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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

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

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is
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TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDS HÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK  -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

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

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

7. Janúar 2016
1. tölublað 5. árgangur

Gleðilegt 
nýtt ár 

- Mynd Sigurður Ingólfsson
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Stærðir 38-58

Gleðilegt nýtt ár, þökkum viðskiptin  
á árinu sem er að líða

Byrjum nýtt ár á flottri ÚTSÖLU
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30.12.2015 - Auglýsing vegna 
úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2015/2016

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa í eftirfarandi 
byggðarlögum:

1) Á grundvelli reglugerðar um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa nr. 605, 
3. júlí 2015
Djúpivogur

2) Auk ofangreindrar reglugerðar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í 
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1159/2015 í Stjórnartíð-
indum:
Norðurþing (Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn)

3) Fiskistofa auglýsir öðru sinni eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa 
í neðangreindum byggðarlögum sbr. reglugerð nr. 605/2015 og auglýsingu 
nr. 1159/2015 (áður sendar umsóknir eru gildar):
Vogar
Ísafjarðarbær (Ísafjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að finna hér. Um-
sóknum þarf að fylgja samningur við vinnslu á eyðublaði sem er að finna hér.

Vakin skal athygli á því að umsóknin telst ekki gild nema samningur 
um vinnslu fylgi.

Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2016
Fiskistofa 29. desember 2015

Örlítið af veðri og vindum
Eins og fólk hefur tekið eftir, 

hefur verið nokkuð veðrasamt 
yfir hátíðirnar. Undir ýmsum 

kringumstæðum hefðu getað orðið 
alvarlegir mannskaðar og grimmilegar 
skemmdir á eignum en með samstilltu 
átaki björgunarsveita og viðvörunum 
fjölmiðla, ásamt með því að Íslendingar 
hegðuðu sér til fyrirmyndar og voru 
velflestir inni hjá sér í mestu vind-
kviðunum. Ég man þá tíð þegar maður 
rétt svo hitti pabba, sem var úti um allar 
trissur að bjarga rafmagni, þessar hetjur 
sem voru hvar sem eitthvað gæti hugs-
anlega bjátað á, eiga virðingu skilda. 

Á vef Síldarvinnslunnar í Norðfirði 
stóð til dæmis þann 30. desember síð-
astliðinn: 

Skipin vöktuð í Norð-
fjarðarhöfn
„Vegna óveðursins í nótt og í morgun 
hafa menn úr áhöfnum Síldarvinnslu-
skipanna staðið vakt í þeim en þau 
liggja við festar í Norðfjarðarhöfn. 
Fjórir til sex menn eru um borð í hverju 
skipi. Miklar kviður hafa gengið yfir 
hafnarsvæðið og hefur vindmælirinn í 
Berki NK farið upp í 55 metra í mestu 
rokunum. Í nótt var vindurinn austan-
stæður og þá var hann ekki til mikilla 
vandræða en með morgninum hefur 
hann verið að snúa sér í suðvestan 

og versna þá aðstæður í höfninni til 
mikilla muna. Um sexleytið í morgun 
reif Bjartur NK bryggjupolla lausan í 
hamagangnum og um níuleytið slitn-
aði landtóg á Birtingi NK. Í báðum til-
vikum var brugðist skjótt við og gripið 
til viðeigandi ráðstafana. Skipin liggja 
nú með vélar í gangi og keyra upp í 
vindinn þegar þörf krefur.“

Frá Breiðdalsvík  
kom þetta: 
Til allra sem urðu fyrir bótaskyldu tjóni 
í óveðrinu 30. desember Sveitarstjórn 
Breiðdalshrepps bendir þeim sem urðu 
fyrir tjóni í óveðrinu sl. miðvikudag 
30.12. á eftirfarandi: Tilkynna skal 
tjón til tryggingarfélags þess sem hefur 
orðið fyrir tjóni. Ef tjón hefur orðið 

á vátryggðum eignum er nauðsynlegt 
að tilkynna það eins fljótt og hægt er 
eftir að tjón hefur orðið til Viðlaga-
tryggingar Íslands. Þetta er gert með því 
að fylla út tjónstilkynningu á vefnum. 
Tjónstilkynning þarf að berast rafrænt 
í gegnum tilkynningakerfi á heimasíðu 
Viðlagatryggingar svo ekki verði tafir 
á afgreiðslu málsins. Hvaða eignir eru 
tryggðar? Skylt er að vátryggja allar 
húseignir og lausafé sem er brunatryggt 
hjá vátryggingafélagi sem starfsleyfi 
hefur hér á landi og sjá vátryggingar-
félögin um innheimtu iðgjalda fyrir 
hönd stofnunarinnar. Einnig er m.a. 
skylt að vátryggja neðangreind mann-
virki þótt þau séu ekki brunatryggð: 1. 
Hitaveitur, vatnsveitur og skolpveitur 
í eigu sveitarfélaga eða ríkissjóðs. 2. 
Hafnarmannvirki í eigu sveitarfélaga 
eða ríkissjóðs. Ef frekari upplýsingar 
vantar má leita til Breiðdalshrepps.“

Það sem stendur upp úr hjá ritstjóra 
Austurlands er hvað samstillt átak 
verður iðulega til í þjóðarsálinni þegar 
hætta steðjar að. Það verður til einhver 
samkennd sem er miklu merkilegri en 
nokkuð það sem má flokka undir erjur 
um lítils verða hluti. Í gegnum þá sam-
kennd kemst þessi misvitra þjóð alveg 
stórmerkilega í gegnum veðrabrigði 
lífsins. 

Sigurður Ingólfsson

Ljósm: Sigurður Steinn Einarsson.

Grýla og Leppalúði fóru galvösk að heiman á brennuna. 
Mynd: Eva Kjerúlf Klæðskeri

Ritstjórinn er ekki alveg allra manna bestur að fara eftir reglum,  
en þetta er samt nauðsynlegt svona upp úr áramótum!

Skíðareglur 
Hvað má og hvað má ekki

Reglur Alþjóða skíðasambandsins 
(FIS)
 1. Tillitsemi.
  Skíða- eða snjóbrettamaður skal 

hegða sér á þann hátt að hann 
stofni ekki öðrum í hættu, valdi 
óþægindum eða skaða.

 2. Stjórn á hraða
  Skíða- eða snjóbrettamaður skal 

ávallt hafa fullt vald á hraðanum. 
Hann skal ekki fara hraðar en geta 
hans leyfir og aðstæður hverju 
sinni, svo sem veður, færi og fjöldi 
í brekkum.

 3. Að velja sér leið.
  Sá sem kemur niður brekku eða 

aftan að öðrum skíða- eða snjó-
brettamönnum skal velja sér leið 

þannig að hann stofni ekki þeim 
sem fyrir framan eru í hættu.

 4. Framúrtaka.
  Fara má framúr eða framhjá 

öðrum skíða- eða snjóbrettamanni 
fyrir ofan hann eða neðan, hægra 
eða vinstra megin, að því tilskildu 
að sá sem farið er framúr eða fram-
hjá hafi allt það svigrúm sem hann 
þarf.

 5. Að fara inn í eða  
vera á merktri braut.

  Sá sem fer inn í merkta braut eða 
leggur aftur af stað eftir að hafa 
stansað eða sveigt upp á við skal 
líta vel í kringum sig og ganga úr 
skugga um að hann stofni hvorki 
sjálfum sér né öðrum í hættu.

 6. Stöðva í brekkum.
  Skíða- eða snjóbrettamaður skal 

ekki stansa þar sem braut er þröng 
eða útsýni takmarkað nema brýna 
nauðsyn beri til. Ef hann dettur 
skal hann færa sig úr brautinni eins 
fljótt og hann getur.

 7. Gengið upp eða niður brekku.
  Skíða- eða snjóbrettamenn sem 

fara fótgangandi upp eða niður 
brekku skulu ganga í jaðrinum á 
merktum brautum.

 8. Leiðbeiningar á skiltum.
  Skíða- eða snjóbrettamenn skulu 

fara í einu og öllu eftir leiðbein-
ingum á skiltum sem hafa verið 
sett upp í brekkum.

 9. Aðstoð.
  Ef slys ber að höndum  skulu allir 

veita þá aðstoð sem þeir geta.
 10. Að gefa sig fram eftir slys.
  Allir skíða- eða snjóbrettamenn 

sem verða vitni að eða lenda í slysi 
skulu gefa sig fram, án tillits til þess 
hvort þeir bera ábyrgð á slysinu 
eða ekki.



Hugmyndafræðin að baki Citroën C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. 
Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus er líka sérstaklega sparneytinn en hann eyðir einungis frá 
3,4 l/100 km og losar aðeins 89 g/km. 

C4 Cactus hefur aldeilis slegið í gegn. Nú þegar hefur hann hlotið 25 verðlaun víðsvegar um heiminn. Þar á meðal 
hlaut hann titilinn Bíll ársins 2016 á Íslandi í sínum flokki.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.
Velkomin í reynsluakstur

HVER ER ÞESSI CACTUS?

CITROËN C4

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

3, 4
2CO 8 9 

l/100 kmFrá

Frá g/km

umtalaði

Citroen_Cactus_umtalaði_5x38_20160104_END.indd   1 4.1.2016   15:18:24
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AUSTURLAND 1. TBL. 5. ÁRGANGUR 2016
ÚTGEFANDI: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Björn Ingi 
Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-
2466, netfang, amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190& netfang: auglysingar@
fotspor.is. RITSTJÓRI: Dr. Sigurður Ingólfsson, sími: 864-2110 & netfang: drsiggi@gmail.
com.  UMBROT: Prentsnið. PRENTUN: Landsprent, 4.700 eintök. DREIFING: Íslandspóstur. 

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.700 EINTÖKUM 
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á AUSTURLANDI. 

BLAÐIÐ ER AÐGENGILEGT Á PDF SNIÐI Á VEFNUM WWW.FOTSPOR.IS.

Austurland óskar lesendum sínum sem og öðrum innilega gleðilegs 
nýs árs. Eins og venjulega var síðasta ár viðburðaríkt, eins og það 
á að vera og óskandi að þetta nýbyrjaða verði álíka merkilegt. 

Pólitískar erjur, stormar og fárviðri, sólardagar og ís, sorgir og gleði og 
allur skalinn af því sem lífið hefur upp á að bjóða. Einnig það sem lífið 
tekur burt, öllum að óvörum. Eins og venjulega er ekkert öruggt í vör-
öldinni, nema hvað hún kemur manni stöðugt á óvart. Svona prívat og 
persónulega er ég þakklátur fyrir að fá að byrja nýtt ár, nýjan dag, nýjan 
morgun þó svo ég viti alveg að það kemur til með að færa mér, eins og ég 
segi, bæði gleði og sorgir en allavega alltaf eitthvað nýtt. Það er nefnilega 
svo að þrátt fyrir að predikarinn hafi sagt að ekkert sé nýtt undir sólinni, 
þá er nefnilega líka alltaf allt jafn nýtt. Með því óskar ritstjórinn einnig 
öllum farsældar á nýju ári og þakkar fyrir það gamla.

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Gleðilegt ár

MYNDASÍÐAN  Myndir: Kristján H. Svavarsson

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“



www.bbkeflavik.com  

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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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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María Rún Karlsdóttir 
er íþróttamaður 
Fjarðabyggðar 2015
Íþróttamaður Fjarðabyggðar var 

valinn við hátíðlega athöfn í 
Kirkju- og menningarmiðstöðinni 

á Eskifirði þriðjudaginn 29. desember.
Fyrir valinu varð María Rún Karls-

dóttir Íþróttafélaginu Þrótti Neskaup-
stað.  

Myndin var tekin þegar María var 
valin íþróttamaður Þróttar. Hún er 
stödd erlendis með A-landsliðinu í 
blaki.

María Rún var á dögunum kosin 
íþróttamaður Þróttar 2015 en hún er 
fyrirliði meistaraflokksliðs Þróttar í 
blaki og var langstigahæst allra leik-
manna Þróttar á árinu. Hið unga 
lið Þróttar óx jafnt og þétt yfir leik-
tímabilið 2014-2015 með Maríu Rún í 
broddi fylkingar.  María Rún var valin 
efnilegasti leikmaður Mizuno deildar-
innar fyrir leiktímabilið 2014-2015 auk 
þess sem hún var einnig stigahæst í 
sókn og stigahæst allra leikmanna í 
deildinni.

María Rún spilaði fyrir Íslands hönd 
bæði með U19 í Danmörku og U17 
í Englandi á Norðurlandamótum í 
október. María var í byrjunarliði í 
flest öllum leikjum á mótunum. Hún 

var ein af burðarásum U17 ára liðins 
sem náði öðru sæti á mótinu og var 
það besti árangur Íslendinga til þessa 
á þessu móti. Hún spilaði sinn fyrsta 
A landsleik á æfingamóti á Ítalíu um 
páskana. Búið er að velja Maríu Rún 
í lokahóp A landsliðskvenna sem fer 
út til Lúxemborgar 29. desember og 
keppir á NOVOTEL CUP 2016 1. - 3. 
janúar.

Í umsögn frá Íþróttafélaginu Þrótti 
sem fylgdi tilnefningunni segir:

„María Rún hefur þrátt fyrir ungan 
aldur náð frábærum árangri á landsvísu 
í blaki.  Hún hefur verið í unglinga-
liðum Íslands frá 14 ára aldri. María 
Rún er metnaðarfullur og vinnusamur 
íþróttamaður. Þó að María sé búin að 
ná góðum árangri þá stefnir hún hærra 
og leggur mikla vinnu á sig til að ná 
markmiðum sínum.“

Aðrir sem tilnefndir voru til íþrótta-
manns Fjarðabyggðar 2015:

Björgvin Hólm Birgisson
– brettamaður, Brettafélagi Fjarða-

byggðar
Björgvin Stefán Pétursson 
– knattspyrnumaður, Leikni

Dýrunn Elín Jósefsdóttir 
– frjálsum íþróttum og knattspyrnu, 

Súlunni
Elísabet Líf Theodórsdóttir 
- hestamaður, Blæ
Eva Dögg Jóhannsdóttir 
– glímukona, Val
Gígja Guðnadóttir 
– blakkona, Leikni og Þrótti
Halldóra Birta Sigfúsdóttir 
– skíðakona, Skíðafélagi Fjarðabyggðar 

og Val
María Rún Karlsdóttir 
– blakkona, Þrótti
Sunneva María Pétursdóttir 
– sundkona, Austra
Telma Ívarsdóttir 
– knattspyrnukona, Þrótti

Auk þess að heiðra ofantalda voru 
veittar viðurkenningar til þeirra einstak-
linga sem hafa tekið þátt í landsliðsver-
kefnum á árinu.

Við óskum Maríu og öðrum afreks-
íþróttamönnum í Fjarðabyggð til ham-
ingju með viðurkenningarnar og óskum 
þeim velfarnaðar á nýju ári. 

Foreldrar Maríu Rúnar tóku við viður-
kenningu fyrir hennar hönd en hún er 
stödd erlendis með A-landsliðinu í blaki.



Ekki allt sem sýnist þegar 
horft er yfir uppgrætt land
Vilmundur Hansen skrifar í Bændablaðið

Okkur hættir til að horfa 
eingöngu á gróðurþekju 
og tegundafjölda við mat á 

árangri uppgræðslustarfs. Það segir 
þó aðeins hálfa söguna. Land sem við 
fyrstu sýn lítur út fyrir að vera vel upp-
gróið og hæft til beitarnota á ný getur 
verið í svo viðkvæmu ástandi að það 
þolir jafnvel ekki létta beit. 

Ástand og þol endurheimtra vist-
kerfa byggir nefnilega ekki síður á 
ástandi jarðvegsins. „Fólk veltir þætti 
jarðvegsins í heildarsamhengi land-
græðslu allt of sjaldan fyrir sér,“ segir 
Jóhann Þórsson, vistfræðingur hjá 
Landgræðslu ríkisins. 

„Frjósöm mold er forsenda beit-
arþolinna vistkerfa og ekki allt sem 
sýnist þegar horft er yfir uppgrætt 
land. Það getur vissulega litið vel út en 
undir örþunnri gróðurhulu er kannski 
sandur sem á lítið skylt við frjósama 
mold. Sendinn jarðvegur er erfiður 
þegar kemur að uppgræðslu. Hann 
er laus í sér og rofgjarn og þolir því 
ekki mikið rask. Auk þess er sandur-
inn ófrjósamur og allt veldur þetta því 
að gróður á slíkum svæðum á erfitt 
uppdráttar. 

Því þarf að huga vel að landnýtingu 
á slíkum svæðum. Vanþekking á eðli 
jarðvegarins getur því valdið því að 
uppgræðsluaðgerðir fari fyrir lítið.“

Landgræðsla er  
kostnaðarsöm
Að sögn Jóhanns er ekki þar með sagt 
að sendinn jarðvegur sé ónýtingarhæft 
land. „Landið í kringum Gunnarsholt 
á Rangárvöllum er mjög sendið og þar 
hafa verið ræktaðir upp miklir akrar 

á tiltölulega skömmum tíma sem gefa 
vel af sér. Þar hefur jarðvegurinn náð 
nægjanlegri frjósemi til að unnt sé 
að nýta landið. Forsenda þess að ná 
slíkum árangri er að nægilega sé borið 
á landið í upphafi, það nái að þróast 
og þroskast, og að vel sé fylgst með 
því. Það er augljóslega kostnaðarsamt 
og því ekki raunhæft með beitarnýt-
ingu sem meginmarkmið nema þá að 
landið gefi þeim mun meira af sér. Ef 
það gefur lítið af sér, til dæmis á hvern 
hektara, eins og beitiland gerir gjarna 
þá er þetta ekki raunhæft markmið. 
Beitiland á sandsvæðum verður alltaf 
viðkvæmt.“

Skortur á köfnunarefni
„Oft er það svo að fólki finnst lítið 
vera að gerast á landgræðslusvæðum 
og árangurinn af starfinu takmarkaður. 
Þetta á sérstaklega við ef um að ræða 
hrjóstrug svæði. En það er ekki allt 
sem sýnist. 

Þótt hágróður, grös og blómjurtir 
virðast eiga erfitt uppdráttar eftir að 
áburðaráhrifin fjara út er þarna líf, en 
það dylst okkur því það er smágert 
og við erum ekki vön að horfa eftir 
því. Þörungar, mosar og fléttur ásamt 
margvíslegum örverum eru að mynda 
þekju, skán, og grös og blómplöntur 
eru líka að mynda fræ og fjölga sér 
þótt í smáum stíl sé. 

Ég hef stundum kallað þetta 
sinustigið. Þetta er í rauninni fyrsta 
framvindustig landgræðslusvæða 
þegar köfnunarefni fer að skorta, en 
örverur sem brjóta sinuna gera miklar 
kröfur til köfnunarefnis. Þarna er 
komið að ákveðnum þröskuldi fram-

vindunnar sem við eigum ekki svo gott 
með að ráða við og lítið annað í boði en 
að bíða, því með tímanum binda þessar 
lífverur köfnunarefni sem verður 
smám saman til reiðu fyrir annan 
gróður. Þegar því stigi er náð förum við 
að sjá verulegar breytingar. En þetta 
getur tekið langan tíma og óhætt er að 
tala um áratugi í því samhengi. Þetta 
sjáum við glögglega til dæmis á þeim 
svæðum sem voru grædd upp með 
Þjóðargjöfinni 1974. Þau svæði eru 
mörg hver núna fyrst að taka verulega 
við sér, 40 árum síðar. Við getum auð-
vitað stytt okkur leið og notað áburð 
en það er dýrt og óraunhæft miðað 
við umfang þessara svæða, og mikil 
áburðargjöf getur haft neikvæð áhrif 
á náttúrulega framvindu.“

Svipað ástand  
og eftir ísöld
„Ef horft er til baka þá gerum við ráð 
fyrir að land hafi verið nærri gróð-
urlaust við lok ísaldar. Ástandið var 

væntanlega eitthvað í líkingu við mörg 
örfoka landgræðslusvæði eins og við 
þekkjum þau í dag. 

Samkvæmt frjókornagreiningum í 
jarðvegssniðum tók það um 1000 ár frá 
lokum ísaldar þangað til það fóru að 
sjást gras- og birkifrjókorn um nánast 
allt land. Það hefur semsagt tekið um 
1000 ár fyrir gróður að nema Ísland. 

Það er hinn raunverulegi tímaskali 
þegar við erum að horfa á framvindu 
innan stórra svæða, við erum að tala 
um áratugi eða frekar árhundruð ef 
átt er við algerlega örfoka landslag, 
ekki síst ofan 400 metra hæðarmarka. 
Þessum tímaskala getum við breytt 
með því að auka framboð á köfnun-
arefni eða búið til fræuppsprettur 
með uppgræðslum inni á þessum 
svæðum. Köfnunarefninu getum við 

miðlað með áburði eða með lúpínu 
en þar þurfum við í upphafi endinn 
að skoða. Með þessum inngripum 
erum við að stýra framvindunni inn 
á ákveðnar brautir og það er ekki víst 
að það sem verður til sé það sem við 
höfðum í huga í upphafi.“

Moldin er undirstaðan
„Undirstaðan er alltaf moldin og það 
er hún sem við erum í rauninni að 
búa til með uppgræðslustarfi. En hún 
myndast mjög hægt. Þess vegna er 
þetta svona mikilvæg auðlind sem 
við verðum að vernda, og jafnframt 
þurfum við að átta okkur á því hversu 
óskaplega langan tíma það tekur hana 
að myndast,“ segir Jóhann Þórsson, 
vistfræðingur og sérfræðingur hjá 
Landgræðslunni. 

Morgunn 
vetrarsólhvarfa

Mjöllu hulinn malarvegur; 
mildast loft við dagsins brún. 
Hvítar flikrur ekru yfir; 
undir föli gamalt tún. 

Sporin fornu gatan geymir; 
gulnuð stráin snjónum í. 
Beygð við slóð er brotin sina; 
brydduð geislum morgunský. 

Enginn veginn ekið hefur; 
alhvít slútir víðigrein. 
Engin skóför heim að húsi; 
hylur leiðir mjöllin ein. 

Nóttin léttum værðarvoðum
vafði þétt að kaldri jörð. 
Næða víða burt mun blása; 
börðin auð þá fæða hjörð. 

Á skafli, líkum svæfli, sefur
sætt, - nær karri gætir að, 
alhvít rjúpa, - enn þar kúrir; 
æ hún snertir hjartastað. 

Víst hér erum varnarlausar
verur landsins, - rjúpur tvær. 
Verið hér í varpa mínum.
Vorið okkur færist nær.

Kristín Sigfinnsdóttir
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Stórfjölskyldan

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.ISSkráðu þig í netklúbbinn - VITA.IS

TENERIFE 
Compostela Beach 

Verð frá 82.600 kr.
Á mann m.v 2 fullorðna og 2 
börn í íbúð með 1 svefnherbergi 
án fæðis 22. júní í viku. 22. júní - vika

MALLORCA 
Iris Apartments 

Verð frá 91.600 kr.
Á mann m.v 3 fullorðna og 3 börn 
í íbúð með 2 svefnherbergjum án 

fæðis 28. júní í viku.
28. júní - vika

ALICANTE 
Ambar Beach 

Verð frá 79.100 kr.
Á mann m.v 3 fullorðna og 2 
börn í íbúð með 2 svefnher-
bergjum án fæðis 28. júní í viku. 28. júní - vika

KRÍT 
Orion Star 

Verð frá 114.900 kr.
Á mann m.v 3 fullorðna og 2 börn 
í íbúð með 2 svefnherbergjum án 

fæðis 27. júní í 10 nætur. 27. júní - 10 nætur

Vertu vinur VITA á Facebook | www.facebook.com/vitaferdir

Dvel ég í draumahöll?  Vinsælustu gististaðir fjölskyldunnar  bókast fyrst. 

Mallorca | Alicante | Tenerife | Krít  

Allt að: 100.000 kr.bókunar- afsláttur
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II. 

Lappland og Finnmörk 
sumarið 2015
Þó liðin séu 70 ár frá stríði rússneskra- og þýskra hermanna í Finnmörku 
er enn hægt að finna og heyra á fólki, hvursu sá atgangur hefur haft mikil 
áhrif á það. Enda féllu 15000 rússneskir hermenn við það að hrekja þýska 
setuliðið burt og frosin lík hermanna lágu á víð og dreif og ekkert hægt að 
gera fyrr en voraði. Þetta veit ég frá fyrri dvöl minni hér fyrir nærri 50 árum 
en skil mikið betur nú. Þetta var hatramt stríð og hér voru þjóðverjar með 
eina af sínum mest og best þjálfuðu hermönnum er gengu undir nafninu 
„fjallaveiðimennirnir“. Þetta er ég að hugsa um við norsku landamærin 
að nálgast bæinn Neiden. 
Neiden, er með innan við 200 íbúa og 
heitir á finnsku Näätämö og hér eru 
einnig Skoltsamar sem minnst hefur 
verið á áður. Stoppa ekki því fer hér um 
aftur í bakaleiðinni. Áfram er haldið og 
nú er ekki nema hálf tími til Kirkenes, 
sem einnig heitir á finnsku Kirkkon-
iemi og með nærri 8000 íbúa. Hér er 
allt stappfullt af merkum minjum - bara 
hvað villtu sjá. Ég er seinni part dags 
og þá er stundum búið eða u.þ.b. að 
fara loka söfnum en það kemur ekki 
að sök. Maður veit nógu mikið og svo 

er heilmargt utandyra sem vert er að 
sjá. Einnig hef ég ákveðið að keyra 
fram Pasvikdalinn eftir að hafa fund-
ist gisting á Thon Hotel vera of dýr, þó 
í boði væri sumartilboð. Verð þó að 
geta þess, að á Kirkenes var varpað svo 
mikið af sprengjum í Seinni heimstyrj-
öldinni, að aðeins smáeyjan Malta í 
Miðjarðarhafi fékk meira sprengjuregn 
miðað við stærð. En þetta þoldi“Þýska 
stálið“ ekki og létu þjóðverjar undan 
síga 25. október 1944 og voru þá aðeins 
13 hús sem stóðu heil uppi í Kirkenes 

bæði eftir sprengjuregn Rússa en þó 
meira vegna íkveikju setuliðsins áður 
en undanhaldið hófst. Það er svo aftur 
sér kapituli, hvers vegna þjóðverjar 
gengu svo hart fram í því að brenna 
Finnmörk - og verður því gert skil 
síðar. 

Keyri að landamærum Rússlands við 
Stóru-Skóga, þar sem allt er með ró og 
spekt og engir Sýrlendingar byrjaðir 
að fara yfir á hjólunum sínum. Ætlaði 
yfir til Petsamo, en verð að nota góða 
veðrið í Pasvik og læt því nægja að 
fara í suður niður eftir landakorti en 
upp með landamærunum. Það skiptir 
heldur ekki máli, hvað snýr hér upp 
eða niður því sólin er hátt á lofti dag og 
nótt og ferðamaðurinn lifir í eilífðinni. 

Svo til allan vegakaflann hér að 
landamærunum er verið að endur-
leggja og byggja upp og fæ ég að vita, 
að það sé hluti samnings landanna um 
endurgerð vegarins Kirkenes-Murm-
ansk. Rússar luku við sinn hluta innan 
tilsetts tíma en Norðmenn eru enn að 
- einhverjum árum eftir að áttu að 
vera búnir. Það má hins vegar til sanns 

vegar færa í bókstaflegri merkingu, að 
sennilega er hvergi eins vandasamt, 
þó ekki sé meira sagt en að legga vegi 
í Noregi. Hér eins og svo víða sé ég 
með eigin augum, hve Norðmenn eru 
miklir skipuleggjendur í vegagerð. Það 
er ekki verið að fara yfir eða í kringum 

hæð eða fjall eins og við gerum, heldur 
er einfadlega farið í gegnum hólinn. 

Pasvik-dalurinn upp með 
Björnevatni er mjög fallegur. Stoppa 
á mörgum stöðum og alltaf sést yfir 
fljótið til volduga nágrannans. Ofar 
tekur við Svanvik, þar sem Árni Björn 
bekkjabróðir frá Hvanneyri átti heima í 
33 ár og allir í Finnmörku þekkja, enda 
fór hann vegna þekkingu og vinnu 
sinnar mikið um Lappland og líka inn 
í Rússland. Stýrði hann einnig í nokkur 
ár náttúru- og fræðasetri á Svanhovd 
stutt frá Svanvik og þar líst mér svo 
vel á mig þegar ég keyri þar í hlað, að 
ég bið um að fá vera tvær nætur því 
allur morgundagurinn mun fara í Efri 
Pasvik þjóðgarðinn reikna ég með og 
verður því ljúft að koma hér aftur í hús. 

Virkilega viðkunnuleg stúlka, Anette 
er í afgreiðslunni og segir mér að ég 
verði eini gesturinn, því hér er mest 
um ráðstefnur og gisti því aðallega þeir 
gestir. Hér á efri hæðinni, segir hún að 
sé náttúrufræðisafn og frítt sé inn fyrir 
mig og einnig fylgir frítt sauna. Við 
spjöllum svolítið saman og ég fræðist 
miklu meira um þennan stað og hvað 
og hvar sé hægt að gera og sjá. Tvær 
nætur hér á sama verði og ein nótt í 
Kirkenes - þó væri á sumartilboði. Ég 
sæki það nauðsynlegasta í bílinn og 
ber inn á herbergi sem er nrúmer 18 
og heitir Nóatún. Hætti við að laga mér 
mat þegar Anette, sem hefur brugðið 
sér í eldhúsið, segir að mér standi 
til boða þykk og heit grænkálssúpa 
með brauði og smjöri. Svo er súpan 
líka löguð úr grænkáli sem vex hér á 
staðnum. Ég læt ekki segja eða bjóða 
mér þetta tvisvar og eftir rúma tvo 
diska með miklu brauði og enn meira 
smjöri ásamt norðurhjara fjallavatni 
er ekkert annað gera en að koma sér 
yfir í sauna-kofan með einn eða tvo 
finnska bjarnarbjóra. Nokkrum mín-
útum seinna rölti ég svo með hand-
klæðið utan um mig í gegnum lobbýið, 
enda“allir“ farnir - næ í lykilinn 
innan við í afgreiðslunni og held yfir 
í saunakofan. Fullt af drulluspældum 
mýflugum hafa labbað með mér en 
þora ekki inn á eftir. Það fer margt 
í gegnum hugann í rökkrinu og hit-
anum, liggjandi marflatur á efsta bekk. 
Hvar ég sé eiginlega niðurkominn og 
hvað ætli verði framhaldið. Er svolítið 
óraunverulegt allt saman. Rétt nenni að 
láta höndina detta niður í striffuna og 
ausa á sjóðheitu steinanna. Það hvissar 
mikið og nú er svitinn farinn að pipla 

Finnland að baki um sinn.

Land hefur risið eftir ísaldarjökulinnog fornar sjávarstrendur koma þá í          
ljós langt inn í landi.

Ekki fer mikið fyrir norsk-finnsku landamærunum, sem heita á finnsku, 
Valtakunnanraja.

S-Varanger og talsverð umferð.

Stóru-Skógar, landamærastöðin og engir flóttamenn á reiðhjólum.

Feikna mikilli vegagerð er að verða lokið frá Kirkenes til Murmansk.  norð-
menn eru talsvert á eftir með sinn hluta samningsins.

Vinnuvélar minna á loðfíla sem þrömmuðu hér um lendur fyrir 10.000 árum.

Björnevatn, við inngang Pasvikdalsins.

Hér sést yfir til rússlands og trjónir varðturn við himinn.
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Efri Pasvik þjóðgarðurinn með punktalínu með leið að Þriggjaríkjavörðunni.

Fram undan eru löng landamæri noregs og rússlands og þá er bara að taka 
það rólega.

Gististaðurinn á Svanhovd, náttúrufræðasetrinu.

Ótrúlega fallegur grasgarður með fjöldan allan af tegundum. rannsóknar-
stofur í húsum sem falla vel að umhverfinu.

Er eini gesturinn á þessum sérstaka stað ognýt þess. Fæ sérlykil aðhótelinu 
og annan að frábæru sauna með sturtu og öllu. Fer svo með dótið mitt á 
herb. 18, nóatún.allt er með eindæmum snyrtilegt, setustofa og arinn.

niður enni og brjóst. Er góða stund í 
svitakófi en eftir gott sturtubað kæli 
ég mig endanlega niður á göngunni 
inn aftur og með nýtt handklæði á 
öxlinni. Heyri einhvers staðar hund 
gelta - sennilega séð skógarbjörn. 
Eftir sauna-baðið er ég mjúkur eins og 
barnsrass og held ég hafi sjaldan sofnað 
eins fljótt. . . þó er síðasta hugsunin 
mín sú, hve dásamlegur staður þetta 
er og friðsæll. 

Ég gef mér góðan tíma í sturtunni 
og morgunmatnum, sem ég laga áður 
en haldið er af stað upp í Pasvikdalinn. 
Fyrst skal líta við á lögreglustöðinni í 
Nyrud, staður sem á engan sinn líka og 
halda svo áfram gangandi inn að“Trer-
iksröysa“ eða Þriggjaríkjavörðunni. 
Veit aðeins tvennt sem getur orðið 
á vegi mínum - norskir hermenn og 
norsk-finnsk-rússneskir skógarbirnir. 
Tvífætlingana óttast ég ekki og heldur 
ekki loðnu ferfætlingana, því ef mæti 
þeim á ég að syngja á finnsku og þá 
verða þeir alveg rólegir og halda áfram 
sinn veg. 

Helgi Sigfússon

Opnunartímar:  
Mán.-fös. 08:00-18:00

Lau. 10:00-14:00

ÞINN HAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM

 

471-2299 - email: austur@ab.is
Fagradalsbraut 25 Egilsstöðum

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðumLed ljósabar í öllum stærðum og gerðumLed ljósabar í öllum stærðum og gerðum

Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador

Bílavarahlutir í úrvali

Milwaukee verkfæri í úrvali

anette, bregður sér úr afgreiðslunni 
og býður mér þessa indælis grænkáls-
súpu, úr kálinu úr garðinum hér 
heima.



Sendum nýárskveðjur til allra landsmanna

Gleðilegt nýtt ár
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Gunnarsstofnun og 
Klausturkaffi færa 
gestum og velunnurum 
Skriðuklausturs bestu óskir 
um farsæld á komandi ári. 
Við hlökkum til að taka á 
móti ykkur árið 2016.

Veiðar að hefjast 
á nýju ári
Ísfisktogararnir Gullver NS, Bergey 

VE og Vestmannaey VE héldu allir 
til veiða 2. janúar og er ráðgert að 

Gullver komi til löndunar á Seyðisfirði 
í fyrramálið. Ísfisktogarinn Bjartur NK 
heldur til veiða á miðnætti og frysti-
togarinn Barði NK á morgun. Börkur 
NK heldur til kolmunnaveiða í fær-
eysku lögsögunni á miðnætti en fær-

eysk skip hafa verið að fá þar þokka-
legan afla um áramótin. Stefnt er að því 
að Beitir NK haldi til kolmunnaveiða 
um næstu helgi. 

Grænlenska skipið Polar Amaroq 
mun væntanlega halda til loðnuveiða 
í íslensku lögsögunni á miðvikudag en 
skipið hefur legið við bryggju á Reyðar-
firði yfir hátíðarnar. 

Gullver nS. Ljósm. Ómar Bogason
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Fulltrúar Viðlaga- 
tryggingar koma austur
Fulltrúar Viðlagatryggingar 

Íslands taka á móti tilkynn-
ingum um tjón í óveðrunum 

á milli jóla og nýárs. í Fjarðabyggð. 
Samkvæmt þeim sem gerst kunna 
hafa til dæmis flóð uppi á Fagradal 

valdið vegaskemmdum, fólk verið 
veðurteppt niðri á Fáskrúðsfirði og 
og reyndar ýmislegt fleira sem við-
lagatryggingarsjóður er skyldaður til 
að borga. 

Tjón vegna eigna sem tryggðar eru 

hjá Viðlagatryggingu skal tilkynna á 
www. vidlagatrygging.is. 

Fulltrúar Viðlagatryggingar komu 
austur til að meta aðstæður. Mats-
störf vegna tjóna hefjast að líkindum 
í næstu viku. 



Gleðilegt nýtt ár
 og þökkum samfylgdina 
á árinu sem er að líða
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Strandgötu 1 Neskaupstað Sími:4700 800 Fax:4700 801

Neskaupstaður / Fjáskrúðsfjörður / Akureyri  / Ísafjörður

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Breiðdalshreppur



Óleyfilegt niðurhal?
Hugsum okkur um áður en halað er niður!

Allt sem við setjum í frárennslið hefur áhrif á nærumhverfi okkar. 
Eftirfarandi hlutir geta stíflað frárennslið, pípur og dælur eða 

mengað umhverfið og á ekki að sturta niður í klósettið.

Munum að klósettið er EKKI ruslafata!
Lyfjum og lyfjaafgöngum á að skila í lyfjaverslanir

Smokkar, plástrar 
og sáraumúðir

KattasandurBlautþurrkur Lyf og vítamín

Dömubindi, bleyjur
og tíðatappar

Plastpokar Nærfatnaður
eða tuskur

Hár

Svampar TannþráðurOlía eða 
önnur feiti

Eyrnapinnar
og bómullarhnoðrar

ma
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cre
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Elvis fór að rifja aðeins upp sitt 
viðburðaríka hundalíf, eins 
og títt er á efri árum. Hann er 

nefnilega orðinn svolítið latur og að-
eins farinn að sjá illa, þannig að hann 
horfir svolítið meira innan í sig en áður. 
Hann hefur krambúlerast og hrakist 
um í vályndum veðrum en hefur líka 
aldeilis átt fína spretti (bókstaflega). 

Þar sem hann lá uppi í sófa áðan og 
gjóaði augunum á sjónvarpið sendi 
hann mér hugskeyti:

Ævi mín er margvíslega flókin
og margir eiga jafnvel til að spyrja
hvort nú sé ekki nóg komið af rugli,
þá neita ég og og segi: „Rétt að byrja!“

ELVIS YRKIR

Safnað verður heyrúlluplasti eft-
irtalda daga.

Nes 15. janúar
Mýrar 22. janúar
Suðursveit 29. janúar
Öræfi 5. febrúar
Lón 12. febrúar
Mikilvægt er að plastið sé tilbúið 

og rétt frágengið til fermingar, bönd 
og net mega vera í sér sekk eða bagga.

Skrár verða haldnar um þá staði 
sem ekki skila plastinu á viðunnandi 
hátt til endurvinnslu,áskilinn er 
réttur til innheimtu á þeim kostn-
aði sem til fellur, ef til flokkunar á 
plastinu kemur.

Vegna veðurs eða annarra að-
stæðna gætu orðið breytingar á 
söfnun plastsins.

Þeir bændur sem vilja vera á póst-
lista vegna fjölpósta þegar um þjón-
ustu við þá er að ræða vinsamlega 
sendið tölvupóst  á birgir@horna-
fjordur.is

SKRIÐDALUR
Skriðdalur er austastur hinna 

þriggja megindala á Héraði og 
er stefna hans nálægt hásuðri. 

Hann er beinn og breiður, með 
undirlendi sem er um og yfir 100 m 
y. s. Vestan hans eru lágir hálsar sem 
fara smáhækkandi upp í Hraungarð, 
með Geitdalsbungu (1002 m y. s. ), 
að austan eru 1000-1200 m há fjöll 
Austfjarðafjallgarðs, ákaflega dal-
skorin og litfögur, enda er ljósgrýti 
aðalbergtegund sumra þeirra. Hafa 
þverár úr þeim borið fram gríðarlegar 
aurkeilur sem víða eru lítið grónar, 
gulbrúnar að lit, og setja mikinn svip 
á dalinn. 

Þingmúli skiptir dalnum í Suður- 
og Norðurdal (Geitdal), og yst á 
honum er Múlakollur, afar sér-
kennilegt fjall. Dalirnir hafa drög 
langt inn á hálendi sem kallað er 
Hraun. Múlaá / Öxará úr Suðurdal 
og Geitdalsá úr Norðurdal sam-
einast utan við múlann og mynda 
Grímsá sem fellur á eyrum úr að-
aldalinn. Í mynni Skriðdals var 
Grímsárfoss og þar er nú Gríms-
árvirkjun. Nokkrir fossar eru í Öx-
ará og Geitdalsá inni í dalbotnum 
og í þverám þeirra en lítið er um 
fossa í aðaldalnum. Í Suðurdal er 
Skriðuvatn. 

Þrátt fyrir nafnið er ekki mikið 

um jarðvegsskriður í Skriðdal, en 
bergskriður eða berghlaup eru 
áberandi í Suðurdal og setja mik-
inn svip á dalinn. Skriðdalur þykir 
veðrasamur og snjóþungur og þar 
er úrkoma mun meiri en í öðrum 
inndölum Héraðs. Í Austurhlíð 
Skriðdals og Suðurdals er að heita 
má samfellt kjarrskógarsvæði utan 
frá Gilsá inn í dalbotn. Einnig eru 
skógar í afdalnum Þórudal og í 
austurhlíð Norðurdals. Annars er 
lynggróður mest áberandi. Skóg-
rækt var hafin á síðasta áratug á 
mörgum jörðum. 

Skriðdalur hefur frá upphafi 
byggðar verið sérstakur hreppur, en 
sameinaðist öðrum hreppum austan 
Lagarfljóts 1998 og öðrum hreppum á 
Héraði 2004. Nokkur hluti Suðurdals 
hefur verið á náttúruminjaskrá síðan 
1984. Hér eru ráðgerð 5 griðlönd í 
sveitinni, að mestu leyti í fjöllum. 

Heimildir: Björn Bjarnason í 
Birkihlíð: Skógar og skógarleifar 

í Skriðdal. Austri, jólablað 1996. 
Í „Búkollu II“ er lýsing á dalnum 
eftir Jón Hrólfsson á Haugum og 

ýtarlegri í handritum hans í Hér-
aðsskjalasafni. H. Hall.: Lýsingar á 

skógræktarjörðum og tilhyrandi kort 
(Handrit hjá Héraðsskógum, Eg. ). 

Nánar við griðlönd. 

Eskja og Biomar a/S í noregi hafa nú í tvö ár staðið fyrir menningarviðburðum 
í heimahéröðum sínum – Myre í Vesterålen og á Eskifirði – undir heitinu 
rytmeför. Hafa tónlistarmenn á vegum Eskju farið utan og haldið tónleika 
og norskir tónlistarmenn komið til Eskifjarðar á vegum Biomar. nú í ár fór 
fyrir hönd Eskju, Garðar Eðvaldsson, 19 ára saxafónleikari. Spilaði hann á 
þremur tónleikum í Myre, Sortland og Bö. Hefur þetta menningarsamstarf 
fyrirtækjanna vakið mikla athygli í n-noregi sem og hér á landi þar sem þetta 
er óvanalegt að fyrirtæki hafi með sér slíkt samstarf. Á meðfylgjandi myndum 
má sjá Garðar og norska tónlistarmenn á rytmeför 2014.

Velkomin burt
Sumir af þeim sem hafa hér unnið 

einstaklega góða hluti, fara 
héðan. Sumir þeirra eru hérna 

og sumir eru allt að því hraktir burt. 
Sumir koma til baka með hugmyndir 
og þessa snilligáfu sem færir okkur 
Austfirðingum, eða ætti að gera, visst 
þakklæti. Þetta eru krakkar sem hafa 
haft fyrir því að læra, stúdera sjálfa sig 
og gera með það sem þeir hafa lært 
góða hluti. Ingimar Hrímnir er einn 
af þeim. Maður þyrfti líklega tíu fætur 
og hendur í viðbót til að segja minnst 
nógu oft hvað þetta fólk hefur gefið 
ekki bara sínum landsfjórðungi, heldur 
líka veröldinni. 

Sigurður Ingólfsson.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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janúardagar 
Um leið og við óskum landsmönnum öllum gleðilegs árs og þökkum viðskiptin á liðnu ári, 

byrjum við nýja árið með 20-40% afslætti af gæðavörum heimilistækjadeildar.
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helluborð

20% 
afsláttur

ofnareyjuháfar · veggháfarAirforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og 
eyjuháfum, sem eru annálaðir fyrir 
glæsilega hönnun og mikil gæði. 20-40% 

afsláttur

20-40% 
afsláttur

heimilislausnir

eldhústæki
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20-40% 
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hársnyrtitæki

20% 
afsláttur

20% 
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