byggðarlags á tímabilinu frá 
1. september 2014 til 31. ágúst 2015. 
Aflinn skal nema, í þorskígildum talið, 
jöfnu magni þess aflamarks sem þau fá 
úthlutað samkvæmt reglugerð þessari.“ 
Ekkert af lönduðum afla til Vestfisks 
ehf kemur til vinnslu innan sveitarfé-
lagsins heldur fiskur sem veiddur er af 
öðrum bátum og unninn, þ. e. slægður 
og flakaður á Suðureyri. 

Til viðbótar hefur það verið upp-

lýst að nokkrir bátar leigðu frá sér 
hluta af byggðakvótanum og veiddu 
hann ekki. Pétur Markan, sveitarstjóri 
Súðavíkurhrepps segir að ekki verði 
brugðist við því þar sem ekki hafi verið 
tekið fyrir leigu á byggðakvótanum í 
reglum síðasta árs. Atvinnumálanefnd 
sveitarfélagsins hefur nú til athugunar 
reglur fyrir yfirstandandi ár og kvaðst 
hann gera frekar ráð fyrir því að sett 
yrði undir þennan leka á þann hátt að 
úthlutaður byggðakvóti myndi skerðast 
ef byggðakvóti yrði aftur leigður frá 
bátum sem komi til með að fá úthlutun. 

Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps 
hefur á bb.is gagnrýnt fréttaflutning 
blaðsins Vestfirðir og segir í grein 
þar 22.10. orðrétt: “Staðreyndin er 
þessi. Byggðakvóta Súðavíkurhrepps 
er landað í Súðavík og hann unnin á 
sama stað, undir merkjum Vestfisks, 
allt samkvæmt úthlutunarreglum.“ 
Nú liggja staðreyndir málsins fyrir og 

þessar staðhæfingar sveitarstjórans eru 
ónákvæmar svo ekki sé fastar að orði 
kveðið. 

Starfsemi Vestfisks ehf
Vestfiskur ehf kaupi afla sem landaður 
er í Súðavík og selur áfram hann til 
Fiskvinnslunnar Íslandssögu hf. Í stað-
inn kaupir Vestfiskur ehf flakaðan og 
slægðan fisk af Íslandssögu og rekur 
harðfiskvinnslu í Súðavík. Starfsemin 
hefur aukist verulega á þessu ári miðað 
við síðasta ár. Þá voru keypt 175 tonn 
af bátum í Súðavík en 302 tonn á þessu 
ári. Fjórtán af þeim aðilum sem fengu 
úthlutað byggðakvóta fiskveiðiárið 
2014/15 gerðu samning við Vestfisk 
ehf og höfðu þeir yfir 161 tonnum 
byggðakvótans að ráða af 231 tonnum 
alls. Um 98% af fiskinum er þorskur. 
Hins vegar er fiskurinn sem keyptur 
af Íslandssögu blandaðri. Á þessu ári 
hefur verið unnið úr 150 tonnum af 
hráefni, 74 tonnum af þorski, 31 tonni 
af ýsu og 41 tonn af steinbít samkvæmt 
svörum frá Vestfiski ehf. Á síðasta ári 
var unnið úr 110 tonnum af hráefni. 
Harðfiskvinnslan er starfrækt allt árið 
og vinna 6 manns við hana núna. 

Fiskvinnslan Íslandssaga hf og 
Klofningur ehf keyptu Vestfisk ehf 
árið 2008. Fyrirtækið hefur tvisvar 

sinnum farið í gegnum fjárhagslega 
endurskipulagningu síðan, þar sem 
hlutafé hefur verið fært niður og aukið. 
Hluthafar eru nú þrír, Klofningur ehf 
á 50% og Fiskvinnslan Íslandssaga hf 
og Rekstrarlausnir ehf með 25% hlut 
hvort. Síðastnefnda fyrirtækið annast 
sölu á afurðum fyrirtækisins sem fara 
að mestu leyti á innanlandsmarkað. 

Framkvæmdastjóri Vestfisks ehf 
segir að erfiðleika fyrirtækisins megi 
að einhverju leyti rekja til ósamstöðu í 
Súðavík sem varð til þess að fyrirtækið 
fékk ekki þann aðgang að hráefni sem 
vænst var. Í ársbyrjun 2013 var vegna 
þess gripið til uppsagna en starfsemin 
aukin aftur á þessu ári þegar ljóst var að 
fyrirtækið fengi báta með meginþorra 
byggðakvótans í viðskipti. 

Harðfiskvinnslan  
skilar 6 störfum
Það sem er sláandi í málinu er að nær 
allur afli sem rekja má byggðakvót-
ans er seldur til annars byggðarlags 
og unnin þar. Af einhverjum ástæðum 
hefur ekki gengið eftir að vinna afl-
ann í Súðavík eins og áskilið er. Störfin 
væru enn fleiri ef öll vinnslan færi þar 
fram. Á hinn bóginn nýtist byggða-
kvótinn til þess að tryggja hráefni í 
harðfiskvinnslu á staðnum sem gefur 

á þessu ári 6 störf. Munar um minna í 
ekki stærra byggðarlagi. Sveitarstjórn 
Súðavíkurhrepps ræddi þessi mál á 
fundi sínum síðastliðið mánudags-
kvöld og þar var bókað : “Það væri að 
sjálfsögðu óskastaða sveitarfélagsins 
að í Súðavík væri staðsett öll vinnsla. 
Það vinnslufyrirkomulag í kringum 
byggðakvóta Súðavíkurhrepps sem nú 
er við líði er, að mati sveitarstjórnar, 
besti mögulegur kostur fyrir Súða-
víkurhrepp miðað við núverandi 
stöðu. 6 manns vinna nú við vinnsluna 
í Vestfisk og hefur störfum þar fjölgað 
síðastliðið ár. Byggðakvóti Súðavíkur-
hrepps nýtist nú mun betur inn í sam-
félagið en undanfarin ár, með þessari 
vinnsluráðstöfun“. 

Sveitarstjórnin viðurkennir þarna 
að markmið hennar hafi ekki náðst. 
En virðist samkvæmt þessu meta það 
svo að lengra verði ekki komist í því 
að nota byggðakvótann til atvinnu-
sköpunar. Það þarf að hafa í huga að 
út frá hagsmunum svæðisins á norðan-
verðum Vestfjörðum er ávinningur af 
því þeim störfum sem verða til, hvort 
sem þau eru í Súðavík eða á Suður-
eyri. Þetta mál gefur tilefni til þess að 
taka til umræðu hvort ráðstafa eigi 
byggðakvóta á svæðisvísu fremur en 
í einstökum sveitarfélögum. 

FRÉTTASKÝRING:

Kristinn H. Gunnarsson

Vertu viðbúinn 
vetrinum

Mest seldu snjókeðjur á Íslandi
Léttar • Sterkar • Traustar

Ísnet Húsavík • s. 5 200 555
Ísnet Akureyri • s. 5 200 550
Ísnet Sauðárkrókur • s. 5 200 560
Kristbjörg Ólafsfjörður • s. 5 200 565

Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is

Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna

Haustbrim í bolungavík.
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Hljómsveitin Æfing í útrás til Berlínar
Það bar til þann 27. desember 1968 að hljómsveitin Æfing á Flateyri, sem 
þá hét reyndar Víkingar, kom fram fyrsta sinn á fundi í Verkalýðsfélaginu 
Skildi í Samkomuhúsinu á Flateyri.

Í hljómsveitinni Víkingum voru:  Árni 
Benediktsson,  Kristján J. Jóhannesson, 
Sigmar Ólafsson, Eiríkur Mikkaelsson 
og Gunnlaugur Mikkaelsson.

Hljómsveitin Æfing starfaði á 
tveimur tímaskeiðum þ.e. tímabilið á 
Flateyri frá 1968 og fram yfir 1980 og 
lék þá á dansleikjum um alla Vestfirði 
og reyndar víðar um land. Meðlimir 
Æfingar á þessu tímabili voru allmargir 
en Árni Benediktsson og Kristján J. 
Jóhannesson voru með alla tíð.

Seinna tímabilið er frá 1990 og 
þá eingöngu á samkomum sem Ön-
firðingafélagið í Reykjavík hafði 
skipulag á eða kom að með einum eða 
öðrum hætti.

Í hljómsveitinni Æfingu á þessu 
tímabili hafa verið:

Árni Benediktsson, Kristján J. Jó-
hannesson, Sigurður Björnsson,

Jón Ingiberg Guðmundsson, Ás-
björn Björgvinsson,

Halldór Gunnar Pálsson og Ön-
undur Hafsteinn Pálsson.

Hljómsveitin Æfing  
í útrás til Berlínar
Tuttugasta og fimmta uppákoma 
Hljómsveitarinnar Æfingar frá endur-
reisnarupphafinu magnaða þann 6. 
október 1990 að Efstalandi í Ölfusi var 
svo í Berlín, höfuðborg Þýskalands, 
þann 23. október sl. Tilefnið var að 
þann 26. júní sl. varð Siggi Björns 60 
ára en þá var hann við spilamennsku 
á Borgundarhólmi í Danaveldi eins 
og hann hefur verið hvert sumar í 
rúman aldarfjórðung. Bauð hann því til 
glæsilegrar afmælishátíðar á veitinga-
staðnum Richenbecker MUSIK INN í 
Berlín föstudagskvöldið 23. október. 
Veitingastaðurinn var troðfullur og 
komu gestir víða að svo sem frá; Ís-
landi, Noregi, Færeyjum, Danmörku, 
Englandi, Austurríki og Þýskalandi. 

Siggi Björns setti hátíðina með 
hnittnu ávarpi og kynnti síðan dagskrá 
sem voru glæsileg tónlistaratriði með 
fólki sem hann hefur átt tónlistarlega 
samleið með síðustu áratugina. 

Fyrstir á svið voru Hljómsveitin Æf-
ing frá Flateyri sem þarna var að koma 
fram í fyrsta sinni á erlendri grundu. 
Hljómsveitinni var gríðarlega vel tekið 
og sérstaklega nýjum trommuleikara 
sem kom þarna til liðs við sveitina 
en það er sonur Sigga, Magnús Emil 
Björnsson og er hann 8 ára. Lokalagið 
hjá Æfingu var „Hafið eða fjöllin“ og 
þá risu gestir úr sætum og fögnuðu 
gríðarlega og minnti það á stemmn-
inguna í Vagninum á Flateyri. 

Þá lék Stórsveit Sigga Björns sem eru 
tónlistarlegir félagar hans til margra 
ára og þar var Magnús Emil sonur hans 
einng á trommum. Í lokin var síðan 
kvennahljómsveitin GABYS sem fór 
á sviðið en hún er vinsælasta kvenna-
sveit Berlínar og ætlaði allt um koll 
að keyra. 

Daginn eftir, laugardaginn 24. 
október, var síðan afmælisgestunum 
boðið i sögugöngu um Berlin undir 
leiðsögn Júlíu B. Björnsdóttur frá Flat-
eyri sem býr í Berlin og starfar m.a. við 
fararstjórn þar. Flestir Íslendingarnir 
sem komu til afmælishátíðarinnar fóru 
í gönguna eða rúmlega 30 manns. 

Að kveldi þess 26. október bauð 
Júlía B. Björnsdóttir Íslendingunum, 
sem enn voru í Berlín, til kvöldverðar 
að heimili sínu í Berlín. Í spjalli 
Æfingarmeðlima þar er ljóst að 
Hljómsveitin Æfing er ekki hætt og 
í stefnumótun kvöldsins er m. a farið 
að horfa til 50 ára afmælis Æfingar 
sem verður þann 27. desember 2018. 
Víst er að þetta gleður hina fjölmörgu 
aðdáendur Æfingar. 

Björn Ingi Bjarnason
Eyrarbakka.

Siggi björns setur afmælishátíðina í berlín.

Hljómsveitin Æfing í berlín. F.v.: Ásbjörn björgvinsson, Árni benediktsson, Siggi björns og sonur hans  magnús emil og Halldór Gunnar Pálsson.

F.v.: Árni benediktsson og feðgarnir Siggi björns og magnús emil.

Þjóðverjarnir í fjölskyldu magnúsar emils klöppuðu vel er hann lék með Æfingu.

Feðgunum fagnað; Siggi björn og 
magnús emil.

F.v.: elsa Jónsdóttir, maría Árnadóttir 
og Svala björnsdóttir.

Siggi björns spjallar við elsta gestinn, 
langömmu magnúsar emilis, Louise 
Thurau  95 ára og björn Inga braga-
son 4 ára.

Siggi og systkini sem komu til berlínar. 
Standandi f.v.: Svala björnsdóttir,  
björn Kúld björnsson, Siggi björns 
og Jóhann Kúld björnsson. Sitjandi 
er eydís Kúld björnsdóttir Petersen.
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Samkomur þar sem Hljómsveitin Æfing hefur verið frá 1990:

1. Október 1990 - Bítlavakan að Efstalandi í Ölfusi

2. Júní 1991 - Búbbulínuvaka í Vagninum á Flateyri

3. Júní 1992 - Vagninn Flateyri. Flateyrarhreppur 70 ára

4. Júlí 1993-  Sumarhátíð Vestur-Ísfirðinga í Aratungu

5.  Október 1993 -  Búbbulínuvaka í Vagninum á Flateyri

6. Október 1997 - Bíla-Bergur 50 ára. Félagsheimilið á Seltjarnarnesi

7. Júní 1998 - Catalina, Hamraborg - Sjómannadagurinn í Kópavogi

8. Júní 2000 - Íþróttahúsið á Flateyri - Vilbergsfólkshátíð á Flateyri

9. Maí 2001 - Árni Benediktsson á Selfossi 50 ára

10. September 2002 - Við Fjöruborðið á Stokkseyri.  Með Sigga Björns og Dönum

11. Júlí 2003 - Grænlenskar nætur á Flateyri

12. Júlí 2003 - Björn Ingi Bjarnason á Stokkseyri/Eyrarbakka 50 ára

13. Mars 2005 - Guðbjartur Jónsson, Búbbulína, 50 ára. Skútan, Hafnarfirði

14. Maí 2009 – hvítasunnuhelgin  - Vagninn á Flateyri. Hljómsveitin.  Æfing 40 ára. Minnnig Kristjáns J. Jóhann-
essonar og Sólveigar Kjartansdóttur.  Æfingar-Sviðið á Sólbakka vígt

15. 10. október 2009 - Veitingahúsið Catalina, Hamraborg, Kópavogi. Hljómsveitin Æfing 40 ára

16. 23. febrúar 2013 – Æfing lék fyrir Alla í Allabúð á heimili hans í Keflavík. Sýnt í Kastljósi 26. febrúar 2013

17. 17. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, föstudagur – Æfing lék í Vestfirzku verzluninni á Ísafirði – Heimsóttu Villa 
Valla á Ísafirði

18. 17. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, föstudagur – Vagninn á Flateyri - Nýr hljómdiskur Æfingar

19. 18. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, laugardagur  -  Félagsheimilið á Flateyri – Hljómsveitin Æfing 45 ára  í 
desember 2013 – Útgáfuhátíð -  nýr hljómdiskur Æfingar

20. 19. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, sunnudagur – Æfing tók lagið í fermingarmessu í Flateyrarkirkju

21. 19. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, sunnudagur - Vagninn á Flateyri – Nýr hljómdiskur Æfingar

22. 7. júlí 2013 – Félagsheimilið Staður á Eyrarbakka – 100 ára afmælishátíð Björns Inga Bjarnasonar, 60 lífár og 
40 ár í félagsmálaforystu

23. 1. nóvember 2014 – Brúðkaup Ásbjörns Björgvinssonar og Hildar Guðnadóttur

24. 17. aprí 2015 – Vorhátíð átthagafélaganna: Önfirðinga – Dýrfirðinga og Súgfirðinga

25. 23. október í Berlin. Afmælishátíð Sigga Björns 60 ára. Fyrsta utanlandsferð Æfingar

Gönguhópurinn með Hljómsveitinni Æfingu við brandenborgarhliðið i berlín.

Og nú er risið úr sætum enda lagið „Hafið eða fjöllin“ Guðbjartur Greipsson, gamli rótari Æfingar, lyftir höndum af fögnuði.

F.v.: Halldór Gunnar Pálsson, víðir björnsson, Júlía b. björnsdóttir, Guðbjartur Greipsson, Árni benediktsson, Hildur 
Guðnadóttir og Ásbjörn björgvinsson.

Hin frábæra þýska kvennahljómsveit í berlín GAbYS á sviðinu.

Klappað fyrir Æfingu. F.v.: björn Ágúst Jónsson, Hildur Guðnadóttir, Anna 
maría Sigurðardóttir, Hinrik Kristjánsson, Helga Ingibjörg Guðmundsdóttir, 
Svanhildur bára Jónsdóttir, Þorsteinn Garðarsson Ingibjörg Kristjánsdóttir 
og Guðbjartur Greipsson.

Kvöldverðurinn 26. október. F.v.: einar Guðbjartsson, elsa Jónsdóttir, Árni 
benediktsson, Halldór Gunnar Pálsson, brynja Dögg Heiðudóttir, Siggi björns, 
Jóna Guðrún Haraldsdóttir, björn Ingi bjarnason, víðir björnsson, Júlía b. 
björnsdóittir og Guðrún Pálsdóttir. Ljósm.: Inga rún björnsdóttir.

Stórsveit Sigga björns á sviðinu.

F.v.: ólafur bragason, Guðbjartur Greipsson, Jóna Guðrún Haraldsdóttir, björn 
Ingi bragason og Inga rún björnsdóttir. 

F.v.: einar Guðbjartsson, Kristinn Halldórsson , maría Árnadóttir, elsa Jónsdóttir, 
Árni benediktsson og Guðrún Pálsdóttir.
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Píratar á Vestfjörðum
Á laugardaginn var stofnað 

í Edinborgarhúsinu félag 
Pírata á Vestfjörðum. Fé-

laginu voru sett lög og kosin stjórn. 
Formaður er Herbert Snorrason, 

ritari var kjörin Halldóra Sigrún Ás-
geirsdóttir og gjaldkeri er Ásmundur 
Gunnar Ásmundsson. 

Ályktað var um að halda kynn-
ingarfund fyrir þá sem hafa hug 
á að bjóða sig fram fyrir Pírata í 
næstu Alþingiskosningum þar sem 
væntanlegum frambjóðendum yrði 
m.a. kynntar áherslur flokksins og 
ferlar innan hans. Einnig var gerð 
sérstök samþykkt um aukna dreif-
stýringu þar sem hæst ber að ef ekki 
verði hafin vinna að því að ná þeim 
markmiðum  sem nefnd eru í sam-
þykktinni skuli  Vestfirðir segja sig úr 
lögum við lýðveldið Ísland.

Vestfirðir segi sig  
úr lögum við Ísland
Tillaga að stefnu um aukna dreif-
stýringu

Með tilliti til:
• greinar 6.1 í grunnstefnu Pírata um 

réttinn til sjálfsákvörðunar
• greinar 6.3 í grunnstefnu Pírata um 

að draga úr miðstýringu   og hlið-
sjón af:

• slakri reynslu jaðarsvæða af samein-

ingu sveitarfélaga og takmörkuðum 
árangri þeirra við að ná yfirlýstum 
markmiðum

• yfirlýstum vilja ríkisvaldsins til að 
ganga enn lengra í sameiningu, 
meðal annars með sameiningu allra 
Vestfjarða í eitt sveitarfélag

• takmörkuðum möguleikum sveitar-
félaga til að tryggja rekstrargrund-
völl sinn

• þeirri staðreynd að ríkisvaldið var 
lagt á sveitarfélögin með hervaldi

• tilhneigingu íslenska ríkisins frá 
tilkomu heimastjórnar að draga úr 
vægi stjórnvaldsstiga annarra en 
landsstjórnarinnar álykta Píratar á 
Vestfjörðum að stefnt skuli að því 
að:

1. Samræma skuli þau landsvæði sem 
svæðisskiptar ríkisstofnanir 
styðjist við. Ráðlagt verði að stuðst 
sé við þau svæði sem skilgreina 
landshlutasamtök sveitarfélaga.

2. Settar skuli á fót með tilfærslu verk-
efna frá ríki og sveitarfélögum hér-
aðsstjórnir. Skal héraðsstjórnum 
fært sjálfstætt fjárveitingarvald.

3. Innan héraðs verði heimilt að aft-
urkalla sameiningar sveitarfélaga.

4. Verði vinna að þessum mark-
miðum ekki hafin fyrir árslok 2017 
skuli Vestfirðir segja sig úr lögum 
við lýðveldið Ísland.

Aflraunakeppni á Ísafirði
Á laugardaginn fór fram við 

Húsið á Ísafirði keppni um 
titilinn sterkasti maður og 

sterkasta kona á Vestfjörðum. Átta 
keppendur voru skráðir til leiks og 
keppt var í fjórum greinum, í dekkja-
veltu, pressugrein þar sem pressaðir 
voru mismunandi hlutir á tíma, 
bændaganga og hleðslugrein, þar sem 
hlaupið var með mismunandi hluti 
og hlaðið upp á bretti. Sigfús Foss-
dal sigraði í karlaflokki og Ingibjörg 
Ólafsdóttir í kvennaflokki. Þegar 4 
greinum var lokið voru Ingibjörg og 
Karítas Ingimarsdóttir jafnar á stigum 
og þurfti aukagrein til að gera upp á 
milli þeirra. Þær kepptu innbirðis í axla 
haldi, þar sem haldið var bjórkút beint 
fram eins lengi og þær gátu og hafði 
Ingibjörg betur. 

Að sögn Sigfúsar Fossdal var mótið 
virkilega skemmtilegt, og gekk mjög 
vel. Allir keppendur stóðu sig með 
mikilli prýði og talsvert var af áhorf-
endum og góð stemming myndaðist. 
Ætlunin er að halda þetta mót aftur 
á næsta ári, en þó að sumri til í betra 
veðri. Aflraunafélag Akureyrar lánaði 
dómara og var það Jón Þór Ásgrímsson 
sem kom og smíðaði bændagönguna 
og dæmdi svo mótið. 

Sérstakar þakkir fá Húsið, Penn-
in-Eymundsson, Flugfélag Íslands og 
Þristur-Ormsson. Þessi fyrirtæki gerðu 

okkur kleift að halda þetta mót, smíða 
fyrir það tæki og tól, ferja dómaran og 
standa að öðrum kostanði. Ingibjörg 
og Sigfús héldu mótið , með aðstoð frá 
Aflraunafélagi Akureyrar. 

Heildarúrslit : 
Karlar: 
1. Sigfús Fossdal
2. Stefán Reyr Sveinbjörnsson
3. Borgar Björgvinsson
4. Kristján Óskar Ásvaldsson
5. Karol Nesteruk
Konur: 
1. Ingibjörg Óladóttir
2. Karítas Ingimarsdóttir
3. Sigrún Guðmundsdóttir.



Bílskúrshurðir
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Héðinshurðir eru glæsilegar og endingargóðar bílskúrshurðir sem hafa 
sannað sig í rysjóttu íslensku veðurfari. Gerðar úr galvanhúðuðu stáli 
með þykkri einangrun, þola mikið vindálag og kulda. 

Fyrsta �okks viðhalds- og varahlutaþjónusta. 
Ítarlegar leiðbeiningar um uppsetningu fylgja.

Vélar og framdrifsbúnaður frá Marás

Nýsmíði Samherja, Útgerðarfélag Akureyringa og FISK Seafood

Allt fyrir nýsmíðina
Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

TOIMIL

generationpower

STAMFORD

AUTOMATION TECHNOLOGY

Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

inga@athygli.is
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Byggðastofnun: 

Íslenskt sjávarfang ehf hefur staðið við samninginn
Samkvæmt athugun Byggðastofnunar hefur íslenskt sjávarfang staðið við 
samning fyrirtækisins við Byggðastofnun frá 24. apríl 2015. í samningum 
skuldbindur Íslenskt sjávarfang sig til þess að halda uppi á samningstím-
anum, sem eru þrjú fiskveiðiár, heilsársvinnu fyrir a.m.k. 30 manns og 
einnig að vinna úr a.m.k. 2000 þorskígildistonnum á ári í fiskvinnslu 
félagsins á þingeyri. Blaðið Vestfirðir sendi fyrirspurn til Byggðastofnunar 
um framkvæmd samningsins. Í svari Sigurðar Árnasonar f.h. Byggðastofn-
unar segir: 

„Samkvæmt reglugerð 606/2015 
hefur Byggðastofnun eftirlit með 
samkomulaginu. Samkvæmt upp-
lýsingum sem við kölluðum eftir frá 
Íslensku Sjávarfangi voru á tímabil-
inu frá 24. apríl, þegar að fyrirtækið 
hóf vinnslu, til loka fiskveiðiársins 
þann 31. ágúst sl. unnin ríflega 525 
þorskígildistonn af fiski. Full vinna 
var í 68 daga á þessu tímabili en frí var 
júnímánuði. Starfsmönnum fjölgaði á 
tímabilinu úr tæplega 20 í 39 í ágúst, 
þar 34 í fullu starfi. 

Samkvæmt þeim upplýsingum sem 
ég hef fengið frá Íslensku sjávarfangi 
hefur vinnsla í september og það sem 
af er október samanstaðið af þorski 
sem unninn hefur verið í ferskar af-
urðir og í léttsaltað og auk ufsa. Þegar 
vantað hefur hráefni hefur fyrirtækið 
miðlað hnakklausum flökum vestur 
þar sem þau hafa verið unnin í bita. 

Miðað við þessa lýsingu vinnsl-
unnar er um fiskvinnslu að ræða sem 
uppfyllir kröfu reglugerðarinnar um 
vinnslu.“ 

Íslenskt sjávarfang ehf er fisk-
vinnslufyrirtæki í Kópavogi stofnað 
2001 með um 100 starfsmenn þar. 
Fyrirtækið hefur unnið úr 7-9 þús-
und tonnum af fiski á ári. Hráefnis er 
aflað með kaupum á fiskmörkuðum 
og með samningum við útgerðir. 
Meðal annars er togarinn Frosti HF 
frá Grenivík í föstum viðskiptum við 
Íslenskt sjávarfang. Í framhaldi af 
samkomulaginu við Byggðastofnun 
keypti fyrirtækið frystihúsið á Þing-
eyri af Vísi hf ásamt búnaði og hóf 
rekstur þar. Rúnar Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri segir að um töluverða 
fjárfestingu hafi verið að ræða og að 
eigendur Íslensks sjávarfangs ehf leggi 
mikið undir enda sé starfsemin á þing-
eyri hluti af rekstri fyrirtækisins alls. 
Allur reksturinn er á sömu kennitölu 
og því skiptir miklu máli að reksturinn 
á þingeyri gangi vel. 

Íslenskt sjávarfang ehf á engan 
kvóta en með samkomulaginu við 
Byggðastofnun fylgja samningar við 
Berg ehf í Vestmannaeyjum og SE ehf 
á Þingeyri auk 9 smábátaeigendur á 
þingeyri. Byggðakvótanum er dreift 
á útgerðirnar gegn kvótaframlagi frá 
þeim og með þeim hætti verður 400 
tonna byggðakvóti að 2000 þorskí-
gildistonnum til fiskvinnslunnar á 
Þingeyri. 

Af byggðakvótanum fær Bergur 
ehf 280 tonn og leggur til á móti 
jafnmikið af kvóta skipsins Bergs VE 
auk þess að selja Íslensku sjávarfangi 

700 tonn til viðbótar. Egill Ís fær 50 
tonn af byggðakvótanum og selur 
fiskvinnslunni á þingeyri 250 tonn til 
viðbótar. Smábátarnir fá 70 tonn af 
byggðakvótanum og þessar útgerðir 
leggja til jafnmikið á móti af eigin 
kvóta. Samtals tryggir samkomulagið 
1.750 tonn af fiski til fiskvinnslunnar 
á Þingeyri. Því sem upp á vantar þau 
2000 þorskígildistonn til þess að 
samkomulagið við Byggðastofnun sé 
uppfyllt verður íslenskt sjávarfang ehf 
að útvega og getur til dæmis gert það 
með því að kaupa á fiskmörkuðum eða 
miðla fiski frá öðrum viðskiptabátum 
fyrirtækisins. Samkvæmt heimildum 
blaðsins er fiskverðið miðað við lág-
marksverð Verðlagsstofu skiptaverðs 
fyrir byggðakvótann og framlag út-
gerða en annar samningsbundinn afli 
er tengdur markaðsverði. 

Að sögn Hermanns Úlfarssonar, 
vinnslustjóra á Þingeyri hefur verið 
stöðug vinna og síðustu tvær vikur 
hefur verið unnið frá kl 6 á morgni til 
kl. 6 að kvöldi alla virka daga. Fiski er 

miðlað milli starfsstöðva fyrirtækis-
ins í Kóðavogi og á Þingeyri og hefur 
það gengið að vonum. Framleiðslan er 
lausfrystur þorskur sem fer aðallega til 
Spánar og ýsa og ufsi. Hermann segir 
að stjórnendur þurfi daglega að taka 
ákvarðanir um vinnslu út frá stöðunni 
á erlendum mörkuðum á hverjum 
tíma og það kalli á miðlun hráefnis 
í báðar áttir. Bæði Rúnar og Hannes 
lögðu áherslu á að á Þingeyri væri gott 
og þjálfað starfsfólk sem skipti miklu 
máli fyrir reksturinn. 

Gildi samningsins fyrir íslenskt 
sjávarfang ehf er ótvírætt að fyrir-
tækið fær tryggan aðgang að hráefni 
og að mestu leyti á verði undir fisk-
markaðsverði.  Byggðakvótinn, sem er 
í raun ókeypis verðmæti ,  færir þannig 
fyrirtækinu fjárhagslegan ávinning. 
Hann er hins vegar skilyrtur því að 
um vinnslu verði að ræða á Þingeyri.  
Það virðist vera hagur fyrirtækisins 
að reksturinn á þingeyri standi undir 
sér og geti borgað með tímanum fjár-
festinguna þar.  

Myndir í 
eigu bæjarbúa
Á sýningunni myndir í eigu 

bæjarbúa í Safnahúsinu 
mátti sjá margar góðar 

myndir. Ein þeirra er af Guðmundi 
Thoroddsen, myndlistarmanni , sem 
lést langt um aldur fram árið 1996. 
Guðmundur bjó um árabil á Ísafirði 
ásamt eiginkonu sinni, Elísabetu 
Gunnarsdóttur og tveimur sona 
þeirra. Drífa Viðar (f. 1920) móðir 
Guðmundar málaði myndina. Í kynn-

ingu um myndina segir Elísabet að 
Drífa hafi dvalið langdvölum í sum-
arbústað fjölskyldunnar við Þing-
vallavatn. Hún hafi málað portrett af 
flestum í fjölskyldunni , þar á meðal 
af Guðmundi syni sínum. „Hann 
var þá 12 ára og alltaf úti að leika 
sér. Hann tók sér þó tíma til að sitja 
fyrir á myndinni og lagði sjálfur til 
að málverkið sýndi hann við bók-
lestur. Á myndinni má þó greinilega 

sjá að fæturnir eru á stanslausu iði 
enda skín sól og sumar fyrir utan 
gluggann.“ 

Frá Kópavogi.

Frá Þingeyri



 

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

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is
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Inndjúpið - merkt heimildarrit
Sögufélag Ísfirðinga hefur gefið 

út bókina Inndjúpið. Bókin 
fjallar um bæi og búendur í inn-

anverðu Ísafjarðardjúpi og er þar átt 
við Snæfjallaströnd, Langadalsströnd, 
Vatnsfjarðarsveit og Ögursveit. Bókinni 
fylgir ítarlega nafnaskrá og heimilda-
skrá. 

Höfundur er Jón Páll Halldórsson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri á Ísa-
firði. Inndjúpið er mikið verk, um 150 
bls auk fjölmargra mynda. Höfundur 
leggur sig eftir því að gera grein fyrir at-
vinnuháttum og mannlífi og hefur náð 
að draga saman fjölda fágætra mynda. 
Bókin nýtur þess að höfundur kynnt-
ist af eigin raun bæði fólki og búskap-
arháttum sem nútímafólki er ókunnugt 
og jafnvel framandi. Jón Páll Halldórs-
son getur þess í inngangi að um 400 
manns hafi búið í hreppunum fjórum 
um miðja síðustu öld. Þegar gengið frá 
frá textanum til prentunar var hefð-
bundin búseta á aðeins 8 bæjum. Síðan 
hefur þeim enn fækkað. Breytingarnar 

á tæpum einum mannsaldri eru svo 
miklar að ekki eru nein sambærileg 
dæmi þess síðan land byggðist. Gerð 
er nákvæm grein fyrir jörðum og ábú-
endum og fléttað inn í frásagnir yngri 
og eldri eins og við á, eins og til dæmis af 
spánverjavígunum fyrir fjórum öldum. 

Meðal merkra mynda er ein af kven-
fólki við tóvinnu ( bls 17) og önnur af 
beittri línu í pjanka eða böggul ( bls 
19). er frásögnin af því hvernig svo fór 
að Vestfirðingar sluppu við illræmdar 
fjárpestir sem komu með innflutti 
sauðfé frá Þýskalandi. Önnur frásögn 
og öllu dapurlegri er frá 1917 þar sem 
sagt er frá afleiðingum óheftrar sölu 
á ódýru áfengi um langt árabil á of-
anverðri 19. öld. Þetta ástand er þar 
kallað stærsta mein samtíðarinnar og 
má rekja fjölda sjóslysa við Ísafjarðar-
djúp til þess. 

Í eftirmála veltir höfundur fyrir sér 
ástæðum þess að búseta lagðist af jafn 
fljótt og raun ber vitni. Eru nefndar til 
ýmsar ástæður. En Jón Páll Halldórs-
son liggur ekki á þeirri skoðun sinni 
að með lokun Reykjanesskólans eftir 
1990 hafi stoðunum verið kippt undan 
búsetu á þessu svæði. 

En hvaða framtíð bíður svæðisins 
sem svona illa horfir fyrir undir lok 
ársins 2015? Það hefur oft gerst að 
framtíðin hafi tekið aðra stefnu en þá 
fyrirsjáanlegu og við hæfi er að vitna 
í kveðskap bjartsýnismanneskjunnar 
Höllu Eyjólfsdóttur á Laugabóli, sem 
birt er í bókinni: 

Ég sé glöggt, að lífið er alt leikur, 
lukkuspil og sólargeisla-flóð; 

það mér krafta þúsundfalt eykur, 
því ég finn að veröldin er góð. 

Jón Páll Halldórsson hefur 86 ára að 
aldri unnið mikið og þarft verk, sem 
færir komandi kynslóðum aðgang að 
horfnum heimi. Þekking á fortíðinni 
er hverjum manni nauðsynlegt til þess 
að skilja og meta samtímann að verð-
leikum. 
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Mugison 
í Edinborg  
– 300 manns
Edinborgarsalurinn var sneisafullur síðastliðið föstudagskvöld á tónleikum 
Mugison. Tónleikagestir voru um það bil 300 og var hvert sæti setið. 
Aldursdreifing var mun meiri en ætla hefði mátt í fljótu bragði og líklega 
var stærsti hópurinn 35 ára og eldri. Mugison fékk góðar undirtektir og á 
greinilega stóran aðdáendahóp á heimaslóðum, rétt eins og um land allt. 



ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum
og gerðum, allt eftir þínum óskum.

Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á

dýnunum hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is



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
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0
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einangrun – umbúðir


