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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

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Þorrablótin hófust strax í þorrabyrjun. Kvenfélagið Sif á Patreksfirði heldur sitt blót strax fyrsta laugardag í þorra. Nærri 200 
manns mættu og skemmtu sér vel. Mynd: Páll Janus Traustason.
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Nýr togari kom til Bolungavíkur í síðustu viku. Mun hann fá nafnið Sirrý ÍS. Skipið er smíðað 1998 í Noregi 
og er 700 brúttótonn að stærð. Það er fyrirtækið Jakob Valgeir ehf sem á skipið og mun togarinn koma í stað 
línubátsins Þorláks ÍS. Samhliða skipaskiptunum er áformað að auka landvinnslu félagsins um 3000 tonn.

Ráðgjafarnefnd um 
iðnaðaruppbyggingu
Bæjarráð Bolungavíkur leggur til 

að skipuð verði þriggja manna 
ráðgjafarnefnd um iðnaðarupp-

byggingu í byggðarlaginu. Gert er ráð 
fyrir að nefndin heyri undir bæjarráð. 

Tillagan er svohljóðandi: 
Bæjarráð leggur til að sett verði á 

laggirnar 3 manna ráðgjafarnefnd, 
sem heyri undir bæjarráð vegna at-
vinnuuppbyggingar sem snýr m.a. 
að iðnaðarstarfsemi í Bolungarvík. 
Nefndinni verði sérstaklega ætlað að 
sinna þeim verkefnum sem nú er unnið 

að í samstarfi við Atvinnuþróunarfé-
lag Vestfjarða og að gæta hagsmuna 
Bolungarvíkurkaupstaðar í þeim ver-
kefnum. Jafnframt er nefndinni ætlað 
að vera til ráðgjafar varðandi tækifæri 
í nýjum verkefnum til atvinnuupp-
byggingar. Í nefndinni sitji 2 fulltrúar 
skipaðir af meirihluta bæjarstjórnar 
og 1 fulltrúi skipaður af minnihluta 
bæjarstjórnar. 

Tillagan fer til bæjarstjórnar til af-
greiðslu. Ekki liggur fyrir hverjir munu 
sitja í nefndinni. 

Fjármálaeftirlitið 
vill veðsetja 
veiðiheimildir
Í dreifibréfi Fjármálaeftirlitsins til 

lánastofnana sem dagsett er 13. 
júlí 2015 er sett fram nýstárleg 

túklun á lögum um samningsveð sem 
banna veðsetningu réttinda eins og 
aflahlutdeild fiskiskipa. 

Í bréfinu segir að aflahlutdeildir 
verði ekki veðsettar sjálfstætt „heldur 
aðeins sem hluti af verðmæti þess 
fiskiskips sem þær eru skráðar á.“ Í 
lögunum sem eru frá 1997 segir hins 
vegar í 3. grein : 

„Eigi er heimilt að veðsetja réttindi 
til nýtingar í atvinnurekstri, sem skráð 
eru opinberri skráningu á tiltekið 
fjárverðmæti og stjórnvöld úthluta 
lögum samkvæmt, t.d. aflahlutdeild 
fiskiskips og greiðslumark bújarðar. 
Hafi fjárverðmæti það, sem réttindin 

eru skráð á, verið veðsett er eiganda 
þess óheimilt að skilja réttindin frá 
fjárverðmætinu nema með þinglýstu 
samþykki þeirra sem veðréttindi eiga 
í viðkomandi fjárverðmæti.“

Á þessu tvennu er töluverður 
munur. Í lögunum er bannið við 
veðsetningu réttindanna fortakslaust 
en í bréfi Fjármálaeftirlitsins segir að 
aflahlutdeildir verði veðsettar sem 
hluti af verðmæti fiskiskipsins sem 
þær eru skráðar á. Í fyrri útgáfunni 
eru réttindin án veðbanda en í seinni 
textanum eru réttindin talin veðsett 
með skipinu. Stofnuninni var send 
fyrirspurn og ósdkað eftir skýringum 
á þessari túlkun í umburðarbréfinu 
til lánastofnananna. Svar hefur ekki 
borist. 

Kubbi:

Framkvæmdir að hefjast 
við 2 km af stoðvirkjum 
Í sumar munu að óbreyttu hefjast 

framkvæmdir við 2. áfanga snjó-
flóavarnanna í fjallinu Kubba 

í Skutulsfirði. Áætlað er að fram-
kvæmdir taki þrjú ár og með þeim 
lýkur gerð snjóflóðavarnanna fyrir 
Holtahverfið. Varnirnar voru ákveðnar 
fyrir nokkrum árum, líklega árið 2005 
og varð það niðurstaðan að verja 
byggðina að hluta með varnagarði 
og að hluta með tæplega tveggja km 
löngum stoðvirkjum í fjallshlíðinni. 
Varnargarðurinn var fljótlega gerður 
en hlé hefur verið vegna fjárskorts um 
nokkurra ára skeið. 

Eftir mannskæðu snjóflóðin á Vest-
fjörðum árið 1995 var unnin áætlun 
um aðgerðir á landsvísu. Athugaðar 
voru sögulegar heimildir, aðstæður, 
hættumat gert og valdar leiðir til varna 
í hverjum stað. Áætlað er að heildar-
kostnaður verði um 25 – 30 milljarðar 
króna. Þegar er lokið framkvæmdum 
fyrir um það bil 16 milljarða króna. 
Nærri 200 manns hafa farist í ofan-
flóðum frá 1901. 

Framkvæmdunum í Kubba er lýst á 
glæru sem fylgdi erindi Hrafnkels Más 
Stefánssonar, sérfræðings hjá VERKÍS.
Varnargarðinum er ætlað að stöðva 
flóð af svæði III í fjallinu en stoðvirkin 
með 3 – 4 metra háum stálgrindum 
eiga að verja byggðina fyrir flóðum 
af svæði I og II. Neðstu grindurnar 
verða í 100 metra hæð og þær efstu í 
350 metra hæð. Áætlaður kostnaður 
við þennan áfanga er um 800 milljónir 
króna. 

Upp hafa komið þau sjónarmið 
að umhverfisraskið í Kubbanum séu 
meiri en ásættanlegt sé og hafa nokkrir 
íbúar farið fram á að fresta fram-
kvæmdum og finna aðra betri lausn 
hvað umhverfið varðar. Ísafjarðarbær 
efndi til almenns borgarafundar um 
málið í síðustu viku og fékk nokkra 
sérfræðinga frá Ofanflóðasjóði og Veð-
urstofu íslands til þess að kynna málið 
og svara fyrirspurnum fundarmanna. 

Gauti Geirsson gagnrýndi stoð-
virkin og sagði að óafturkræfar 
skemmdir yrðu á fjallshlíðinni. Skoraði 
hann á bæjarfulltrúa að þyrma Kubb-
anum. Fram kom í svörum við fyrir-
spurn Davíðs Kjartanssonar að tvær 

útfærslur á breytingu hefði verið til 
skoðunar. Í annarri væri gerður hærri 
varnargarður. Hann var talinn verða of 
stór og myndi valda tjóni á byggðinni. 
Hin væri að lengja núverandi garð í 
sömu hæð og sleppa stoðgrindunum 
í fjallinu. Því myndi fylgja ófullnægj-
andi vörn fyrir nokkur húsanna, sem 
yrði áfram á svokölluðu B svæði. Tengt 
þessum kosti var athugaður möguleik-
inn á fækkun grinda svo sem með því 
að stalla stoðvirkin á annan veg. Tómas 
Jóhannesson , snjóflóðaséfræðingur 
Veðurstofu íslands taldi það ekki væn-
legan kost. Blandaðri leið myndi fylga 
ókostir beggja leiðanna, umhverfis-
rask á hliðinni og rýmingarhætta 
fyrir nokkur hús. Spurt var um fleiri 
atriði og einkum hvort hægt væri að 
draga úr vegagerð í fjallshlíðinni, sem 
áformuð vegna framkvæmdanna. Allar 

ákvarðanir hafa verið teknar varðandi 
framkvæmdirnar en bæjarstjórnin 
mun þurfa að taka ákvörðun um veg-
slóðann. 

Þá kom fram í máli sérfræðinganna 
að framkvæmdum myndi frestast um 
1-2 ár ef taka eigi málið upp og skoða 
breytingar á framkvæmdunum. Gísli 
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri , 
taldi hafið yfir allan skynsamlegan 
vafa að það sem gera á í ár væri skársti 
kosturinn. Tveir fundarmanna sem 
til máls tóku og búa í Holtahverfinu 
vildu framkvæmdir strax og sögðust 
ekki vilja bíða lengur eftir öruggum 
vörnum. 

Málið verður tekið fyrir á bæjar-
stjórnarfundi í dag, 4. febrúar þar sem 
bæjarfulltrúar Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks hafa lagt til að skoðuð 
verði ný tillaga að varnarvirkjum. 

• Almennt góðar aðstæður til 
uppsetningar

• Stálgrindur 3 – 4 m háar 
– efstu stoðvirkin í 350 m h.y.s.
– neðstu stoðvirki í um 100 m h.y.s.

• Áætlaður verktími um 3 ár
• Heildarumfang stoðvirkja í 

Kubba er áætlað um 1890 m

Umfang stoðvirkja í Kubba

hæð   
dk=4.0 m

hæð   
dk=3.5 m

hæð   
dk=3.0 m Samtals

Svæði I 324 m 1.004 m 1.328 m
Svæði II 58 m 110 m 392 m 560 m
Samtals 58 m 434 m 1.396 m 1.888 m



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er í boði sjálfskiptur og beinskiptur, dísil eða bensín.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 losun 135/140 g/
km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, Ford 
SYNC samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8” snertiskjár í miðjustokk, 4,2” TFT litaskjár í mælaborði, 
tvískipt tölvustýrð miðstöð með loftkælingu og 17” álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn Ford Kuga.  
SYNC samskiptakerfi,  
8” snertiskjár og íslenskt  
leiðsögukerfi er staðalbúnaður

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Ford_Kuga_BeturBúin_5x38_20150106_END.indd   1 12.1.2016   11:14:10



4 4.  febrúar 2016

VESTFIRÐIR
3. 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: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 892-7630 og netfang: kristinn@kristinn.is.  
UMBROT: Prentsnið. PRENTUN: Landsprent, 3.400 eintök. DREIFING: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Fyrir nokkrum dögum féll hæstréttardómur í máli sem sjómaður í 
Bolungavík höfðaði á hendur útgerð sem hann vann hjá  og snerist 
um vangoldin laun.  Niðurstaðan varð sú sama og í héraðsdómi 

Vestfjarða. 

Krafa sjómannsins um 19,1 milljóna króna vangoldin laun á árunum 2007 
– 2012 var var tekin til greina en útgerðin engu að síður sýknuð þar sem 
sjómaðurinn hefði dregið of lengi að sækja rétt sinn.   Þessi niðurstaða 
er mikið umhugsunarefni, sérstaklega fyrir launamenn.  Það  getur verið 
fjárhagslega skaðlegt fyrir launþega að sækja ekki sinn rétt.  En það getur 
líka verið erfitt að gera slíkt í umhverfi þar sem atvinnurekendur hafa öll 
tök  og taka stundum óstinnt upp athugasemdir um kaup og kjör. Við 
þessar aðstæður þurfa sjómenn sem aðrir launþegar að geta  reitt sig á 
stéttarfélögin til þess að gæta hagsmuna sinna. Stéttarfélögin verða hins 
vegar ekki sterk nema að félagsmennirnir geri þau sterk.

Í þessu máli er ekki farið að lögum. Atvinnurekandanum ber samkvæmt 
sjómannalögum að gera skriflega ráðningarsamning við skipverja þar 
sem fram kemur hvert umsamið kaup er. Sérstaklega er þörf á þessu þegar 
engin kjarasamningur er í gildi eins og átti við um sjómenn á smábátum. 
Kjarasamningur var ekki gerður fyrr en 2012. Formaður Verkalýðs- og 
sjómannafélags Bolungavíkur hefur lýst ástandinu svo að útgerðarmenn 
hafi tíðkað að prenta út sína skilmála og kalla þá kjarasamning.  Þar hefðu 
verið dregin frá skiptum ýmis gjöld sem ekki átti að gera, svo sem vigt-
argjald, hafnargjöld , veiðigjöld til ríkisins og hækkun  á beitukostnaði.  
Þá hefðu sjómenn látið yfir sig ganga að  taka þátt í kvótaleigu allt fram 
til 2012 að kjarasamningar voru loks gerðir. Líkti formaðurinn ástandinu 
við villta vestrið. 

Annað umkvörtunarefni kemur fram í málarekstrinum sem leiðir af því 
að útgerðarmenn komast upp með að gera ekki skriflega ráðningarsamn-
ing eins og lögbundið er. Það er að launaseðlarnir veittu ófullnægjandi 
upplýsingar um forsendur aflahlutar sjómanna. Fram kemur að ekki hafi 
komið fram hvert aflaverðmætið var sem hlutur var reiknaður af , hver 
skiptaprósentan væri eða hvaða kostnaður væri dreginn frá söluverði 
aflans svo vitnað beint í dóminn. 

Fram kemur að þótt sækjandi væri aðeins einn sjómaður megi ætla að 
þessir alvarlegu annmarkar eigi við um fleiri sjómenn á smábátum í þessar 
verstöð.  Þess vegna var þessi málarekstur mikilvægur fyrir fleiri en stefn-
anda.    Mjög háar fjárhæðir voru í húfi þegar litið er til alls tímabilsins 
og mögulegs fjölda sjómanna.  Til viðbótar þessu kemur svo þátttaka 
sjómanna í kvótaleigu. Hún er ólögleg og nemur líka háum fjárhæðum. 

Það er satt að segja dapurleg niðurstaða að útgerðarmenn hagnist á því 
þegar upp er staðið að hafa vanvirt lagaákvæði . Það verður ekki aðeins 
refsilaust heldur er útgerðin verðlaunuð fyrir vikið.

Því miður lýkur ágreiningi um kaup og kjör ekki með þessu máli. Frá 
árinu 2008 hefur hásetahlutur lækkað um 40% á smábátum  eins og sagt 
var frá í blaðinu Vestfirðir á árinu 2014. Önnur kjaradeila var sama ár 
þegar einn útgerðarmaðurinn neitaði að greiða aukahluti til stýrimanns 
og var greint frá henni í blaðinu Vestfirðir.  Nokkrar útgerðir í Bolungavík 
höfðu klofið sig frá Landssambandi smábátaeigenda og  töldu sig ekki 
bundna af þessu ákvæði kjarasamninganna. Framkvæmdastjóri Félags 
skipstjórnarmanna og einnig formaður klofningsfélags smábátaeigenda 
voru ósammála bolvísku útgerðunum.  Tveimur mánuðum seinna höfðu 
sjómennirnir fullan sigur í málinu.  Það skiptir máli að flytja fréttir. Þögnin 
er skilin sem tómlæti.  Þriðja málið sem gerð hefur grein  fyrir í blaðinu 
er lækkun á launum á einum bátnum um tugi prósenta með því að selja 
aflann á verðlagsráðsverði.  Allt eru þetta mál sem eru fréttir og eiga 
erindi við lesendur.  Öll eru þau hluti af átökum um skiptingu teknanna 
milli launa og fjármagns og um allt land. Fjármagnið hefur verið að auka 
hlut sinn með hækkandi kvótaverði. Því er mætt með því að lækka laun 
sjómanna.  Fréttaflutningur er afleiðing en ekki orsök. Vandinn liggur 
ekki í afleiðingunum heldur orsökunum. Það mætti þeir hafa í huga sem 
kvarta undan  fréttaflutningi af gerðum útgerðarmanna. 

Kristinn H. Gunnarsson

Villta vestrið 
og átökin um 
laun sjómanna

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Nú er komin þorrinn með sín blót 
um allar sveitir. Indriði Aðalsteins-
son, bóndi á Skjaldfönn yrkir um 
þorrablótin:

Nú mun brátt um byggðir lands
borið upp af fornri rót
að menn lengi í drykkju og dans
og drífi sig á þorrablót.

Þung er umræðan um kjör gamla 
fólksins og rennur mörgum til rifja 
hversu stjórnvöld eru sein til framfara-
verka. Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi 
á Laugabóli við Ísafjarðardjúp er enn 
að störfum komin um nírætt. Hún 
er hagyrðingur góður eins og fleiri í 
hennar ætt. Hún leggur orð í belg um 
þetta mál:

Mikið bólar á óvild enn
sem illt er að þurfa að melta.
Kaupið er hækkað við hátekjumenn
meðan hinir eru við það að svelta.

Ragna er ný í hagyrðingahópi 
Vestfirska vísnahornsins og er henni 
vel fagnað.

Sigmundur Sigurðsson, Steinadal 
í Strandasýslu hefur lengi fengist við 
kveðskap og sent Indriða félaga sínum 
á Skjaldfönn stundum svör í bundnu 

máli. Eitt sinn hringdi Indriði í Sig-
mund og spurði hvort eitthvað stæði 
út af hjá honum,  í þeirri meiningu 
hvort Sigmundur hefði tíma aflögu.  
Sigmundur var þá að rýja fé sitt sem er 
mikið verk og erfitt og svaraði:

Bág er heilsan bakið þreytt,
brátt ég vil það laga.
Af mér stendur ekki neitt
útaf þessa daga.

Víkjum nú að landpóstamálinu. Nú 
skal dregið úr póstþjónustu við dreif-
býlið um helming og ríkið ber við 
fjárskorti. Eins og kunnugt er hefur 
póstþjónustan verið færð úr ríkis-
stofnun í hlutafélag, Íslandspóst og þá 
kemur upp sú viðbára að ekki megi 
færa hagnað af póstþjónustu í þéttbýli 
til þess að greiða fyrir þjónustuna í 
dreifbýlinu. 

Indriði Aðalsteinsson talar hreina 
íslensku um þetta:

Einkavæðing andstyggð reynist
afleiðingin svona greinist:
Íslandspóstur einskis nýtur
á okkur sína kúnna skítur.

Indriði er landsfrægur bóndi fyrir 
miklar afurðir af sínu fé. Sigmundur í 

Steinadal hefur haft góð kynni af Ind-
riða, en telur sig geta lagt honum lið:

Indriði er æði snjall og iðinn bóndi
Í afurðum þar efst hann tróni
er þar mesti bænda sómi.

Fjörtíu kílóin ei fjærri virðast
í afurðum þú yrði hærri
ef að kæmi ég nærri.

Þá er það  tófan og þingsályktunar-
tillaga Róberts Marshall sem vikið er að 
annar staðar í blaðinu. Róbert leggur til 
að friða tófuna. Það fellur í grýtta jörð 
hjá Djúpbændunum Indriða og Rögnu.

Fyrst Indriði:
Hjá þingmanni vargur í öndvegi er
þó arðsemi neikvæða gefi.
Til skyldleika finnur með sjálfum sér
og soltnum og blóðþyrstum refi.

Og Ragna bætir um betur:
Ágang þola ýmsir fá
illa þó að líki
allan fjandann friða má
sem finnst í tófulíki.

Látum þetta gott heita að sinni með 
vetrarkveðjum úr Þorranum í Bol-
ungavík.

Kristinn H. Gunnarsson

Fær 267 tonna byggða 
kvóta fyrir 25 kg veiði
Báturinn Jón Hákon BA 61 

fær 267 tonna byggðakvóta 
á yfirstandandi fiskveiðiári 

samkvæmt upplýsingum á vef Fiski-
stofu. Til Bíldudals er ráðstafað 126 
tonnum og ónotaður byggðakvóti frá 
fyrri tíma bætist svo við svo til ráð-
stöfunar verður 267 tonn í þorskíg-
ildum talið. Jón Hákon BA 61 fær einn 
allan byggðakvótann þar sem hann er 
eini báturinn sem uppfyllir það skil-
yrði sveitarfélagsins að hafa landað 
botnfiskafla í nóvembermánuði 2015. 
Báturinn landaði 25 kg afla þann 30. 
nóvember í Akraneshöfn. Veitt var 
á sjóstöng. Alls eru 29 skip og bátar 
skráðir með heimahöfn á Bíldudal. 

Sérreglurnar sem bæjarstjórn Vest-
urbyggðar setti fyrir Bíldudal kveða 
auk þess á um skip þurfi að vera skráð 
í byggðarlaginu 1. desember 2015 og 
að þau fiskiskip sem fá úthlutaðan 
byggðakvóta skuli landa aflanum til 
vinnslu innan sveitarfélagsins á fisk-
veiðiárinu. 

Sérreglurnar breyttust frá fyrra ári 
þannig að þá var miðað við að skip 
væri skráð í byggðarlaginu 1. október 

2014 og að þau skip skyldu fá byggða-
kvóta sem höfðu landað botnafisk-
afla innan byggðarlagsins í september 
2014. Þá var það ekki skilyrði 2015 að 
landað hefði verið afla í byggðarlaginu 
á viðmiðunartímabilinu eins og 2014. 
Hefði það verið hefði Jón Hákon BA 
61 ekki uppfyllt skilyrðin fyrir því að 
fá byggðakvótann. 

Í svörum Ásthildar Sturludóttur, 
bæjarstjóra við fyrirspurnum blaðsins 
Vestfirðir kom fram að tilgangur sér-
reglanna væri að Jón Hákon BA 61 
félli undir þær. Fyrirtækið hygðist 
koma á fót sérhæfðri fiskvinnslu á 
Bíldudal. 

Það sem vekur athygli er að bæj-
arstjórnin setur sérreglurnar fyrir 
Bíldudal á fundi sínum 9. desember 
2015. Þá er liðinn nóvember mánuður 
og því lá fyrir að aðeins Jón Hákon BA 
61 hefði landað afla í mánuðinum, 
þótt lítill væri. Með því að miða við 
nóvember í stað september áður og 
falla frá því að aflanum væri landað 
innan byggðarlagsins verður Jón Há-
kon BA 61 eini báturinn sem uppfyllir 
öll skilyrðin. 

Ómar Sigurðsson á Bíldudal hefur 
kært til Atvinnuvegaráðuneytisins 
þessa úthlutun vegna bátsins Þröstur 
BA 48. Ómar segir í samtali við blaðið 
að hann hafi fengið staðfestingu á því 
að engin áhöfn hafi verið skráð á Jón 
Hákon BA 61 þann 30. nóvember 
og ennfremur að Fiskistofa hafi gert 
athugasemd við það til ráðuneytisins. 
Þá segir Ómar að samkvæmt sínum 
upplýsingum hafi Jón Hákon BA 61 
verið í slipp og aldrei látið úr höfn 
þennan dag. Hins vegar hafi aflinn 
verið skráður kl 9: 04 að morgni. 
Þetta geti einfaldlega ekki gengið segir 
Ómar. Það er 6 – 8 bátar sem hefðu 
áhuga á því að fá byggðakvóta að hans 
sögn. Hvað varðar fiskvinnslu þá segir 
Ómar að ætlunin sé að koma henni 
upp í húsnæði sem engan veginn er 
tilbúið fyrir vinnslu og fyrirsjáanlegt 
sé að þeir sem fái byggðakvóta muni 
semja við fiskvinnslu á Patreksfirði. 
Nýjustu fréttir eru að lögfræðingur 
Atvinnvegaráðuneytisins hefur sent 
fyrirmæli til Fiskistofu um að afhenda 
ekki að svo stöddu neinn byggðakvóta 
til Bíldudals. 
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■ Fataskápar

20% afsláttur af hágæða 
AEG eldhústækjum

með kaupum á 
HTH innréttingum.
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Opið mánudaga - föstudaga kl. 10-18 
og á laugardögum kl. 11-15.

Alltaf opið á Ormsson.is

HTH er leiðandi framleiðandi eldhússinnréttinga. 
Samspil fágaðrar hönnunar og einstakra gæða 
einkenna HTH innréttingarnar enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt handverk eftirsótt 
um heim allan. 

 
Hönnuðir okkar vinna með þínar hugmyndir 
og óskir, teikna tillögur að draumaeldhúsinu 

og gera þér frábært tilboð. 
Þannig leikum við saman.
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Fjármálaeftirlitið 
verðfellir aflaheimildir 
Í dreifibréfi frá Fjármálaeftirlitinu 

til lánastofnana sem dagsett er 13. 
júlí 2015 eru aflaheimildir í sjáv-

arútvegi verðlagðar og lánastofnunum 
lagðar línurnar í lánveitingum til kaupa 
á kvóta. Í bréfinu sem undirritað er 
af Lilju Rut Kristinsdóttur og Stefáni 
Þór Björnssyni segir að veð og aðrar 
tryggingar fyrir útlánum hafi áhrif á 
útlánaáhættu ogþví sé mikilvægt að til 
séu viðmið um hvernig mati á slíkum 
tryggingum er háttað. Eru lánastofn-
anir varaðar við því að lána til kaupa 
á aflaheimildum samkvæmt þeim 
verðum sem verið hafa. 

Bent er á í bréfinu að aflaheimildir 
geti orðið lítils virði ef aflabrestur 
verður og er vísað til úthafsrækju og 
innfjarðarrækjuveiði auk uppsjávar-
tegunda. Þá segir að markaður með 
aflaheimildir sé grunnur og óskilvirkur. 
Viðskipti hafi átt sér stað undanfarin ár 
án þess að markaðsverð liggi fyrir. Enn-
fremur segir að viðskipti hafi flest verið 
með litlar aflahlutdeildir þar sem kaup-

andi hafi haft vannýtta framleiðslugetu 
og þar af leiðandi lágan jaðarkostnað. 
Slík verð gefi skakka mynd af verði 
aflaheimilda við aðstæður þar sem 
meira magn væri til sölu. Varað er við 
því af þessum sökum að viðskiptin gefi 
ekki endilega raunhæft mat á verðmæti 
aflaheimildanna. 

Í niðurstöðukafla bréfsins segir: 
Fjármálaeftirlitið hefur með hliðsjón 

af ofangreindum atriðum metið virði 
aflaheimilda og geymir viðaukinn töflu 
með viðmiðunarvirði sem eftirlitið 
mun líta til í SREP athugunum. 

Fjármálaeftirlitið mun endurskoða 
þau viðmið sem sett eru fram í töflunni 
þegar tilefni er til og áskilur sér rétt til 
að víkja frá þeim ef ástæða þykir til. 

Sérstaka athygli vekur að mat Fjár-
málaeftirlitsins á kvóta í þorski er að-
eins 1.120 kr/kg sem er langtum lægra 
verð en markasverðið er um þessar 
mundir. Heimildir blaðsins telja að al-
gengt verð sé nálægt 3000 kr/ kg fyrir 
þorskinn, en það hefur ekki fengist 

staðfest. Aflamark, skipa og báta-
salan gefur upp í júní 2014 að verðið á 
aflahlutdeildinni í þorski sé 2600 – 2700 
kr/kg. Á þeim tíma var leiguverðið 230-
240 kr/kg af þorski en það er nú 205 kr/
kg að viðbættu veiðigjaldinu sem er 14 
kr/kg. Samkvæmt því leiguverðið ekki 
lækkað að neinu marki frá júní 2014 og 
sennilegt er að varanlega kvótaverðið 
þróist á svipaða hátt. Miðað við þessar 
tölur er verðmat Fjármálaeftirlitsins 
minna en helmingur af því verði sem 
útgerðarmenn greiða og viðskiptabank-
arnir lána fyrir því kaupverði þrátt fyrir 
dreifibréf Fjármálaeftirlitsins. 

Varúðarsjónarmið Fjármálaeftirlits-
ins eru skiljanleg eftir fall fjármála-
kerfisins árið 2008. En svo virðist sem 
lánastofnanirnar virði varúðarsjónar-
miðin að vettugi með þeim verðum 
sem þær telja lánshæf. Slíkt er að mati 
Fjármálaeftirlitsins mjög varasamt og 
vekur spurningar um það hvort stjórn-
endur viðskiptabankana hafi lært það 
sama af hruninu og Fjármálaeftirlitið. 

Fisktegund
Mat á virði 

aflaheimilda  
í kr./kg.1

Virði 1% af 
kvóta í m.kr.

Áhættufrá-
drag Virði kr./kg.

Þorskur 1.600 30% 1.120

Ýsa 1.410 30% 990

Ufsi 930 30% 650

Karfi 820 30% 570

Úthafskarfi 850 70% 260

Steinbítur 1.200 30% 840

Langa 1.310 30% 920

Blálanga 730 70% 220

Keila 660 30% 460

Skötuselur 1.810 30% 1.270

Gulllax 440 70% 220

Grálúða 1.690 30% 1.180

Skarkoli 1.010 30% 710

Þykkvalúra 1.080 30% 760

Langlúra 850 30% 600

Sandkoli 350 30% 250

Skrápflúra 370 30% 260

Síld 460 360* 60% 150*

N.í. síld 520 290* 60% 90*

Loðna 570 690* 60% 280*

Kolmunni 130 240* 80% 50*

Makríll 250 370* 100% 0*

Humar 14.700 30% 10.290

Rækja 1.380 100% 0
1 Hér er ekki átt við virði aflaheimilda í krókaaflakerfinu.
*  Virði aflahlutdeilda í síld, N.í. síld, loðnu, kolunna og makríl eru skráð sem virði 1% af 

aflaheimildum, virði annarra tegunda er miðað við slægt kíló.

Samið tímabundið 
við Þotuna ehf 
Bæjarráð Bolungavíkur hefurá-

kveðið að semja tímabundið 
við Þotuna ehf um starf 

bæjarverkstjóra og starfsmanns 
eignasjóðs. Bæjarverkstjórinn er í 
veikindaleyfi og var starfið auglýst. 
Aðspurður um það hvernig það geti 
farið saman að verktakinn yfirtaki 
einnig starf verkstjóra segir Elías 
Jónatansson, bæjarstjóri: 

„Samningurinn inniheldur verk-
lýsinu sem tekur á öllum helstu 
verkefnunum. Formlega á eftir að 
undirrita samninginn, en hann 
gengur m.a. út á eftirfarandi hluti: 

Allri starfsemi áhaldahússins var 
á sínum tíma útvistað til verktaka, 
en bæjarverkstjóri hefur haft eftirlit 
með störfum verktakans. Eftirlit með 
verkefnum verktaka færist núna 
frá bæjarverkstjóra til byggingar-

fulltrúa. Byggingarfulltrúi hefur 
þá eftirlit með öllum verkum sem 
unnin eru fyrir kaupstaðinn, en ekki 
bara útboðsverkum og ýmsum ver-
kefnum iðnaðarmanna. Byggingar-
fulltrúi hefur einnig haft með 
höndum yfirferð reikninga vegna 
allra útboðsverka (líka útboðsverka 
verktakans) og verkefna iðnaðar-
manna. Samkvæmt samningnum 
mun byggingarfulltrúi nú einnig 
fara yfir reikninga frá verktakanum. 

Verktaki tekur hinsvegar að sér 
smærri verkefni og þjónustu, sem 
verkstjóri sinnti áður, við stofnanir 
Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir fasta 
mánaðargreiðslu. Önnur verkefni þar 
sem þarf að kalla til þjónustu verktak-
ans og tæki þarf byggingarfulltrúi að 
samþykkja að verði framkvæmd og 
síðan samþykkja reikning fyrir. 

Verktaki getur því ekki sjálfur 
stofnað til kostnaðar fyrir Bol-
ungarvíkurkaupstað án beiðni frá 
byggingarfulltrúa. Í þeim tilfellum 
að forstöðumaður stofnunar óskar 
eftir „smáverkefni“ þá fellur það 
innan fastrar greiðslu. Ýmiss smá-
verkefni og föst eftirlitsverkefni með 
vatnsveitu og fráveitu eru innifalin í 
fastri greiðslu til verktaka. 

Verktaki verður með útkallssíma 
vegna vatnsveitu og fráveitu, þannig 
að ef upp koma bilanir í veitum þá 
er svarað í útkallssíma allan sólar-
hringinn alla daga ársins og fellur 
það einnig innan föstu greiðslunnar.“ 

elías Jónatansson.

Fundur áhugamanna um stöðu og framtíðarhorfur 
Vestfjarða var haldinn á Ísafirði á laugardaginn.
Steinþór Bragason flutti framsögu og síðan var rætt 
um ýmis hagsmunamál fjórðungsins svo sem raf-
orkumál og fjárveitingar ríkisins til heilbrigðismála 
og menntamála. 
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FENGSÆLAR
ÁKVARÐANIR  
      BYGGJA Á     
SÉRÞEKKINGU

Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri fyrirtækja. Við leggjum okkur fram um 
að setja okkur vel inn í þær ákvarðanir sem þú stendur frammi fyrir í rekstrinum og þótt 
við þekkjum viðfangsefnin ekki jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á.

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af þjónustu við sjávarútveginn og hjá
bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig getum við
veitt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar bankaþjónustu sem
styður reksturinn.

Þekking sprettur af áhuga.

Ólafur Hrafn Ólafsson er viðskiptastjóri  
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka

Þjónusta við fyrirtæki

Við tókum ákvörðun: 
Að veita bestu banka þjónustu 
á Íslandi svo þú eigir auðveldara 
með að taka þínar ákvarðanir

2013 2014
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Að binda ráð sitt við refshala
Víða liggja vargsins spor
varla drepast mun úr hor
finnur allskyns æti. 
Hans mun endast þrek og þor
þar til kemur aftur vor
kænn á kvikum fæti. 

Birkir Friðbertsson

Það er ekki hátt risið á alþingi Íslendinga 
um þessar mundir. Samkvæmt skoð-
anakönnunum er virðing þingsins og 
traust á þingmönnum komin niður fyrir 
grasrótarmörk. 

Hvernig á það líka annað að vera 
þegar einn þeirra – Skagfirðingur að 
vísu – gengur erinda áfengisauðvaldsins 
við að koma brennivíni í búðir. 

Annar, og helsti meðreiðarsveinn 
hans, foringi síns þingflokks í íþrótta-
málum vill líka umfram allt lögleiða 
spilavíti. Sá þriðji er ekki vel séður í flug-
vélum, samanber síðasta áramótaskaup. 
Sá fjórði leggur að sögn, sessunaut sinn 
í einelti, svo hún þarf áfallahjálp ásamt 
gestum formanns fjárlaganefndar. Sá 
sjötti vill síðan friða refastofninn. 

Refur í sauðargæru
Almannarómur sem sjaldan lýgur 
heldur því fram að í sumar hafi Ester 
Rut Unnsteinsdóttir líffræðingur, 
spendýravistfræðingur og doktor í 
hagamúsum, fyrrverandi forstöðu-
maður Melrakkasetursins í Súðavík 
og sjálfskipaður verndari refavargsins, 
gengið á milli þingmanna til að finna í 
þeirra hópi einhvern til að reka erindi 
sín. 

Afraksturinn var þingskjal 303 – 
„Tillaga til þingsályktunar um eflingu 
rannsókna á vistfræði melrakkans.“ Flm. 
Róbert Marshall. Að“efling rannsókna“ 
sé helsta markmið þessarar þingsálykt-
unartillögu er yfirskin, enda eru fyrst 
Theódór Gunnlaugsson frá Bjarmalandi 
og síðar Páll Hersteinsson prófessor, 
búnir að rannsaka allt sem þörf er á 
varðandi refi. 

Í gr. gerð með þingskjalinu sem vænt-
anlega verður birt með þessari grein 
minni, geta lesendur blaðsins sjálfir lagt 
mat á tilganginn, sem mér virðist mega 
greina í þrennt. 
1) Refir valda svo litlu tjóni að það rétt-

lætir ekki fjárframlög hins opinbera 
til að halda stofninum niðri. 

2) Orðið hefur“tilfinnanleg“ fækkun í 
stofninum á undanförnum árum. 

3) “Því ber að hætta öllum opinberum 
stuðningi við (refa) veiðar, forðast að 
trúa á“getgátur og sögusagnir“ um 
tjón af völdum refa, en veita rausn-
arlegu fé til verndaráætlunar fyrir 
tegundina og vistfræðirannsóknir í 
hennar þágu.“
Hafi einhver efast um aðkomu E. R. U. 

að þessu máli, hverfur sá efi væntanlega 
við lestur gr. gerðarinnar, svo glögg sem 
fingaför hennar eru á efnistökum og 
málfluttningi. Gagnslitla, skaðmennt-
aða og þurftarfreka stóðið hjá Nátt-
úrufræðistofnun er, eins og refurinn, í 
stöðugri ætisleit. 

Í vasa hverra skyldi nú hið“rausnar-
lega fé til verndaráætlunar fyrir tegund-
ina“ eiga að fara? 

Í ljósi reynslunnar, þarf enga að undra 
þó sjálfskipaður verndari refa gangi fram 
með þessum hætti. Hitt er verra, miklu, 
miklu verra að þingmaður og það fyrrv. 
formaður Blaðamannafélags Íslands, láti 
frá sér fara jafn einhliða málfluttning, 
fullan af rangfærslum, staðleysum og 
hreinu óráðshjali, sem hlýtur að jaðra 
við alþingismet á þeim vettvangi. 

Stórtjón og kostnaðarauki
Frá landnámsöld hafa forfeður okkar og 
ekki að ástæðulausu, barist við refinn og 
miðaði lítið fyrr en skotvopn og síðar 
eitur komu til sögunnar. 

En nú hefur Hálsaskógarheilkennið 
um að Mikki refur sé krúttlegur og 
meinlaus rótfest sig svo í kollinum á 
stórum hluta veruleikafirrts þéttbýl-
isfólks að slæm reynsla kynslóðanna 
af refum verður að“getgátum og sögu-
sögnum“ í þess eyrum. Því skal hér 
vitnað til nútímastaðreynda. 

Samkvæmt rannsóknum Páls Her-
steinssonar er þéttleiki grenja hvergi 
meiri en á Hornströndum og í ágúst 
1998 auðkenndi hann nokkra yrðlinga 
með eyrnamerkjum, hálsböndum og 
radíósendum. Það tók ungviðið undra-
skamman tíma að ferðast óravegu frá 
upprunastöðvunum. Snemma í nóv-
ember sama ár, var sá fyrsti skotinn við 
æti á Rauðamýri á Langadalsströnd við 
Djúp. 

Síðar þennan vetur í mars, skaut ég 
radíóref við æti og hlaut litlar þakkir 
fyrir hjá Páli, enda hefði verið miklu 
meiri veiði í honum á Snæfellsnesi eða 
Skagafirði. 

Samkvæmt merkingaheimtum á 
refum Páls má ætla að út úr þessari 
ríkisreknu vargaútungunarstöð og 
nágrenni hafi síðan 1994 streymt yfir 
okkur Vestfirðing, um 10.000 refir á 
leið sinni austur í Húnaþing og Skaga-
fjörð og suður til Dala, Borgarfjarðar 
og Snæfellsness. 

Sem dæmi um refavöðuna er að 2013 
voru, á svæðinu frá Hrútafjarðarbotni 
norður Strandir að Reykjarfirði nyrðri 
og að Djúpi milli Kaldalóns og Ísafjarð-
arár, felldir rúmlega 500 greiðsluskyldir 
refir og þá eru til viðbótar verulegur 
hluti útburðar og ljósaskyttufelldra dýra 
og þau sem ekið var yfir. 

Afleiðingar þessara óskapa er, að 
rjúpa er nánast horfin hér vestra, enda 
er hún, eða var, aðalfæða refa allan 
ársins hring. Fálkinn heyrir því líka 
sögunni til hér um slóðir, kríuvörp 
hafa einnig þurrkast út nema í eyjum 
langt frá landi. 

Æðabændur þurfa á vori hverju að 
standa vopnaða vakt allan sólarhringinn 
í 5 – 6 vikur og dugir þó ekki alltaf 
til. Í Þernuvík við Djúp gróf refur sig 
undir vandaða og vel niðurnjörvaða 
girðingu meðan heimafólk brá sér af 
bæ og sundraði 40 hreiðrum. Þá var 
refur einnig skotinn þar í fjörunni við 
að mukra lífið úr selkóp. 

Tjón okkar sauðfjárbænda er þá 
ótalið, t.d. hurfu frá mér í vor á alger-
lega hættulausum heimatúnum, þrjú 
4 – 5 vikna gömul lömb og náðist sá 
skaðvaldur ekki, þrátt fyrir vöktun öfl-
ugra veiðimanna og óvenjulega ýtarlega 
grenjaleit. 

Þetta eru þó smámunir, því sunnan 
Djúps hjá Rögnu á Laugarbóli, vantaði 
26 lömb í haust eða um 12% og til við-
bótar komu skaðbitnar ær. 

Síðast en ekki síst er sú rýrnun lífs-

gæða sem felst í því hjá öllu sæmilegu 
fólki þegar raddir vorsins, sem það 
hefur frá blautu barnsbeini alist upp við 
og notið, hljóðna eða hverfa með öllu, 
svo sem orðið er fyrir löngu á Horn-
ströndum og í Jökulfjörðum og stefnir 
í á Snæfjallaströnd og Kaldalóni og að 
sögn mjög víða hér vestra. 

Um allt land heyrast svo fregnir 
að þær tegundir fugl sem refurinn á 
greiðan aðgang að eggjum og ungum 
hjá, séu á hröðu undanhaldi. 

Refavinir ættu að lesa ritgerð Ævars 
Petersens fuglafræðings í síðasta hefti 
Náttúrufræðingsins, þar sem hann 
greinir frá reynslu sinni í vor af heim-
sóknum refa í himbrima- og lómabyggð 
vestur á Mýrum. Þar mun enginn ungi 
hafa komst upp í sumar. 

Þegar mávar ógnuði flugöryggi á 
Keflavíkurflugvelli sagði Páll Hersteins-
son að einfaldast og ódýrast væri að 
leysa það vandamál með því að friða 
refi á Miðnesheiði og nágrenni. 

Hann sagði einnig í skýrlsu til Refa-
nefndar 2003, að“engir rannsóknarhags-
munir mæltu gegn því að hætt væri að 
friða refi á Hornströndum. 

Í samþykkt sem allir stjórnarmenn 
í sjö þáverandi sauðfjárræktarfélögum 
á Ströndum og við Djúp sendu Sigurði 
Inga Jóhannssyni þáverandi landbún-
aðar- og umhverfisráðherra vorið 2013, 
var þess krafist að refur á Hornstranda-
svæðinu væri affriðaður og skrúfað fyrir 
útstreymið með eðlilegri grenjavinnslu. 
Við vorum ekki virt svars og heldur ekki 
af núverndi refamálaráðherra Sigrúnu 
Magnúsdóttur. 

Við kjósendur í n. v. kjördæmi erum 
svo“lánsöm“ að eiga þrjá bændur á þingi. 
Ekkert lífsmark finnst með þeim í þessu 
efni. Það er greinilegt að þeir huga ekki 
á endurkjör. 

Fjölgun eða fækkun? 
Staðhæfing R. M. fengnar frá Náttúr-
fræðistofnun um“fækkun í refastofn-
inum um allt að þriðjung“ eiga sér 
enga stoð í raunveruleikanum enda er 
Náttúrufræðistofnun í þessu tilviki bara 
dulbúningur E. R. U. 

Við ritun þessarar greinar hef ég verið 
í sambandi við marga af reyndustu og 
gerhygglustu veiðimönnum landsins, 
sem og fjölda annarra einstaklinga og 
öllum ber saman um að ref fjölgi og 
færi sig nær byggð, samfara hnignun 
fuglastofna. 

Á því svæði sem ég hef með grenja-
vinnslu að gera voru í vor óvenju mörg 
greni í ábúð, og metfjöldi dýra sem 
náðust. Samt ók ég og mitt fólk yfir 4 
tófur frá miðjum ágúst til loka október. 

Ég vísa í Guðbrand á Bassastöðum 
og spyr eins og hann: “Með hvaða hætti 
fann Náttúrfræðistofnun þessa fækkun 
út? “

Gríðarleg stækkun friðlanda og 
þjóðgarða, grenjaleit sem hefur verið 
hætt hjá mörgum sveitarfélögum, eða 
veiði kvótasett og þak á greiðslur fyrir 
skiluð skott, ásamt kúgunaraðgerðum 

refavinaelítunnar í þeirra garð, hafa 
gert samanburðartölur aftur í tímann 
algerlega ómarktækar. 

Langflestir veiðimenn hafa hafnað 
öllu samneyti við Ester Rut, enda 
kvartar hún hástöfum yfir að enginn 
sendi henni hræ og þar með eru allar 
aldursgreiningaforsendur foknar út 
í veður og vind. Frystikistur vítt um 
land bólgna út af refaskottum og slíkar 
kippur má víða sjá í bílskúrum. 

Tvö undanfarin ár hefur Ester svo 
með jöfnu millibili komið fram í fjöl-
miðlum með furðusögur úr Hornvík. 
Fyrst hnaut hún í þokunni um nokkur 
refahræ á fjörukambinum og þá var 
stofninn um allt land auðvitað í útrým-
ingarhættu. Í vetur fór svo“Eyjólfur að 
hressast“ og það svo að í afar athyglis-
verðu viðtali hennar í útvarpi við Leif 
Hauksson í júnílok, voru öll greni í 
Hornvík setin og auk þess fjöldi hús-
næðislausra hlaupadýra. 

Ekki mátti á milli heyra, hvort var 
hamingjusamara yfir viðgangi vargins, 
Ester eða útvarpsmaðurinn.“Blessuð 
skepnan, mikið eru þetta ánægjulegar 
fréttir.“ En hvernig rímar nú þessi 
frjósemi og velsæld við“tilfinnanlega 
fækkun í refastofninum“ í gr. gerð þing-
mannsins? 

Í gr. gerð þingmannsins segir einnig: 
“Beinn kostnaður hins opinbera við 
refaveiðar nemur um 80 – 100 millj. á 
ári.“ Hins vegar sést á töflu sem fylgir gr. 
gerðinni að þessi kostnaður er þó mun 
lægri, 61 – 89 millj. svo ekki er nú ná-
kvæmninni fyrir að fara hjá þingmann-
inum, en það er bara í takt við annað. 

Hvergi kemur fram að vsk. tekjur 
ríkisins af okkur refaskyttum fer lang-
leiðina í að dekka stuðninginn við 
sveitarfélögin og svo bætast skatttekjur 
okkar við, en veiðmenn eru, samkvæmt 
Ester Rut, um 500. 

Ef þessi ríkisstuðningur skyldi nú 
samt ekki vera sjálfbær, get ég, svo sem 
nefnt sjálfsagða og skaðlausa sparnað-
arleið, sem er að fækka þingmönnum 
um 30, því, eins og alkunna er, gefast 
heimskra manna ráð því verr, sem þeir 
koma fleiri saman. 

Um skaðmenntun
Nýyrðið“skaðmenntaður“ hefur orðið til 
í umræðu okkar veiðimanna og á við um 
þá aðila, sérstaklega í valdastofnunum 
umhverfismála sem hreykja sér hæst og 
hafa margir lengi verið áskrifendur að 
launum, án þess að nokkuð jákvætt hafi 
komið frá þeirra hendi fyrir umhverfi 
okkar, heldur frekar þvert á móti. 

Þeir virðast gjarnan haldnir mennta-
hroka, afneita algerlega því sem venju-
lega er kölluð heilbrigð skynsemi. 
Reynsla kynslóðanna og viskubanki 
eldra fólks talar ekki til þeirra. 

Þeir hefjast handa á núlli í fræðigrein-
inni samanber litprentaða kynningarpé-
sans vegna minkaveiðiátaksins, sællrar 
minningar, sem byrjaði svona: “Mink-
urinn er loðinn, með frekar mjóslegið 
skott og hefur 4 fætur.“ Þetta fólk er 

afar frekt til fjárins og hver ríkisspeni 
soginn til blóðs. 

Enn tek ég undir ummæli Guðbrands 
á Bassastöðum.“Líffrræðingar sem og 
annað vísindafólk er á margföldum 
launum veiðimanna, auk þess sem 
rannsóknir krefjast yfirleitt margfaldrar 
vinnu miðað við veiðar.“

Vargavernd virðist vera sáluhjálp-
aratriði hjá Umhverfisráðuneyti og 
stjórnmálamenn þora ekki um þvert 
hús án handleiðslu þessara aðila og er 
þar frægast dæmið Ólafur K. Nielsen 
rjúpnafræðingur sem aldrei kannast við 
afnám refa á þeim fugli. Þegar hann fer 
gegn lögum um að ekki megi heimila 
veiðar í ósjálfbærum stofni og veiði 
er svo nánast engin, afsakar hann það 
með hreti og ungadauða í byrjuðum 
júlí. Þegar ég afsanna hretið með upp-
lýsinum frá Veðurstofunni ríkir þögn. 

Þegar Svarfdælingur, roskinn og 
reyndur, spyr fræðinginn um þá ný-
breytni þar, að mávar eru snemmsumars 
fram um allan dal og hlíðar, væntanlega í 
eggjum og ungum fugla, er svarið að þeir 
éti bara skordýr og orma. Í útvarpsvið-
tali í vikunni er vesöld rjúpnastofnsins 
ofbeit að kenna, hún sé jú grasbítur. Og 
svo sé aukin skógrækt til bölvunar. 

Áður en refur útrýmdi rjúpu á Vest-
fjörðum og ég þekkti til hennar fæðu-
vals, sótti hún vissulega í smágerðan 
nýgræðing til háfjalla, áður en hann fór 
undir snjó, en rjúpnalauf, brum, ber og 
fræ allskonar er hennar kjörfæða og of-
beit er hvergi á Vestfjörðum. Skógrækt 
er öll í plús fyrir rjúpur, bæði til skjóls 
og fæðuöflunar. 

Um orsakir stofnsveiflna er rjúpna-
fræðingurinn nú jafn ófróður og fyr-
irrennarar voru 1960. Þarna gæti ríkið 
sko, sér að skaðlausu sparað í launa-
greiðslum. Refafræðilega ólst E. R. U. 
upp undir handarjaðri P. H. en vill samt 
meina að allt sé þar byggt á vanþekk-
ingu. Sjálfri hefur henni þó tekist að 
leggja það til fræðanna, að nú liggur 
fyrir hvert þvermál eistna í refastegg 
er í mars. 

Umhyggja vargavina snýr alls ekki að 
ríkissjóði heldur að ná þaðan fé til eigin 
hugðarefna. Tjón samfélagsins vegna 
alltof stórs refastofns er gríðarlegt, og 
opinber útgjöld til að verjast, smánar-
lega lág. Vesöld stjórnmálamanna og 
bændaforustu í þessu efni er yfirgengileg 
og nú mun næsta skref þeirra til frægðar 
að endemum, að leggja af kornrækt og 
bjóða kornbændum bætur í staðinn fyrir 
að ráðast til atlögu við álftaófögnuðinn 
með þeim úrræðum, sem blasa við og 
duga. 

Að síðustu þetta. Ref er ekki hægt 
að útrýma enda engin ástæða til þess, 
en hann verður að vera allsstaðar rétt-
dræpur og koma þarf stofninum niður 
í 1000 – 2000 eins og var um 1980. Mér 
þykir mjög miður að Róbert Marshall 
skyldi láta leiða sig inn á þennan glap-
stig. Ég sé ekki að hann eigi fyrir sér 
bjarta framtíð í þingsölum.

Indriði Aðalsteinsson, Skjaldfönn

Indriði aðalsteinsson.
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Átthagafélag Sléttuhrepps hélt þorrablót sitt um síðustu helgi í 
Félagsheimilinu í Hnífdal. Að sögn Jónu Benediktsdóttur voru 
gestir rúmlega 100 og stemmingin var góð. Að loknu borðhaldi lék 
hljómsveit Benna Sig fyrir dansi og hélt uppi fjörinu.

Hornstrandir:

Til hvers og fyrir 
hvern er verið að friða? 
Á síðasta ári voru 40 ár liðin 

síðan friðlýst var landsvæði 
á Hornströndum norðvestan 

línu úr botni Hrafnsfjarðar yfir 
Skorarheiði í botn Furufjarðar. Af því 
tilefni var efnt til fróðlegrar ráðstefnu 
á Ísafirði. Frá henni var sagt í þessu 
blaði og birt mjög áhugavert erindi 
Matthildar G. Guðmundsdóttur frá 
Látrum. Friðlýsingunni fylgja tak-
markanir á ýmsum sviðum. Þær helstu 
eru að öll mannvirkjagerð, jarðrask og 
önnur breyting á landi svo og umferð 
vélknúinna farartækja utan vega og 
merkta slóða er bönnuð nema leyfi 
Umhverfisstofnunar komi til. Bannað 
er að beita búpeningi á friðlandið og 
frá 15. apríl til 15. júní ár hvert þarf 
að tilkynna Umhverfisstofnun um 
ferðalög. Þetta á þó ekki við um ferðir 
landeigenda. 

Leitað var til Umhverfisráðuneyt-
isins og síðan Umhverfisstofnunar 
og óskað eftir tiltækum gögnum um 
stofnun friðlandsins. Kemur þá í ljós 
að ekki eru til neinar skriflegar sam-
þykktir landeigenda. Ferill málsin var 
sá að Náttúrurverndarráð auglýsti 1973 
og tilkynnti um fyrirhugaða stofnun 
friðlandsins. Samráð var haft við ný-
stofnað Landeigendafélag Sléttu og 
Grunnavíkurhrepps. Athugasemdir 
bárust frá Hjálmari Finnssyni, Reykja-
vík fyrir hönd eigenda Tungu og 
Glúmsstaða í Fljótavík og Herði Jak-
obssyni, Ísafirði, fyrir hönd eigenda 
hálfrar jarðarinnar Kvía í Jökulfjörðum. 

Hjálmar vildi aðeins halda til haga 
hugsanlegum bótarétti og Hörður 
mótmælti friðlýsingunni og áskildi sér 
bótarétt. Í bréfi Náttúruverndarráðs til 
Menntamálaráðuneytisins dags 30.10. 
1974 segir: 

„Aðrir landeigendur, sem skipta 
tugum, ef ekki hundruðum, eru ým-
ist samþykkir friðlýsingunni eða láta 
henni ómótmælt, enda hefur tillaga 
að friðlýsingu verið samin í samráði 
við félag landeigenda. 

Náttúruverndarráð telur mjög vafa-
samt, að svo takmörkuð friðlýsing, sem 
hér um ræðir, geti skapað nokkurn 
bótarétt og telur ekki ástaðu til þess 
að sinna mótmælum þessum. Bent er 
á, að friðlýsing með samkomulagi er 
varla hugsanleg, ef einn aðili af tugum 
eða hundruðum á með órökstuddum 
mótmælum að geta hindrað slíkt.“

Í stofnfundargerð Landeigendafé-
lags Sléttu og Grunnvíkurhrepps frá 
10. mars 1973 segir að Guðni Jóns-
son, sem kosinn var formaður félags-
ins, hafi spurst fyrir um, til hvers og 
fyrir hvern væri verið að friða svæðið. 
Eyþór Einarsson, varaformaður Nátt-
úrruverndarráðs varð fyri svörum og 
benti á að aukinn ferðamannastraumur 
væri um svæðið. „Taldi hann Náttúrur-

verndarráð geta hjálpað landeigendum 
til að verja landið gegn ágangi. Svo og 
að Náttúruverndarráð gæti aðstoðað 
með eftirliti með svæðinu“ segir orð-
rétt í fundargerðinni. Árni Reynisson , 
framkvæmdastjóri Náttúruverndarráðs 
taldi „að reglugerð Náttúruverndarráðs 
gæti orðið landeigendafélaginu til 
hjálpar ef það vildi koma í veg fyrir 
hótelbyggingu á Hesteyri.“ 

Í fundargerðinni kemur einnig fram 
að Sigurjón Hilaríusson hafi lýst sjón-
armiðum Sléttuhreppinga og Grunn-
víkinga í málinu og lýst sig andvígan 
1. grein reglanna um svæðið. Sú grein 
fjallar um takmarkanir á mannvirkja-
gerð, jarðraski og annarri breytingu á 
landi. Ekki er annað að sjá af gögnum 
Umhverfisstofnunar en að greinin hafi 
verið eins og hún er nú, en samt er ekki 
rétt að staðhæfa það þar sem textinn, 
eins og hann lá þá fyrir, fylgdi ekki 
gögnunum. 

Það verður að teljast athyglisvert , 
sem virðist vera rauði þráðurinn í sjón-

armiðum landeigenda, að þeir óttuðust 
aukinn straum ferðamanna um svæðið 
og eins óttuðust þeir hugmyndir um 
hótelbyggingu á Hesteyri. Nú fjör-
tíu árum seinna standa landsmenn 
frammi fyrir því að ferðaþjónusta er 
að verða stærsti atvinnuvegurinn og 
eðlilega hafa gömlu hrepparnir mikið 
aðdráttarafl. Spurningin sem er því að-
kallandi og krefjandi fyrir Vestfirðinga 
er hvernig eigi að mæta óskum ferða-
manna um för um landssvæðið og dvöl 

á því. Á síðasta sumri kom erlent skip 
með ferðamenn í Reykjarfjörð og efa-
laust mun verða óskað eftir því að slík 
skip komi að landi víðar á svæðinu. 
Eigum við enn að óttast hugmyndir 
um hótelbyggingu á Hesteyri eða er 
rétt að móta stefnu um uppbyggingu og 
annan aðbúnað sem getur mætt óskum 
vaxandi straums ferðamanna á þann 
hátt að landeigendur og aðrir íbúar á 
Vestfjörðum geti unað við og haft gagn 
af? Þetta álitaefni bíður úrlausnar.

Hornvík.  Mynd: Jón Björnsson

FRÉTTASKÝRING:

Kristinn H. Gunnarsson

Hestfjörður.



Afmælistónleikar  
Jóns Kr. á mynddiski
Jón Kr. Ólafsson, söngvari á Bíldudal, 

hélt síðastliðið sumar tónleika í sal 
FÍH og sagði þá vera kveðjutónleika 
sína, haldna í tilefni af 75 ára afmæli 
hans þann 22. ágúst 2015. Tónleikarnir 
voru kvikmyndaðir af Jens Þorsteins-
syni og hefur Jón Kr. nú gefið þá út á 
mynddiski. 

„Að þessum tónleikum komu margir 
góðir tónlistarmenn, hljóðfæraleik-
arar, söngvarar, tæknimenn og allir 
sem gerðu sitt besta til að gera þetta 
að listviðburði og má ekki gleyma 
tónleikagestum sem voru dásamlegir,“ 
segir Jón Kr. í tilkynningu. 

Hann bætir við að hafi lesendur 
áhuga á að eignast diskinn sé best að 
hafa samband við hann, í símum 456-
2186 og 847-2542. 

Tónlistarsafn Jón á Bíldudal, Melod-
íur minninganna, er rúmlega 15 ára 

gamalt og þar er sýnt margt sem ella 
væri horfið úr tónlistarsögunni. 

Ævisaga Jóns Kr. Ólafssonar skráð af 
Hafliða Magnússyni kom út árið 2008 
hjá Vestfirska forlaginu. 

Söngvarinn Jón Kr. Ólafsson á kveðjutónleikum sínum síðastliðið sumar.
Mynd: Gunnlaugur Júlíusson.
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Harðlega mótmælt 
skerðingu á póst- 
þjónustu í dreifbýli
Sveitarstjórnir hafa mótmælt 

harðlega boðaðri skerðingu á 
dreifingu pósts í dreifbýli. Ný-

lega var landpóstum sagt upp og boðað 
Íslandspóstur helmings samdrátt. Ætl-
unin er að aðra vikuna verði pósti keyrt 
út þrjá virka dag og hina vikuna aðeins 
tvo virka dag. Fyrirkomulagið hefur 
verið þannig að pósti er dreift alla virka 
daga. Þessi breyting snertir 6.500 heim-
ili á landsbyggðinni og er talin spara 
um 200 milljónir króna. 

Í lögum um póstþjónustu frá 2002 
segir í 6. grein „Íslenska ríkið skal 
tryggja öllum landsmönnum á jafn-
ræðisgrundvelli aðgang að ákveðnum 

þáttum póstþjónustu, alþjónustu, með 
ákveðnum gæðum og á viðráðanlegu 
verði. Við úthlutun rekstrarleyfa fyrir 
póstþjónustu, sbr. 14. gr. , getur Póst- og 
fjarskiptastofnun lagt kvaðir á rekstr-
arleyfishafa, einn eða fleiri, um að þeir 
veiti alþjónustu á starfssvæði sínu.“ Í 
haust setti Innanríkisráðuneytið nýja 
reglugerð sem heimilaði að fengnu 
samþykki Póst- og fjarskiptastofnunar 
að fækka dreifingardögunum í dreifbýli 
vegna þess að þar væri kostnaðurinn 
meiri en sem nemur tekjunum. Í lög-
unum er ákvæði um jöfnunarsjóð al-
þjónustu sem ætlað er að hlaupa undir 
bagga þegar svona stendur á. Virðist 

það vera afstaða ríkisvaldsins að setja 
ekki fé til þess að tryggja alþjónustuna 
í dreifbýlinu og er Íslandspósti gert að 
bera hallann óbættan. Fyrir vikið sæk-
ist fyrirtækið eftir þessari þjónustu-
skerðingu og hefur Innanríkisráðu-
neytið samþykkt hana. 

Jón Halldórsson, landpóstur á 
Hrófbergi við Steingrímsfjörð hefur 
verið landpóstur í 16 ár og er nokkuð 
brugðið við uppsögn á samningi Ís-
landspósts við hann. Hann segir ekki 
sé hægt að vinna aðra vinnu með nýja 
fyrirkomulaginu þar sem vinnutíminn 
við póstdreifinguna er þrír dagar eina 
vikuna og tveir dagar þá næstu. 

Sveitarstjórn Strandabyggðar 
ályktaði um málið á fundi sínum þann 
19. janúar og fordæmdi ákvörðun Ís-
landspósts með sérstakri ályktun: 

„Sveitarstjórn Strandabyggðar 
hafa borist upplýsingar þess efnis 
að Íslandspóstur hafi sagt upp verk-
takasamningi við starfandi landpóst 
í sveitarfélaginu og nágrannasveitum. 
Er uppsögnin til komin vegna fyrir-
hugaðrar skerðingar á póstþjónustu 
í sveitum en samkvæmt reglugerðar-
breytingu frá október 2015 er fyrirtæk-
inu heimilt að fækka dreifingardögum 
í viku hverri um helming. 

Sveitarstjórn fordæmir 
þessa ákvörðun Íslands-
póst og mótmælir  
henni harðlega. 
Bent skal á að flestir þeir sem skert 
póstþjónusta bitnar á hafa ekki kost 
á annarri þjónustu af sama toga þar 
sem ekki er um aðra dreifingaraðila að 
ræða auk þess sem sömu svæði búa við 
lítið sem ekkert netsamband. Önnur 
afleiðing skertrar póstþjónustu er enn 
meiri fækkun starfa á landsbyggðinni 
og má líkja ákvörðun sem þessari við 
það að enn einn naglinn sé rekinn í 
líkkistu dreifbýlis á landsbyggðinni. 

Sveitarstjórn Strandabyggðar 
skorar á forsvarsmenn Íslandspósts 
um að endurskoða ákvörðun sína um 
skerðingu á póstdreifingu í sveitum 
sem og uppsagnir á verktakasamn-
ingum við Landpósta. 

Sveitarstjórn Strandabyggðar skorar 
jafnframt á ráðamenn þjóðarinnar að 
endurskoða breytingar á reglugerðum 
sem heimila skerta póstþjónustu í 
sveitum og að koma í veg fyrir allar 
slíkar skerðingar þar til önnur þjón-
usta hefur verið tryggð, s.s. með því 

að tryggja aðgang að netþjónustu í 
allar dreifðar byggðir.“ 

Á vef Reykhólahrepps segir að 
Guðbjörn Guðmundsson, landpóstur 
hreppsins hafi einnig fengið upp-
sagnarbréf sem tekur gildi 31. mars 
nk. En breytingin tekur gildi fyrr eða 
1. mars. rétt eins og Strandasýslu. 
Hreppsnefndin hefur tekið málið fyrir 
og gerði eftirfarandi ályktun um málið: 

„Sveitarstjórn Reykhólahrepps gerir 
sér grein fyrir þeim samdrætti sem 
orðið hefur í póstsendingum síðustu ár. 

Sveitarstjórn gagnrýnir hins vegar 
þá ráðstöfun innanríkisráðuneytisins, 
að heimila í reglugerð nr. 868/2015 um 
breytingu á reglugerð um alþjónustu og 
framkvæmd póstþjónustu nr. 365/2003 
að fækka dreifingardögum pósts um 
helming í sumum héruðum, í stað þess 
að gæta jöfnuðar, þannig að allir lands-
menn, hvort heldur þeir búa í þéttbýli 
eða dreifbýli, sitji við sama borð. 

Í 10. gr. nýju reglugerðarinnar segir 
m.a. : 

„Á dreifbýlissvæðum, þar sem 
kostnaður við dreifingu er þrefaldur 
eða meiri miðað við sams konar 
kostnað í þéttbýli, er rekstrarleyfishafa 
heimilt að fækka dreifingardögum í 
annan hvern virkan dag.“ 

Rekstrarleyfishafi tilkynnti umsvifa-
laust að það yrði gert. 

Þetta stangast gersamlega á við það 
sem segir í reglugerðinni: 

„Markmið reglugerðar um alþjón-
ustu er að tryggja landsmönnum án 
mismununar, greiðan aðgang að póst-
þjónustu . . .“ 

Sveitarstjórn Reykhólahrepps 
harmar að ráðuneyti sem á að starfa í 
þágu allra landsmanna skuli samþykkja 
ójöfnuð í stað þess að vinna að og 
viðhalda jöfnuði fyrir alla landsmenn.“

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is



HREINT OG KLÁRT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Mán. - föst. kl. 09-18 •  Laugardaga kl. 11-15 

Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þITT ER VaLIð
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM, 
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.
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Sólarkaffi Vestfirðinga 
á Suðurlandi
Nokkrir Vestfirðingar, sem búa 

á Suðurlandi, boða til sólar-
kaffis að hætti Vestfirðinga 

sunnudaginn 14. febrúar 2016 í Fé-
lagsheimilinu Stað á Eyrarbakka kl. 14: 
30 – 17: 00

Alsiða er í byggðum Vestfjarða að 
drekka sólarkaffi með pönnukökum 
þegar sólin sést aftur eftir skamm-
degið. Þessi siður hefur ekki verið á 
Suðurlandi enda sést sól þar alla daga 
ársins. Með þessu vilja aðfluttir Vest-
firðingar á Suðurlandi gefa sveitungum 
að vesta kost á að hittast í sólarkaffi 
og jafnframt kynna þennan góða sið 
fyrir Sunnlendingum og öðrum hér 
um slóðir. 

Á sólarkaffinu verður Elfar Guðni 

Þórðarson listmálari á Stokkseyri með 
málverkasýningu á Stað sem nefn-
ist -Frá Djúpi til Dýrafjarðar- Elfar 
Guðni hefur fimm sinnum á þessari 
öld dvalið á Sólbakka í Önundarf-
irði í samtals þrjá mánuði og málað 
mikið í vestfirskri náttúru. Hann segist 
hvergi utan heimaslóðar sinnar hafa 
orðið fyrir jafn sterkum áhrifum til 
listsköpunar eins og vestra og má sjá 
þetta á sýningunni. 

Þá mun Önfirðingurinn á Eyrar-
bakka, Víðir Björnsson, sýna nokkrar 
af ljósmyndum sínum sem hann hefur 
tekið á síðustu misserum í Flóanum og 
víðar á Suðurlandi. 

Allir hjartanlega velkomnir meðan 
húsrúm leyfir. frá sólarkaffi Vestfirðinga á eyrarbakka 2015.  Mynd: Björn Ingi Bjarnason

Tæplega 200 manns mættu á þorrablót kvenfélagsins Sifjar á Patreksfirði. 
Að sögn veislugesta var maturinn fyrsta flokks  og skemmtunin góð. Hljóm-
sveitin Sólon lék fyrir dansi að bótinu loknu.  Formaður matarnefndar var 
Esther Kristinsdóttir og Guðrún Leifdóttir formaður skemmtinefndar. Elsa 
Nína Sigurðardóttir er formaður félagsins.

Myndir: Páll Janus Traustason.



www.n1.is facebook.com/enneinn

Hluti af vinnusvæðinu

Strongwear nítrilhanskar (Phulax) 
Strongwear nítrilehanskarnir eru bómullar- 
fóðraðir og þekktir fyrir einstaklega gott grip.

Baldur sjójakki 
Rennilás með vatnslista. Vasi að innanverðu. 
Efnið er sérstaklega olíu- og kuldaþolið.

Energy Bull 230Ah V+ 
Frábær neyslugeymir í ferðavagninn eða 
bátinn. Fjórar stærðir. 

Extra kröftugt hreinsiefni 
S1 Extra er alhliða og kröftugt hreinsiefni 
í 10 lítra brúsum. 

Dunlop stígvél  
Dunlop Purofort comfort grip. Þessi stígvél eru 
með sérstaklega stömum sóla og henta því vel  
á hálu gólfi. Með matvælavottun.

Mobil Delvac MX olía fyrir bátavélar 
MX 15W-40 hágæða smurolía fyrir dísilvélar
Magn: 4, 20 og 208 lítrar.

Vörunúmer: A415 H10001

Vörunúmer: A414 69165*Vörunúmer: 581 96801

Vörunúmer: 5454 7686010

Vörunúmer: 9655 F260673Vörunúmer: 3020 438284 - 706 4382820 - 2915 43828205

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940 • Ísafjörður s. 456 3574
Klettagarðar s. 440 1330 • Ólafsvík s. 436 1581 • Patreksfjörður s. 456 1245
Reyðarfjörður s. 474 1293 • Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127

4.  febrúar 2016 13

Þorrablótið í Bolungavík er strax fyrsta laugardag í 
Þorra. Þorrablótsnefndin hefur um árabil boðið þeim 
sem ekki komast á blótið að sækja generalprufuna sem 
er daginn áður, á bóndadaginn. Að þessu sinni voru 
fjölmargir sem þáðu boðið eins og myndirnar bera 
með sér. Myndir af Þorrablótinu verða í næsta blaði.



Verslun Tunguhálsi 10 - Sími 415 4000 – www.kemi.is - kemi@kemi.is

INTERFLON  

Matvælavottaðar efnavörur

Nýjar umbúðir, 
sömu gæða efnin
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Sunnukórsballið á Ísafirði var haldið á Hótel Ísafirði um 
síðustu helgi. Að venju voru gestir prúðbúnir og boðið 
var upp á sólar pönnukökur og snittur.

Sunnukórinn var stofnaður 25. janúar 1934 og skýrir 
það nafnið á kórnum. Í Morgunblaðinu 25. janúar 

1994 kemur að það voru Jónas Tómasson bóksali, sem 
þá hafði um margra ára skeið annast organista- og 
söngstjórastarf við kirkjuna á Ísafirði, Sigurgeir Sig-
urðsson og Elías J. Pálsson sem undirbjuggu stofnun 
Sunnukórsins í desember 1933. 



LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:

mammaveitbest.is

Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélinaÍ þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið

ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.

ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!

BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.



Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic 
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi 
með góðri reynslu.

Með allt á 
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16

110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00

Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is


