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Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Splunku ný  
Honda TRX 500  
til sölu um 300 þús-
und króna kaupauki 
fylgir hjólinu í formi 
spils, brettakanta, 
hiti í stýri og þumli, 
hlífðarplötur undir 
öllu hjólinu, dráttar-
kúla, álfelgur, stærri 
dekk, ljós.

Verð 2,350 kr. staðgreitt
2 ára ábyrgð 
Uppl. 899 8111, Eiður.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355
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Mikil mótmæli hafa verið á austurvelli síðan aflandseyjaviðskipti ráðherra í ríkisstjórninni, einkum forsætisráðherra, voru opin
berið. Talið er að á mánudeginum 4.apríl hafi verið liðlega 20 þúsund manns. Áður en vikan var liðin hafði forsætisráðherrann 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagt af sér.



Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Bolungavík:

Samningar á lokastigi
Bolungavíkurkaupstaður leigir af 

Landsbankanum húsnæðið það 
sem Sparisjóður Bolungavíkur 

átti í Ráðhúsinu þar til gengið hefur 
verið frá kaupum bæjarins á húsnæðinu. 
Skrifstofur bæjarins munu flytjast þangað 
og þar verður einnig afgreiðsla fyrir Ís-
landspóst og embætti Sýslumannsins á 
Vestfjörðum. Unnið er að endurbótum 
á húsnæðinu og segir Elías Jónatansson, 
bæjarstjóri að þeim verði lokið innan 
nokkurra vikna. 

Að sögn Elíasar er skammtímasamn-
ingurinn gagnvart Landsbankanum 
þannig „að það erum við sem erum að 
leigja húsnæðið af bankanum þar til við 
höfum eignast það formlega. Sú leiga 
sem er 150 þús. á mánuði verður svo 
tekin inn í uppgjör þegar við eignumst 
húsið. Leigan til bankans mun taka mið 
af samningum við aðra.“ Sýslumanns-

embættið mun greiða 90 þúsund krónur 
á mánuði en þó lægra fram til 1. maí. „Í 
tilfelli Landsbankans og sýslumannsins er 
í rauninni bara um að ræða leigusamning 
á húsnæði því báðir aðilar eru með eigin 
starfsmenn. Ég get ekki upplýst á þessari 
stundu um hvert framtíðar leiguverð til 
þessara aðila verður en það mun vænt-
anlega verða ljóst innan tíðar“ segir Elías 
Jónatansson, bæjarstjóri. 

Hvað varðar Íslandspóst liggja samn-
ingar fyrir: „Við gerðum þjónustusamn-
ing við Íslandspóst sem felur í sér að 

við sjáum alfarið um póstafgreiðsluna, 
móttöku á bréfum og bögglum ásamt 
dreifingu á pósti. Íslandspóstur sér sjálfur 
um dreifingu á stærri sendingum. Samn-
ingurinn er trúnaðarmál að ósk Íslands-
pósts (ekki okkar vegna), væntanlega er 
hann trúnaðarmál vegna þess að þeir eru 
með marga slíka samninga við ýmsa aðila 
hér og þar um landið og getur því verið 
um viðskiptalega hagsmuni Íslandspósts 
að ræða.“ Spurður nánar um ákvæði 
samningsins við íslandspóst, svarar El-
ías: „Samningurinn við Íslandspóst felur 
í sér að við seljum fyrirtækinu þjónustu 
og leggjum til húsnæði. Greiðslan fyrir 
þetta er í einu mánaðarlegu gjaldi. 
Samningurinn er verðtryggður að 90% 
með launavísitölu og 10% með vísitölu 
neysluverðs sem gefur ákveðna hugmynd 
um hvernig við teljum skiptinguna vera 
á milli húsnæðis- og launakostnaðar. “

Arnarlax hf: 

Tap af rekstri 108 mkr 
en eigið fé 1.625 mkr. 
Arnarlax hf á Bíldudal er lax-

eldis- og fullvinnslufyrirtæki 
á Bíldudal. Helstu eignaraðilar 

eru norska fyrirtækið Kvitholmen AS 
með 86,38% hlutafjár of tryggingar-
miðstöðin, sem á 11,58%. Þetta kemur 
frá í ársreikningi fyrirtækisins fyrir 
2014. Hlutafé er samtals 1.733 millj-
ónir króna. Í ársreikningnum segir: 
„Arnarlax hf hefur 3400 tonna leyfi á 
fjórum staðsetningum og ætlar fyrir-
tækið að fullvinna hráefnið úr eldinu 
í neytendapakkningar. Arnarlax hóf 
seiðaeldi að Gileyri í Tálknafirði 2013 
og fóru fyrstu seiði í sjó á árinu 2014 
og jafnframt er hafinn undirbúningur á 
starfsemi í landi. Á síðasta ársfjórðungi 
2015 er fyrsta slátrun áætluð.“ 

Á árinu námu launagreiðslum með 
launatengdum gjöldum 84 milljónum 
króna og stöðugildi voru samtals 12. 
Starfsemi fyrirtækisins hefur greini-
leg aukist síðan 2014 því á heimasíðu 
Vesturbyggðar segir 15. apríl 2016 að 
Arnarlax hf ásamt dótturfyrirtækinu 
Bæjarlax sé með 40 manns í vinnu. 

Eiginfjárstaða fyrirtækisins virðist 
vera sterk. Eigið fé er 1.625 milljónir 
króna og voru þar af 912 milljónir króna 

innborgaðar á árinu. Eignir félagsins 
eru bókfærðar á 2.118 milljæónir króna 
og skuldir eru 493 milljónir króna. 

Helstu eignir eru verksmiðja, bif-
reiðar, vélag og tæki 771 milljónir 
króna, stofnkostnaður 98 milljónir 
króna, birgðir 332 milljónir króna og 
handbært fé 523 milljónir króna. 

Um birgðir segir í ársreikningnum: 
„Eignfærðar birgðir samanstanda af 
lífmassa og fóðri. Lífmassi er metinn 
á framleiðsluverði sem reiknað er út 
frá öllum kostnaði sem fellur til við 

rekstur félagsins. Reiknað er út frá 
áætluðum fjölda tonna af seiðum. Ljóst 
er að nokkur óvissa ríkis um verðmat 
birgða fyrr en við sölu þeirra.“

Ekki eru gefnar upplýsingar um 
rekstrartekjur og gjöld sem fram kemur 
að afkoma fyrir afskriftir og fjármagns 
sé 7,8 milljónir króna. Afskriftir voru 
110 milljónir króna og tap ársins 108 
milljónir króna. Eins fram kemur í 
skýringum við birgðir er fyrirtækið að 
ala seiði til slátrunar og ekki farið að fá 
þær tekjur sem að er stefnt.

Sveitarfélagið Vesturbyggð stóð fyrir íbúaþingi á Patreksfirði  um síðustu 
helgi. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri sagði að niðurstöðu þingsins yrðu 
kynntar síðar í vikunni.

Orkubú Vestfjarða brýtur lög, 
samþykktir og starfsreglur
Lög um Orkubú Vestfjarða voru 

brotin þegar kosið var í stjórn 
fyrirtækisins á ársfundi vorið 

2014. Þá var aðeins einn varamaður 
kjörinn í stjórnina, en fram að því voru 
fimm varamenn kjörnir. Eini varamað-
urinn er Ragnheiður Hákonardóttir, 
Ísafirði. Þetta er í andstöðu við lög 
um Orkubú Vestfjarða frá 2001. Í 7. 
grein laganna segir: „Stjórn Orku-
bús Vestfjarða hf. skal skipuð fimm 
aðalmönnum og fimm til vara. Þeir 
skulu kosnir á aðalfundi ár hvert. Fjár-
málaráðherra og iðnaðarráðherra fara 

saman með eignarhlut ríkisins í Orku-
búi Vestfjarða hf. „

Í samþykktum fyrir hlutafélagið 
Orkubú Vestfjarða segir einnig í 16. 
grein að kjósa skuli fimm menn í stjórn-
ina og jafnmarga til vara. Loks segir 
í starfsreglum stjórnarinnar eftirfar-
andi: „Stjórn Orkubús Vestfjarða skal 
skipuð fimm mönnum og fimm til vara, 
kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn.“

Ráðherrarnir tveir, fjármálaráð-
herra og Iðnaðarráðherra hafa greini-
lega meðvitað ákveðið að fylgja ekki 
lögum og reglum. 

Auknar niðurgreiðslur 
vegna húshitunar
Þann 1. apríl sl. voru niður-

greiðslur vegna húshitunar 
auknar á svæði Orkubús 

Vestfjarða hf. Lækkunin er frá 15.000 
kr á ári upp í 26.500 kr. á ári. Í tilkynn-
ingu frá Orkubúi Vestfjarða segir: 

„Í þéttbýli hækkar niðurgreiðsla á 
hverja kílówattstund vegna rafhitunar 
úr 4,70 krónum í 5,22 krónur eða um 
0,52 krónur. Hjá meðalheimili sem 
notar 34.000 kílówattstundir á ári til 
upphitunar lækkar árlegur orkukostn-
aður um rúmar 19.600 krónur að 
teknu tilliti til 11% virðisaukaskatts. 

Hjá rafkynntum hitaveitum hækkar 
niðurgreiðsla á hverja kílówattstund 
úr 3,24 krónum í 3,68 krónur eða um 

0,44 krónur. Hjá meðalheimili sem 
notar 34.000 kílówattstundir á ári 
til upphitunar lækkar árlegur orku-
kostnaður um tæpar 15.000 krónur að 
teknu tilliti til 11% virðisaukaskatts. 

Í dreifbýli hækkar niðurgreiðsla 
á hverja kílówattstund vegna raf-
hitunar úr 6,51 krónum í 7,33 krónur 
eða um 0,82 krónur. Jöfnunargjald 
í dreifbýli lækkar hins vegar um 
0,10 krónur á hverja kílówattstund. 
Hjá meðalheimili sem notar 40.000 
kílówattstundir á ári og þar af 34.000 
kílówattstundir til upphitunar lækkar 
árlegur orkukostnaður um rúmar 
26.500 krónur að teknu tilliti til 11% 
virðisaukaskatts. “

Mynd: ov.is



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

Frá því að blaðið Vestfirðir komu síðast út hafa orðið straumhvörf í 
íslenskum stjórnmálum. Sjálfur forsætisráðherra landsins neyddist 
til þess að segja af sér embætti  og hvarf tímabundið úr landi. Ríkis-

stjórnin hélt naumlega velli eftir endurskipulagningu – um tíma. 

Eftir þáttinn um Pamamaskjölin og aflandseyjaviðskiptin hjá Wintris braust 
út þegar í stað gífurleg reiði í þjóðfélaginu og  25 þúsund manns mættu 
daginn eftir á mótmælafund á Austurvelli. Reiðin beindist auðvitað mest að 
forsætisráðherranum Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, en einnig að tveimur 
öðrum ráðherrum Bjarna Benediktssyni og Ólöfu Nordal. 

Að kvöldi mánudagsins 5. apríl sýndi könnun Gallup að 81% landsmanna 
vildi að Sigmundur Davíð segði af sér.  Daginn eftir sýndi önnur könnun 
á vegum Stöðvar 2 og Fréttablaðsins að 69% aðspurðra vildu að Bjarni 
Benediktsson segði af sér og 63% vildu að Ólöf Nordal færi sömu leið.  
Svörin í könnunum eru afgerandi  og vilji þjóðarinnar er ótvíræður. Það 
er ekkert um að villast hvert álit almennings er.  

Valdamönnum hafnað
Það er sérstaklega athyglisvert að um er að ræða formann Framsóknarflokks-
ins og formann og varaformann Sjálfstæðisflokksins. Sú staðreynd að um 
er að ræða valdamestu stjórnmálamenn landsins virðist ekki verða til þess 
að kjósendur verji gerðir þeirra. Þvert á móti þá má ætla að skilaboðin frá 
kjósendum séu þau að valdamenn eigi ekki að skapa sér sérleiðir og önnur 
kjör en almenningi er gert að sætta sig við.

Öll þrjú höfðu leynt upplýsingum um aflandseignir sínar. Það er líklega 
skýringin á því að öll þrjú fá sömu skilaboðin um afsögn. Sigmundur Davíð 
fær hörðustu viðbrögðin enda voru hagsmunaárekstrar hans augljósir sem 
kröfuhafi í þrotabú föllnu bankanna.  Fólki var eðlilega brugðið þegar í 
ljós kom að forætisráðherrann sat báðum megin borðsins. Trúverðugleiki   
hans var þar með fokinn út í veður og vind. Reynslan sýnir að varasamt 
er að treysta þeim til þess að setja almenna hagsmuni ofar eigin. Við það 
bættist að forsætisráðherrann sagði ósatt um Wintris fyrirtækið og hann 
leyndi upplýsingunum um árabil.  Það skiptir miklu máli í þessu samhengi 
að upplýsingunum var leynt í aðdraganda síðustu alþingiskosninga.  Þar 
með fannst mörgum kjósendum að þeir hefðu verið blekktir til stuðnings 
við Framsóknarflokkinn.  Steininn tók svo úr að Sigmundur Davíð neitaði 
að svara spurningum og framvísa óyggjandi gögnum um skattskil sín. 

Þó svo þetta sem upp hefur verið talið væri eitt og sér alveg nóg til þess að 
forsætisráðherrann tæki pokann sinn þá bættist við hroki og yfirgangur 
hans gagnvart forseta Íslands, samstarfsflokknum og eigin þingflokki, sem 
best kom fram í frægri sneypuför til Bessastaða.   Eftir það varð forsætis-
ráðherrann fyrrverandi eins og baneitrað peð sem báðir stjórnarflokkarnir 
flýttu sér sem mest þeir máttu að fórna til þess að friðþægja almenningi í 
uppreisnarhug.

Í biðsal höfnunar
Eftir afsögn Sigmundar Davíðs ,smáhrókeringum innan ráðherraliðsins og 
loforði um kosningar í haust hefur dregið úr þunga mótmælanna við Aust-
urvöll. Því er freistandi að álykta sem svo að andstaðan við ríkisstjórnina sé í 
rénum og að aðalatriðið hafi verið persóna formanns Framsóknarflokksins. 
Þótt  það sé vissulega rétt að hann hafi persónulega verið mikill pólitískur 
vandi þá fer því samt fjarri að reiðin og gagnrýnin hverfi við brotthvarf 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Öðru nær, rót óánægjunnar liggur í 
atriðum sem enn eru til staðar og krafan um breytingar er jafnþung og áður. 

Hins vegar er ekki skynsamlegt að efna til kosninga í skyndingu. Það var 
gert 2009 með slæmum árangri. Tíminn var þá of naumur fyrir þá flokka 
sem fyrirsjáanlegt var að myndu bæta við sig fylgi. Afleiðingin var að 
samsetning þingmannahópsins , sérstaklega innan Vinstri grænna varð 
þannig að saman voru komnir einstaklingar með ólíkar hugmyndir í grunn-
atriðum. Fyrir vikið varð ríkisstjórnin sem mynduð var lömuð í mörgum 
stórum málum og sundurlyndið setti mark sitt á stjórnarsamstarfið. Þá eru 
forsetakosningar í vor og alþingiskosningar geta ekki verið á sama tíma. 
Ríkisstjórnarflokkarnir núverandi voru bara settir í biðsal um stund og fá 
svo vöndinn í haust.

Kristinn H. Gunnarsson

Þjóðin sýndi 
ríkisstjórninni 
rauða spjaldið

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Bergur Torfason frá Felli í Dýrafirði 
sem nú býr á Þingeyri, fékk margar 
góðar kveðjur á feisbókinni á afmæl-
isdaginn sinn síðasta. Hann svaraði 
með þessari þakkarvísu:

Er um gærdagsins kveðjur ég hugann 
 læt reika,
Þá hæst ber þakklæti til vina minna.
Það fer um mig straumur af feigin
 leika
að finna þann yl sem að í þeim má 
 finna.

Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi á Lauga-
bóli í Laugardal leitaði helst til Bárðar 
Guðmundssonar, dýralæknir meðan 
hann bjó hér vestra og líkaði vel við 
störf hans.  Þrátt fyrir að Bárður sé nú 
dýralæknir á Húsavík leitar Ragna oft 
til hans og nú þegar styttist í vorbyrj-
unina orti hún þetta:

Dýralækna ég dái á vorin  
ef drepsótt í lömbunum er.
Það mundi eflaust auðvelda sporin
ef einn þeirra dveldi hjá mér.

Bárður oft fyrir valinu verður
hann veit þetta er ekkert grín.
Hann svarar í símann svo glettinn 
 og glaður
ég get komið vestur til þín.

Væri ekki rétt að ráða hann vestur
hér ríkti hann fjöldamörg ár.
Alls staðar var hann aufúsugestur
enda er maðurinn klár.

Það hefur komið fyrir að Indriði Að-
alsteinsson, bóndi á Skjaldfönn hafi 
tekið sér frí og farið af bæ – kannski án 
vitundar hreppsnefndar. Þá hefur þurft 
að fá vetrarmann til afleysinga til þess 
að sinna fénu. Sigmundur Sigurðsson 
frá Kollafirði í Strandasýslu tók að sér 
starfið eitt sinn og fékk nákvæm fyrir-
mæli um hvernig allt skyldi gert.  Hann 
var svo þegar til kom ekkert allt of viss 
um að muna rétt ordrurnar:

Öllu hér eg öfugt sný
ekkert fæ eg gert við þvi.
bóndinn hugðist fara í frí,
flengast suð”á kanari.
sól og hita situr í
svona á að taka frí,
gefinn fyrir hopp og hi
hann er nú á kanari.

Fyrir fáum dögum var haldinn fundur 
á Nauteyri  þar sem kynntar voru til-
lögur Rammanefndar um virkjunar-
kosti.  Þorsteinn Sigfússon, Hólmavík 
innti Indriða á Skjaldfönn eftir vísu um 
fundarefnið. Hún kemur hér:

Rammur var rammafundur
Þar ræddu menn ekkert glundur.
Heldur að brátt
gelti í gátt
heimaræktaður hundur.

Félag sauðfjárbænda í Strandasýslu 
fór um síðustu helgi austur í Húna-
vatnssýslu og skoðaði sláturhúsið á 
Blönduósi og fyrirtækið Ístess, auk 
þess að fara heim að þremur bæjum í 
austursýslunni, Sveinsstöðum, Steinnes 
og Uppsali. Indriði bóndi var að sjálf-
sögðu með í för:

Á sauðkindur við tökum trú
þær tryggja þjóð gegn voða.
Húnvetninga hefðarbú
hyggjumst nú að skoða.

Ragna á Laugabóli slær botninn í þátt-
inn að þessu sinni með vísu um ólguna 
í þjóðfélaginu að undanförnu:

Fólk í hópa flykkir sér
fáránlegt það sýnist mér.
Hún er engu öðru lík
alltaf þessi pólitík.

Með vetrarkveðju frá Traðarstígnum
Kristinn H. Gunnarsson

Harmónikkuball eldri borgara var 
haldið síðasta sunnudag í Edin-
borgarhúsinu. Sem fyrr var það 
Rauði krossinn sem var bakhjarl 
samkomunnar en dansgestir sáu 
um veitingarnar og boðið var upp 
á kaffi og veglegt meðlæti.
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Óvissa um Dýrafjarðargöng
Loksins hefur verið lögð fram 

tillaga ríkisstjórnarinnar um 
samgönguáætlun fyrir árin 

2015 – 2018. Þegar er liðið eitt ár af 
áætlunartímabilinu og á síðasta ári var 
engin samþykkt áætlun. Hvað Vest-
firði varðar eru Dýrafjarðargöng og nýr 
vegur yfir Dynjandisheiði langstærstu 
framkvæmdirnar sem lagðar eru til. 
Gert er ráð fyrir að bjóða út fram-
kvæmdir við jarðgöngin síðla árs 2016 
og að framkvæmdir hefjist eftir mitt 
næsta ár. 

Þar sem ákveðið hefur verið að flýta 

næstu Alþingiskosningum og að þær 
verði í haust verða áformin um Dýra-
fjarðargöngin áfram í óvissu fram á 
næsta kjörtímabil. Samningum verður 
ekki lokið fyrir kosningar og fjárlög að 
öllum líkindum óafgreidd. Því  verður 
næsta ríkisstjórn óbundnar hendur. 

Samkvæmt tillögu ríkisstjórnar-
innar verður varið 1.500 milljónum 
króna til framkvæmdanna árið 2017 
og 3.500 milljónum króna árið 2018. 
Framkvæmdum á að verða lokið árið 
2020. Áætlað er að jarðgöngin kosti 
9.200 milljónir króna og nýr 30 km 

vegur yfir Dynjandisheiði kosti 4.500 
milljónir króna. 

Framkvæmdir um Gufudalssveit 
ráðast af því hversu vel gengur að 
ákveða vegleiðina. Umhverfismat 
stendur yfir og ljóst að framkvæmdir 
hefjast ekki á þessu ári að neinu ráði. 
Gert er ráð fyrir 300 milljónum króna 
til verksins á þessu ári, en 1.200 millj-
ónum króna hvort ár 2016 og 2017. 
Heildarkostnaður er óviss þar sem ekki 
liggur fyrir hver veglínan verður. 

Af öðrum vegaframkvæmdum í til-
lögu ríkisstjórnarinnar má nefna 150 

milljónir kr árið 2018 til lagfæringa á 
Djúpvegi yst í Hestfirði vestanverðum 
og þrjú verkefni í Strandasýslu. 

Á vegkaflanum Heydalsá-Þorpar 
er lagt til að setja 235 milljónir króna 
til í lagfæringu og lagningu á bundnu 

slitlagi sem hefjist 2018. Hafin er 
endurgerð vegar yfir Bjarnarfjarðarháls 
og á að ljúka því verki á næsta ári. Loks 
verður byrjað árið 2018 á endurgerð 
vegar yfir Veiðileysuháls með 200 millj-
óna króna fjárveitingu. 

Veg-
heiti

Lengd Vegheiti
     Kaflaheiti

Lengd
kafla
[km]

Veg
tegund

Kostn-
aður

millj. kr.

2015
VV 

15.800

2016
VV 

15.800

2017
VV 

15.800

2018
VV 

15.800

2019+
Fram-
hald

Öryggi Greið-
færni

Um- 
hverfi

Byggða-
mál

JARÐGANGAÁÆTLUN

60 Vestfjarðavegur

39 Dýrafjarðargöng 11,8 T8,5 9.200 100 1.500 3.500 + X X X

92 Norðfjarðarvegur

09 Norðfjarðargöng 16,0 T8,5 12.500 3.000 3.000 2.230 X X X

93 Seyðisfjarðarvegur

02–03 Fjarðarheiðargöng T8,5 (22.000)* 70 70 70 + X X X

Sameiginlegur jarðgangakostnaður 10 10 10 10 +

Samtals jarðgangnaáætlun 3.010 3.180 3.810 3.580

* Mikil óvissa er enn um kostnaðinn sem nú er áætlaður 22–25 milljarðar kr.
Auk fjárframlaga hér eru framlög til rannsókna á fjárlagalið 06-651-1.21 (70 millj. kr. 2015, 80 millj. kr. 2016).

Veg-
heiti

Lengd Vegheiti
     Kaflaheiti

Lengd
kafla
[km]

Veg
tegund

Kostn-
aður

millj. kr.

2015
VV 

15.800

2016
VV 

15.800

2017
VV 

15.800

2018
VV 

15.800

2019+
Fram-
hald

Öryggi Greið-
færni

Um- 
hverfi

Byggða-
mál

VESTURSVÆÐI
Undirbúningur verka utan áætlunar 200 50 50 50 50

52 Uxahryggjavegur

05      Ýmsir staðir C8 800 200 300 + X X

60 Vestfjarðavegur

25–28 Um Gufudalssveit Óvíst C8 Óvíst 50 300 1.200 1.200 + X X X

31–33 Eiði–Kjálkafjörður 16,1 C8 3.850 450 X X X

35–37 Dynjandisheiði 32,0 C8 4.500 400 450 + X X

39 Dýrafjarðargöng, sjá jarðgangaáætlun

61 Djúpvegur

34 Hestfjörður–Seyðisfjörður 150 +

36–39 Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir C8 130 120 X X X

68 Innstrandavegur

10      Heydalsá–Þorpar 235 50 + X X

643 Strandavegur

04 Um Bjarnarfjarðarháls 7,0 C7 650 200 280 170 X X X

04      Um Veiðileysuháls 700 200 + X X

Samtals Vestursvæði 950 760 2.240 2.100

Eftir óveðrið um helgina er komið fagurt vetrarveður á ný. Önundarfjörður 
er tignarlegur á slíkum degi.  Mynd: Soffía Ingimarsdóttir.

Hæfisreglur stjórn-
sýslulaga gilda ekki
Viðar Helgason, stjórnarfor-

maður Orkubús Vestfjarða 
hf segir að hæfisreglur 

stjórnsýslulaga gildi ekki um Orkubú 
Vestfjarða þar sem það er hlutafélag. 
Samkvæmt þeim getur sá sem er van-
hæfur í máli ekki tekið þátt í meðferð 
málsins, umræðu né atkvæðagreiðslu. 
Vísaði hann á almenna eigendastefnu 
ríkisins. Þar kemur fram að „auglýsa 
skal laus störf í félaginu og stjórn-
endur og starfsfólk skal ráðið til 
starfa á grundvelli hæfni samkvæmt 
gagnsæu og fyrirfram ákveðnu ráðn-
ingarferli.“ Þá segir um stjórnarhætti 
að „stjórn og stjórnendur félagsins 
skulu eins og kostur er starfa í sam-
ræmi við þau viðmið og gildi sem al-
mennt má ætla að eigi við um félög í 
opinberri eigu.“

Eins og kunnugt er eru uppi áform 
um að reisa kalkþörungaverksmiðju 
við Djúp. Koma tveir staðir til greina 
Bolunagvík og Súðavík. Samningar um 
orkuverð við Orkubú Vestfjarða koma 
til með að hafa áhrif á það hvort stað-
urinn verður álitlegri, en núverandi 
Orkubússtjóri hefur sagt að kostnaður 
við jarðstreng til Súðavíkur verði orku-
kaupandi að greiða. Sá kostnaður er 
nærri 1 milljarður króna, sem er svipuð 
upphæð og áætlaður stofnkostnaður 
við verksmiðjuna. 

Aðspurður um hæfi nýráðins Orku-
bússtjóra vegna eignaraðildar sinnar 
að Ufsum ehf þegar fyrirtækinu berast 
erindi sem tengjast orkusölu til kalk-
þörungaverksmiðju við Djúp sagði 
stjórnarformaðurinn : 

„Núverandi orkubússtjóri hefur nú 

þegar tjáð sig um málefni Kalkþör-
ungaverksmiðju í Súðavík. Ég ætla ekki 
að tjá mig um það sérstaklega. 

Þegar þar að kemur mun verð-
andi Orkubússtjóri gæta hagsmuna 
Orkubús Vestfjarða í viðræðum við 
viðskiptavini. Hafi hann einhverja 
persónulega hagsmuni í einhverjum 
slíkum málum ber honum að tilkynna 
stjórn um það og ef þörf er á þá verður 
brugðist við þeirri stöðu. “

Viðar Helgason.



 

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

... í þjónustu við útgerðina

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

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

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

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

 

Rakamælir Iðnaðarviftur

 

Blikktengi

Tilboð
kr4.990

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Þurrktæki

Rakatæki
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  ∑  www.ishusid.is

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

Er rakastigið of hátt?

Veggblásari
Öflugir útiblásarar

Tilboð
frá kr29.990

Er hætta á myglusvepp?
Hvert er rakastigið?

Tilboð
frá kr17.990

Svissnesk

Varmaendurvinnsla
Endurnota hita hússins

Tilboð
frá kr44.990

Kælikerfi 
 - frystikerfi
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Áskorun til alþingismanna
Greinarhöfundur hefur starfað 

með íslenskum bændum á 
fimmta áratug og það samstarf 

sem ég hef átt við sauðfjárbændur tel 
ég að hafi skilað sér í verulegri styrk-
ingu þeirra þátta sauðfjárræktarinnar 
sem ég hef unnið að. Þess vegna tel 
ég að mér renni blóðið til skyldunnar 
til að rísa til varnar þessari búgrein 
þegar gerð er bein atlaga að henni af 
formönnum BÍ og LS með nýjum sauð-
fjársamningi við ríkisvaldi. 

Við samninginn var líka megn and-
staða á meðal sauðfjárbænda. Við bæt-
ist, sem auðvelt er að færa sönnur á, að 
samningurinn var þó ekki af forystu-
mönnum BÍ og LS kynntur á hlutlausan 
hátt og ekki skýrt frá þeim áhrifum 
hans sem vikið verður að hér á eftir. 

Framtíðarsýn skortir
Áður en ég vík að samningnum sjálfum 
er ástæða til að vekja athygli á því að 
samninganefnd bænda við sauðfjár-
samninginn var eingöngu skipuð 
nánum kjölturökkum forystumanna 
Framsóknarflokksins. Ég tel mig 
þekkja vel sögu búvörusamninga frá 
upphafi og það hefur aldrei gerst áður. 
Ég tel mig vita að þetta hljóti að vera 
framsóknarmönnum úr hópi sauðfjár-
bænda umhugsunarefni. Forysta Fram-
sóknar virðist nú hafa sagt siðferðilega 
skilið við meginþorra þjóðarinnar. Það 
gerir að vísu að ekki er mögulegt að 
ræða siðferðileg brot áðurgreindra for-
ystumanna bænda við þá. Hins vegar 
hvet ég lesendur til að sjá framferði 
þessara tveggja forystumanna í þessu 
samhengi. Það auðveldar skilninginn. 

Annað atriði almennt um búvöru-
samningana. Þeim er talið til tekna að 
þeir séu til langs tíma. Eins og ég vík 
að síðar er það eitt og sér næg ástæða 
til höfnunar þeirra. Við lifum á tímum 
meiri breytinga í heiminum en nokkru 
sinni. Við þær aðstæður er það beint 
helsi á landbúnaðinn að samþykkja 
samninga sem skortir fullkomlega 
framtíðarsýn en horfa til fortíðar. 

Þriðja almenna atriði samninganna 
sem er ámælisvert er að aldrei hafa 
verið gerðir samningar sem eru jafn 
opnir og óskýrir gagnvart mörgum 
framkvæmdaatriðum. 

Hálfum mánuði áður en samningur 
var undirritaður skrifaði ég grein, sem 
birtist á Pressunni. Þá taldi ég mig 

þegar hafa séð ófögnuð í uppsiglingu. 
Þó að ég segi þar forystu bænda versta 
óvin landbúnaðarins datt mér aldrei 
í hug að niðurstaðan yrði sú sem nú 
er raunin. Þarna var ég of fljótfær. Ég 
hafði nefnilega áður upplifað að for-
maður BÍ bregst við aðfinnslum með 
öfugum formerkjum. Hafi þessi við-
brögð hans að einhverju leyti orðið 
til þeirra skelfingaverka sem hér eru 
rædd, verð ég að biðjast afsökunar. 

Fljótt eftir að samningur var undir-
ritaður fékk hópur bænda á Ströndum 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins til 
að gera úttekt á því hvernig samningur-
inn kæmi út fyrir það svæði. Þegar 
þetta gerist uppgötvar samninganefnd 
bænda að henni hafði alveg sést yfir að 
skoða sviðsmyndir af áhrifum samn-
ingsins. Viðbrögðunum hefur verið 
lýst hér í Morgunblaðinu og framkoma 
formanns BÍ heitir á íslensku þjófn-
aður þó að nafnið sé vafalítið annað í 
siðabók hans. 

Í 1. gr. samningsins segir: „Megin-
markmið þessa samnings er að efla ís-
lenska sauðfjárrækt í sátt við samfélag 
og náttúru.“ Það þarf að vísu ekki mikla 
reiknisnilld til að greina útlínur þeirra 
miklu tilfærslna á stuðningi við eins-
taka framleiðendur sem í samningnum 
felast. Þar er fyrst að fremst verið að 
færa stuðning frá best rekna fjárbú-
skap landsins yfir til þeirra sem slakar 
standa að búskap. Stuðningur er fluttur 
frá svæðum með mest landgæði yfir til 
þeirra sem slakar standa. Þetta er það 
sem þessir forystumenn sjá frekast sem 
eflingu á íslenskri sauðfjárrækt í sátt 
við náttúru landsins. Stærsti einstaki 
hópur sem fær til sín aukinn stuðning 
er bú sem seldu sig frá sauðfjárstuðn-
ingi fyrir 15-20 árum með sölu réttar 
til ríkisins fyrir hundruð milljóna úr 
ríkissjóði eða með sölu til annarra 
fjárbænda, sem á þann hátt reyndu 
að styrkja búrekstur sinn samkvæmt 
ráðum þáverandi forystumanna þeirra. 
Þetta er það sem núverandi forystu-
menn virðast hins vegar sjá sem eflingu 
íslenskrar sauðfjárræktar í sátt við sam-
félag. Siðabókin er skondin. Þetta telja 
þeir líklega ábyrga meðferð á skattfé. 

Nýting lands
Eitt erfiðasta mál sauðfjárræktar-
innar á síðustu áratugum í sambandi 
við sátt við samfélagið er án alls efa 

nýting lands. Ekki hvað síst íslenskir 
sauðfjárbændur hafa lyft Grettistaki á 
síðustu áratugum í landgræðslumálum. 
Allir sem til þekkja vita samt að enn 
finnast mál sem þurfa að vera í betra 
horfi á þessum sviðum. Orðaskak eins 
og formaður LS viðhafði í útvarpinu í 
sambandi við samninginn vegna um-
mæla Andrésar Arnalds eru því hættu-
leg. Þau lýsa annaðhvort fullkominni 
veruleikafirringu eða fádæma fáfræði 
um raunverulega stöðu. Verst ef hvoru 
tveggja er. Víti til varnaðar hér er hin 
meðvitundarlausa umræða um ástand 
dýravelferðar hjá búfé hér á landi, sem 
bændaforystan stundaði þar til hún var 
vakin af værum svefni á síðasta ári. 

Í 8. gr. er fjallað um svæðisbundinn 
stuðning. Væri raunverulegur vilji til 
átaks í slíkum efnum hefði orðið að 
skoða alla búvörusamninga í heild frá 
grunni og breyta róttækt. Þörfin er skýr 
en þarna hafa Alþingi og stjórnvöld 
aldrei sýnt lit. Líkt atriði var í síðasta 
samningi. Hörmulega lítil áhrif þess 
eru flestum ljós. Ætlast verður til þess 
að samninganefndarmenn hafi þekkt 
það. Óttast má að núverandi ákvæði sé 
aðeins plástur á alvarlegt sár en hvorki 
vit né vilji fylgi. 

Óbeinn útflutnings- 
stuðningur
Eitt atriði sem verður að gjalda varhug 
við er hinn óbeini útflutningsstuðn-
ingur sem víða er í samningnum. Þetta 
getur aldrei falið í sér sátt við samfé-
lagið. Það kom mér því ekki að óvart 
að heyra á kynningarfundi í Þingborg 
nokkra eldri og reyndari forystumenn 
bænda á Suðurlandi vara alvarlega við 
þessum draug. 

Útflutningssaga á landbúnað-
arvörum síðustu áratugi hefur verið 
stormasöm. Baldvin Jónsson og 
nokkrir af framkvæmdastjórum af-
urðastöðvanna hafa unnið gott starf 
í þessum efnum á síðasta áratug. 
Bændum og samfélaginu er að mínu 
viti samt fyrir bestu að slíkum stuðn-
ingi sé ekki blandað í búvörusamninga. 
Það getur aldrei stuðlað að sátt við sam-
félagið. 10. gr. samningsins ætti því að 
bindast algerlega við markaðsátak á 
innanlandsmarkaði. Allir eru sammála 
um að markaðsfærsla á dilkakjöti gagn-
vart ferðamönnum hefur farið í handa-
skol og full þörf er á átaki í þeim efnum. 

Stuðning í búvörusamningi verður hins 
vegar að takmarka við þann þátt eigi 
hann að vera í sátt við samfélag. 

Í 5. gr. samningsins birtist einn 
ótrúlegur fortíðardraugur á svið. Þar 
er fjallað um gripagreiðslur, sem eiga 
að verða snar þáttur í stuðningnum 
á síðari hluta samningstímans. Í des-
ember var undirritaður í París einn 
merkilegasti alþjóðasamningur síðari 
áratuga um loftlagsmál. Allir hljóta að 
sjá í hve miklu ósamræmi við þetta 
slíkur stuðningur er. Allir sjá einnig hve 
gersamlega slíkur stuðningur gengur 
þvert á fyrsta markmið samningsins 
samkvæmt 1. gr. að stuðla að áfram-
haldandi þróun í sauðfjárbúskap. 

Nú höfða ég til alþingismanna 
(nema líklega framsóknarmanna) að 
skoða þessa röksemdafærslu þegar 
þeir meta stuðning við að veita bú-
vörusamningnum framgang. Hér er 
rakið margt sem gengur í kross við 
markmið samningsins. Það sem fyrst 
er rakið ætti eitt og sér að nægja til að 
sýna hvílíkt skemmdarverk er verið að 
vinna á heilli atvinnugrein með sauð-
fjársamningi. Þess vegna höfða ég til 
samvisku ykkar. 

Samt verður það sem vel er gert að 
eiga sitt. Landbúnaðarráðherra bauð 
við setningu búnaðarþings 2015 til 
samræðu um nýjan búvörusamning 
sem um margt boðaði nýja sýn. Bún-
aðarþing brást þá í sínum viðbrögðum. 
Þarna spilaði bændaforystan úr 
höndum sér trompi. 

Óþekkt vinnubrögð
Ég sagði áður að ég þekki sögu búvöru-
samninga frá byrjun. Vinnubrögðum 
líkum þeim sem voru nú viðhöfð hef ég 
aldrei kynnst. Þess var gætt að öll vinna 

væri lokuð í þröngum hópi og engra 
ráða leitað. Sérstaklega var þess gætt 
að engar upplýsingar og ábendingar 
væru sóttar til innanhúsfólks. Þar hafa 
forystumennirnir sýnt í framkvæmd, 
samkvæmt sinni siðabók, jafnréttis-
samþykkt búnaðarþings fyrir fáum 
árum. Ég sagði að vísu öll vinna, sem 
er mismæli, vegna þess að þessir aðilar 
lögðu ekki í neina undirbúningsvinnu 
vegna samningsins. 

Að lokum vil ég beina örfáum 
orðum til bænda. Þeirra vandi er 
nokkur. 

Á stórum fundi um búvörusamn-
ingana dró Daði Már Kristófersson 
vandann saman í einni setningu. 
„Samtök sem eiga sér enga fram-
tíðarsýn eru dauð.“ Þetta er vandinn 
í hnotskurn. Bændur áttu áður sterka 
og öfluga talsmenn, sem tekið var til-
lit til í þjóðfélaginu. Þetta hefur um-
snúist á fáum árum. Þetta þurfa og eiga 
bændur ekki að búa við. Aldrei hefur 
verið auðveldara að halda fram stöðu 
landbúnaðarins en verður á næstu 
árum. Þeir atvinnuvegir sem byggja 
á hringrás hinna lifandi ferla munu 
þá ganga í endurnýjun lífdaga. Aldrei 
verður meira spurt um samskiptin við 
náttúruna en þá verður. Til að mæta 
slíku þarf að vísu fólk með framtíðar-
sýn. Núverandi forystumenn hafa op-
inberað vanhæfni sína. 

Bændur verða að bera af sér slyðru-
orðið. Þeir þurfa nýja forystu. Þeir eiga 
ungt og öflugt fólk til þeirra starfa, sem 
fullfært er um að móta framtíðarsýn 
íslensks landbúnaðar. Gerið þetta, 
bændur! 

Höfundur hefur starfað fyrir flestar 
stofnanir landbúnaðarins á fimmta 

áratug.

Jón Viðar Jónmundsson. Mynd:Strandir.is

Fiskvinnsla á Vestfjörðum minnkar um 20%
Á ársfundi Byggðarstofnunar, 

sem haldinn var í síðustu viku 
voru kynntar frumniðurstöður 

á athugunum stofnunarinnar á þróun 
atvinnutekna eftir atvinnugreinum og 
landsvæðum. Ekki eru taldar með aðrar 
tekjur en atvinnutekjur, svo sem frá al-
mannatryggingum eða lífeyrissjóðum. 
Borin eru saman árin 2008 og 2015 á 
verðlagi seinna ársins. Fram kemur að 
launagreiðslur í fiskvinnslu hafa aukist 
um 500 milljónir króna í Ísafjarðarbæ 
á þessum tíma en dregist saman um 
50 milljónir króna á öðrum svæðum 
Vestfjarða. Samanlögð aukning á launa-
greiðslum á Vestfjörðum er sú lang-
minnsta á þessu tímabili borið saman 
við önnur svæði landsins. Langmest 
er aukningin á höfuðborgarsvæðinu 
og nágrenni þess, Suðurnesjum, Akra-
nesi og Árborgarsvæðinu. Hlutur þess 

jókst úr 40% af launum í fiskvinnslu 
árið 2008 upp í rúmlega 47% af launa-
greiðslum fyrir árið 2015. 

Fiskvinnslan hefur dregist samana ð 
umfangi á Vestfjörðum á þessu tímabili. 
Árið 2008 voru 10% af launagreiðslum 

í fiskvinnslu á landinu á Vestfjörðum, 
en árið 2015 var hlutur Vestfirðinga 
kominn niður fyrir 8%. 

Meðalárslaun í Ísafjarðarbæ voru 
árið 2014 4,7 milljónir króna en 4,4 
milljónir á öðrum svæðum Vestfjarða. 

Fiskvinnsla – hlutdeildarbreyting 
eftir landssvæðum 2008-2015
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Austurgilsvirkjun í biðflokki enn um sinn
Hvalárvirkjun áfram í nýtingarflokki

Verkefnisstjórn rammaáætl-
unar hefur verið á fundaferð 
um landið síðustu tvær vikur 

til að kynna drög að tillögu sinni að 
flokkun virkjunarkosta. Síðasti fund-
urinn í fundarröðinni var haldinn í 
Steinshúsi á Nauteyri við Ísafjarðar-
djúp miðvikudagskvöldið 13. apríl. 
Fundurinn var vel sóttur en hann sátu 
alls um 30 manns af Ströndum, úr 
Ísafjarðardjúpi og víðar. 

Í drögum verkefnisstjórnar er gerð 
tillaga um flokkun 25 virkjunarkosta 
og svæða. Verkefnisstjórn leggur til 
að eftirfarandi kostir fari í orkunýt-
ingarflokk: Skrokkölduvirkjun, Holta-
virkjun, Urriðafossvirkjun, Aust-
urengjar, Hverahlíð II, Þverárdalur 
og Blöndulundur. Í verndarflokk fari 
fjögur svæði með eftirtöldum virkjun-
arkostum: Héraðsvötn (Villinganes-
virkjun, Skatastaðavirkjanir C og D), 
Skjálfandafljót (Fljótshnúksvirkjun 
og Hrafnabjargavirkjanir A, B og C), 
Skaftá (Búlandsvirkjun) og Þjórsá 
vestur (Kjalölduveita). Í biðflokk fari 
tveir virkjunarkostir í Hólmsá (við 
Atley og án miðlunar), Búðartungu-
virkjun, Hagavatnsvirkjun, Stóra-
-Laxá, Trölladyngja, Innstidalur, 
Hágönguvirkjun, Fremrinámar og 
Búrfellslundur. Ekki lágu fyrir nægi-
leg gögn til að meta Austurgilsvirkjun 
á Vestfjörðum og fer sá kostur því 
einnig í biðflokk. 

Á fundinum á Nauteyri var m.a. 
rætt um orkuöryggi á Vestfjörðum og 
að hve miklu leyti það væri haft í huga 
í tillögugerð verkefnisstjórnar. Fram 
kom að afhendingaröryggi væri ekki 
sérstaklega á borði verkefnisstjórnar, 
en engu að síður væru menn með-
vitaðir um sérstöðu Vestfjarða hvað 
þetta varðar. Reynt yrði að afla nægra 
gagna á næstu vikum og mánuðum til 
að hægt verði að ljúka flokkun Aust-
urgilsvirkjunar fyrir haustið, en þann 
1. september á verkefnisstjórn að skila 
endanlegri tillögu sinni um flokkun 
virkjunarkosta til umhverfis- og auð-
lindaráðherra. 

Á fundinum á Nauteyri kom einnig 
fram að verkefnisstjórn muni leggja 
til að Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði haldi 
flokkun sinni í orkunýtingarflokki, 
þar sem hún er samkvæmt gildandi 
rammaáætlun sem samþykkt var á 
Alþingi í janúar 2013. Gert er ráð fyrir 
að Hvalárvirkjun verði 55 MW ef af 
verður. Uppsett afl Austurgilsvirkj-
unar er áætlað um 35 MW, þannig að 
ef hún verður sett í orkunýtingarflokk 

og báðar virkjanirnar byggðar í fram-
haldi af því er ljóst að upp væri komin 
gjörbreytt staða í raforkumálum Vest-
firðinga. Því er svo við að bæta að 
lengi hafa verið uppi hugmyndir um 
byggingu Skúfnavatnavirkjunar innst 
á Langadalsströnd, en hún gæti gefið 
8,5 MW samkvæmt nýjustu áætl-
unum. Skúfnavatnavirkjun kemur 
þó ekki til kasta verkefnisstjórnar 
rammaáætlunar, þar sem undir 
rammaáætlun falla einungis virkjanir 
með meira en 10 MW uppsett afl. 

Eins og fyrr segir var tillagan sem 
kynnt var á fundinum á Nauteyri að-
eins lögð fram sem drög. Fullmótuð 
tillaga verður tilbúin af hálfu verk-
efnisstjórnar í byrjun maímánaðar og 
verður eftir það í lögbundnu opnu 12 
vikna umsagnarferli frá 11. maí til 3. 
ágúst í sumar. Á þeim tíma er öllum 
frjálst að senda inn athugasemdir við 
tillöguna. Verkefnisstjórn skilar síðan 
endanlegri tillögu sinni til ráðherra 1. 
september eins og fyrr segir. Í fram-
haldi af því leggur ráðherra tillögu að 
nýrri þingsályktun um verndar- og 
orkunýtingaráætlun fyrir Alþingi, 
sem væntanlega afgreiðir tillöguna 
sem nýja rammaáætlun á vorþingi 
2017. 

Núverandi verkefnisstjórn ramma-
áætlunar var skipuð í mars 2013 til 
fjögurra ára. Formaður verkefn-
isstjórnar er Stefán Gíslason, um-
hverfisstjórnarfræðingur í Borgarnesi 
og fyrrum sveitarstjóri á Hólmavík. 

Nánari upplýsingar um rammaá-
ætlun og fyrirliggjandi drög að tillögu 
verkefnisstjórnar er að finna á heima-
síðu rammaáætlunar, www. ramma.is. 

Myndirnar sem fylgja þessari frétt 
voru teknar á kynningarfundinum á 
Nauteyri í síðustu viku. 
Ljósmyndari: Ólafur Örn Haraldsson. 

 Fjórir faghópar, skipaðir af verkefnisstjórn
 Faghópur 1: Náttúru- og menningarminjar

Formaður: Skúli Skúlason
líffræðingur, prófessor við Háskólann á Hólum 

 Faghópur 2: Auðlindanýting önnur en orkunýting
Formaður: Anna Dóra Sæþórsdóttir
landfræðingur, dósent við HÍ

 Faghópur 3: Samfélagsleg áhrif virkjana
Formaður: Jón Ásgeir Kalmansson
heimspekingur, HÍ

 Faghópur 4: Efnahagsleg áhrif virkjana
Formaður: Daði Már Kristófersson
hagfræðingur, forseti Félagsvísindasviðs HÍ

Faghópar

5

Áhrifamat faghóps 1
 Áhrifamat virkjunarkosts =

mat á áhrifum virkjunarkosts á
verðmæti áhrifasvæðis

 Byggir á sömu viðföngum og
verðmætamat

 Meðaltal

 Hátt áhrifamat =
mikil neikvæð áhrif

 Hæsta mögulega einkunn er
jafnhá verðmætaeinkunn
sama viðfangs (= eyðilegging)

Nr. Virkjunarkostur
Faghópur 1
Raðtala 
(AHP-greining)

1. Búlandsvirkjun 19,1
2. Skatastaðavirkjun C 19,1
3. Skatastaðavirkjun D 19,1
4. Hrafnabjargavirkjun A 15,6
5. Hrafnabjargavirkjun B 15,6
6. Hólmsárvirkjun við Atley 13,4
7. Fremrinámar 13,3
8. Villinganesvirkjun 13,2
9. Hrafnabjargavirkjun C 13,1

10. Búðartunguvirkjun 11,8
11. Innstidalur 11,3
12. Hólmsárvirkjun án miðlunar 11,3
13. Fljótshnúksvirkjun 9,6
14. Þverárdalur 7,0
15. Trölladyngja 6,5
16. Stóra-Laxá 5,3
17. Hagavatnsvirkjun 4,9
18. Austurengjar 4,0
19. Holtavirkjun 3,9
20. Urriðafossvirkjun 3,9
21. Búrfellslundur 1,7
22. Blöndulundur 1,7
23. Hágönguvirkjun 1,3
24. Hverahlíð II 1,2
25. Skrokkölduvirkjun 1,1
26. Austurgilsvirkjun Gögn ófullnægjandi

Nr. Virkjunarkostur Faghópur 2
Áhrifaeinkunn

1. Búlandsvirkjun 9,15
2. Búrfellslundur 9,01
3. Fljótshnjúksvirkjun 7,74
4. Hólmsárvirkjun - án miðlunar 7,32
5. Hrafnabjargavirkjun A 7,32
6. Hrafnabjargavirkjun B 6,27
7. Hrafnabjargavirkjun C 5,73
8. Hólmsárvirkjun við Atley 5,23
9. Hágönguvirkjun 4,62

10. Skatastaðavirkjun D 4,39
11. Skatastaðavirkjun C 4,39
12. Villinganesvirkjun 3,80
13. Stóra-Laxá 3,56
14. Innstidalur 3,26
15. Austurengjar 3,18
16. Fremrinámar 3,10
17. Blöndulundur 3,03
18. Búðartunguvirkjun 2,91
19. Þverárdalur 2,87
20. Trölladyngja 2,83
21. Hagavatnsvirkjun 2,41
22. Austurgilsvirkjun 1,57
23. Skrokkölduvirkjun 0,95
24. Holtavirkjun 0,78
25. Urriðafossvirkjun 0,76
26. Hverahlíð II 0,66

 Áhrifamat virkjunarkosts =
mat á áhrifum virkjunarkosts á
ferðamennsku, beit og veiði á
þeim svæðum sem verða fyrir
áhrifum

 Byggir á 5 meginviðföngum,
auk undirviðfanga

 Meðaltal

 Hátt áhrifamat =
mikil neikvæð áhrif

Áhrifamat faghóps 2

Stefán Gíslason, formaður verkefnis
stjórnar.



10 20.  apríl  2016

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Jarðgöng milli Skutuls-
fjarðar og Álftafjarðar
Endurflutt hefur verið á Alþingi 

þingsályktunartillaga um að 
gerð verði jarðgöng milli Skut-

ulsfjarðar og Álftafjarðar og að þau 
verði næstu jarðgöng á Vestfjörðum 
á eftir Dýrafjarðargöngum. Einnig er 
lagt til að varið verði fé til snjóflóða-
varna þar til jarðgöngin verða komin 
í gagnið. Flutningsmenn eru sjö þing-
menn Norðvesturkjördæmis. Fyrsti 
flutningsmaður er Ólína Þorvarðar-
dóttir, alþingismaður , Samfylkingu. 
Málið var áður flutt í febrúar 2013, en 
varð þá ekki útrætt. 

Í tillögugreininni segir: „Alþingi 
ályktar að fela innanríkisráðherra að 
leggja til nauðsynlegar breytingar á 
samgönguáætlun þannig að jarðgöng 
á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar 
í Ísa-fjarðardjúpi verði næsta jarð-
gangaframkvæmd á Vestfjörðum á 
eftir Dýrafjarðargöngum. Þegar verði 
hafinn undirbúningur jarðganga-
gerðarinnar og jafnframt tryggð 
nægileg fjárveiting til fyrirhugaðra 

snjóflóðavarna á Kirkjubóls- og Súða-
víkurhlíð svo að öryggi á þeirri leið 
verði fullnægjandi allt þar til jarð-
gangagerðinni er lokið. Tryggt verði 
að jarðgangagerðin raski ekki eða 
tefji aðrar mögulegar jarðgangafram-
kvæmdir í samgönguáætlun.“ 

Með tillögunni fylgir greinargerð 
til nánari skýringar á þingmálinu. 
Vísað er til fyrirliggjandi upplýsinga 
um tíð ofanflóð bæði á Kirkjubóls-
hlíð og Súðavíkurhlíð. Fram kemur 
að í greinargerð sem Veðurstofa Ís-
lands sendi frá sér í janúar 2006 sé 
hrunhættan svo mikil að dánarlíkur 
á veginum séu um það bil tvöfalt meiri 
en meðaldánarlíkur. Flutningsmenn 
segja ekki líklegt að jarðgöngin séu 
raunhæf fyrr en eftir um það bil 10 ár 
og því sé mikilvægt að varið verði fé 
til byggingar skápa og uppsetningar 
stálþilja. 

Kannaðar hafa verið tvær gangaleiðir 
milli fjarðanna, báðar um 6 km langar, 
önnur frá Naustum í Skutulsfirði til 
Sauradalsár ofan Súðavíkur og hin frá 
Engidal að Dvergasteini. Benda flutn-
ingsmenn á að báðar leiðirnar liggi 
um góðan berggrunn. Göngin myndi 
stytta leiðina milli Súðavíkur og Ísa-
fjarðar um 8 km. Áætlaður kostnaður 
er 8 milljarðar króna. 

Reimar Vilmundarson í Bolungavík fékk á dögunum hákarl sem Sirrý ÍS 
veiddi og ber sig faglega við skurðinn. Í fyllingu tímans verður bragðgóður 
hákarl í boði.

Búnaðarfélag Auðkúluhrepps:

Kvótinn til 
byggðanna
Búnaðarfélag Auðkúluhrepps 

hélt nýlega aðalfund sinn í 
húsakynnum Mjólkárvirkj-

unar. Þar voru gerðar ályktanir um 
atvinnumál. 

Óveiddur fiskur í sjónum
Ef ekkert er fast í hendi með útveg 
frá vissum stöðum, hrörnar byggðin. 
Þar duga ekki neinar gustuka- eða 
miskunnarúthlutanir. Þetta vita allir. 
Ef menn vilja breyta þessu verðum 
við að afhenda þessum stöðum að-
gang að óveiddum fiski í sjónum til 
frambúðar. Svo einfalt er það. 

Dýrafjarðargöng  
og Dynjandisheiði
Þá samþykkti fundurinn að færa 
stjórnvöldum þakkir fyrir fyrirhug-

aðar framkvæmdir við Dýrafjarðar-
göng og Dynjandisheiði. 

Fiskeldi
Fundurinn óskar fiskeldismönnum 
bæði á Vestfjörðum sem annars-
staðar, gæfu og gengis. Samt varar 
hann við því að menn fari of bratt 
í fjárfestingum og uppbyggingu og 
reisi sér hurðarás um öxl. Sígandi 
lukkan er best. Huga þarf mjög vel 
að því vistkerfi sem fyrir er í hinum 
vestfirsku fjörðum. Það hefur verið 
sannað, að hægt er með ótrúlegum 
árangri að rækta bleikju og regnboga-
silung í hinum ísköldu vestfirsku ám 
og vötnum. Meira að segja í bæjar-
læknum. Hér gæti orðið um vistvæna 
vestfirska stóriðju að ræða á landi ef 
menn vilja.

Mjólkárvirkjun. ov.is

Ólína Þorvarðardóttir, alþingismaður.
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Snæfellsbær

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.



20.  apríl  201612

Vestfirðingar á Austurvelli
Vestfirðingar létu ekki sitt eftir liggja í mótmælunum á Austurvelli. Myndirnar er teknar miðvikudaginn 6. apríl og laugardaginn 9. apríl. Báða dagana skiptu mótmælendur mörgum þúsundum.

Indriði aðalsteinsson, bóndi á Skjaldfönn ásamt eiginkonu sinni til vinstri 
Kristbjörgu lóu Árnadóttur og systur hennar Guðbjörgu Árnadóttur, ættaðar 
frá Bakka í austur landseyjum. ísfirðingurinn G. Margrét Óskarsdóttir.

ísfirðingurinn Margrét Sverrisdóttir Hermannssonar sagði að faðir sinn hlustaði 
af ákafa á alla fréttatíma þessa dagana.

Magnús Þorgilsson, Súðav

Þennan mótmælenda þekkja allir – Jóhanna Sigurðardóttir fyrrv forsætis
ráðherra.

Kennarinn leifur reynisson er ætt
aður frá Dýrafirði.

Gísli Baldvinsson, Kópavogi er af vestfirskum ættum. afi hans í móðurætt 
var Gísli Jónsson, alþm á Bíldudal og í föðurætt var Jón Baldvinsson, alþm 
og forseti aSí afi hans.

ísfirðingurinn rannveig Guðmunds
dóttir, fyrrv alþm og ráðherra.

Herbert Snorrason, ísafirði.
patreksfirðingurinn Einar pálsson og arndís Harpa Einarsdóttir frá Seftjörn 
á Barðaströnd.



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

Aðalstræti 6  -  101 Reykjavík  -  Sími 511 5008  -  tort.is
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AKUREYRI
Draupnisgötu 5
462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
581 3022

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
581 3022

2011

2011

2011

DEKKJAHÖLLIN

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
460 3003

– fyrir kröfuharða ökumenn

www.dekkjahollin.is
Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:

/dekkjahollin

Baldur og Sjómannafélagið  
- 100 ára barátta launafólks
Í tilefni þess að samtök verkafólks 

og sjómanna hafa starfað á Ísafirði 
samfleytt í eina öld var opnuð á 

laugardaginn sýning á Gamla sjúkra-
húsinu á Ísafirði. 

Á sýningunni er brugðið upp ljósi á 
sögu Verkalýðsfélagsins

Baldurs og Sjómannafélags Ísfirðinga 
frá árinu 1916 til okkar tíma með ljós-

myndum, lifandi myndum, munum 
og minjum til heiðurs verkafólki og 
sjómönnum á Ísafirði og baráttu þess 
fyrir réttindum og lífsgildum. 

Sýningin Baldur og Sjómannafélagið 
– 100 ára barátta launafólks,  verður 
opin á opnunartíma Safnahússins fram 
til Sjómannadagsins 5. júní 2016. 

Undirbúningur var á hendi sér-
stakrar afmælisnefndar sem í voru: 

Ólafur Baldursson, fomaður vlf. 
Deildar Baldurs í Verk Vest.

Sævar Gestsson, formaður deilar 
Sjómanna í Verk Vest.

Sigurður Pétursson sagnfræðingur. 
Myndir: Finnbogi Sveinbjörnsson.



Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

ÖFLUGT PAR FRÁ ELECTROLUX
Þvottavél og þurrkari fyrir smærri ferðaþjónustur, fyrirtæki og stærri heimili.

8kg þvottavél og þurrkari, sem eru 
helmingi fljótari að þvo og þurrka þvott 
en almennar heimilisvélar.

Þvottavélin býður uppá fjölda þvottakerfa, 
þar á meðal þvottakerfi fyrir moppur  
og sótthreinsandi þvottakerfi.

Þreföld ending miðað við  
almennar heimilisvélar.

Gæðavélar á hagstæðu verði.

Mikill orkusparnaður felst í nýju myPRO línunni frá Electrolux.
Einfalt reikningsdæmi - þvottavélin getur borgað sig upp
á skömmum tíma.

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,  
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða  
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur  
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Hafðu samband  
 í síma 580 3900.  
Sölufólk okkar 
aðstoðar þig  
með ánægju.



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 
með íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Allir sem reynsluaka nýjum Ford hjá Brimborg í apríl fara í pott og geta haft 
heppnina með sér. Heppinn þátttakandi verður svo dreginn út 2. maí.

Einnig verða tveir aukavinningar frá WOW air að verðmæti  100.000 kr. dregnir út.

Ferðafjör Ford Reynsluaktu nýjum Ford og þú gætir  
unnið 300.000 kr. gjafabréf frá WOW air.

Ford_Kuga_wow_5x38_20160322_END.indd   1 22.3.2016   16:25:40


