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Skagamenn 
í skógrækt

SÁÁ BYGGIR Á 
KJALARNESI

Jón Ottesen og Freyja Þorvalds-
dóttir hafa búið saman í tvö ár á 
Grímarsstöðum í Andakíl í Borg-

arfirði. Þau starfa við hestamennsku, 

fjölmiðlun og almennan landbúnað. Á 
Grímarsstöðum hyggjast þau koma sér 
upp heimili til framtíðar. Þau eru að 
byggja sér nýtt íbúðarhús á staðnum. Í 

sumar ætla þau að gifta sig. Jón og Freyja 
eru gott dæmi um ungt og glæsilegt fólk 
sem nú er að hasla sér völl í sveitum vest-
anlands.

Framtíðin í Borgarfirði

Borgfirskur 
bjúgnabátur
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Tónleikar til 
styrktar Kidda Jens
AKRANES: Í gærkvöldi mið-

vikudagskvöld þegar Vestur-
land var farið í prentun, voru 

haldnir tónleikar til styrktar Kristni 
Jens Kristinssyni öryrkja á Akranesi. 
Velunnarar hans héldu þessa tónleika 
sem voru í Tónbergi, sal Tónlistarskól-
ans á Akranesi. Styrktarhópur hefur 
um skeið starfað til aðstoðar Kidda 
Jens eins og hann er kallaður í daglegu 
tali en hann glímir við ólæknandi sjúk-
dóm sem leggst á liðamót. 

Vesturland birti 14. apríl síðast-
liðinn heilsíðuviðtal við Kidda Jens 
sem vakti mjög mikla athygli. Þar lýsti 
hann baráttu sinni við sjúkdóminn og 
lífinu sem öryrki á smánarbótum sem 

eru svo litlar að hann á ekki einu sinni 
fyrir sjúkrakostnaði. Á síðustu árum 
hefur hann farið í 33 skurðaðgerðir. 

Í kjölfar viðtalsins í Vesturlandi tók 
fjársöfnun til styrktar honum mikinn 
kipp. „Ég er gríðarlega þakklátur og al-
veg í skýjunum yfir þeirri hjálp sem ég 
fengið. Ég hef fengið alveg rosalega fín 
viðbrögð við viðtalinu í Vesturlandi, 
það hefur bara gert gott,“ segir Kiddi 
Jens. Síðan viðtalið birtist hefur hann 
verið í þriggja vikna sprautnameðferð 
í Reykjavík. „Þegar sjúkómurinn upp-
götvaðist þá var nóg að ég fengi svona 
sprautur í liðina á fimm vikna fresti. 
Nú er þetta þrjár vikur í röð og síðan 
eru framundan tvær skurðaðgerðir á 

hnjánum. Það er alveg á hreinu að ég 
hefði ekki átt fyrir kostnaðinum sam-
fara því að fara í þessa sprautnameð-
ferð ef fjárhagshjálp síðustu vikna frá 
ótal fólki hefði ekki komið til. Að þessu 
leyti er ég hamingjusamur og gæti ekki 
verið glaðari. Enn og aftur, takk.“ 

Þau sem fluttu tónlist á styrktar-
tónleikum Kidda Jens og gáfu vinnu 
sína voru samkvæmt áætlaðri dagskrá 
Hallgrímur Ólafsson (Halli Melló), 
Marínó Raven og Margrét Saga, Þór-
unn María Örnólfsdóttir og Arnþór 
Guðjónsson, Gunnar Ágúst Ásgeirs-
son og Óli Dór Baldursson, Jóna Alla 
Axelsdóttir og Ari Jónsson, Hjördís 
Tinna Pálmadóttir og Birgir Þórisson. 

6. 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: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is  

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.  

Umbrot: Prentsnið. Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR 
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Áður fyrr aflaði fólk sér upplýsinga með samræðum, að hlusta á frásagnir, 
lesa bréf, blöð og bækur. Svo komu svo útvarp, kvikmyndir og síðan sjón-
varp. Seinast kom svo internetið. Ljósleiðarinn er afprengi þess. Undan-
farið hefur Vesturland flutt lesendum sínum fréttir af ljósleiðaravæðingu 
landsbyggðarinnar. Stjórnvöld mega eiga það að þar er verið að sýna mjög 
lofsverða viðleitni til framkvæmda. Það má deila 
um forgangsröðun og útfærslu á útdeilingu fjár-
muna en það má þó ekki kasta rýrð á það að okkur 
er að miða fram á veginn. Stjórnvöld eiga að setja 
þetta verkefni í forgang. Nútíma fjarskipti gegnum 
netið eru orðin svo gríðarlega mikilvæg. Þetta er 
ein mesta bylting sem mannkyn hefur upplifað og 
hún er rétt nýhafin. Sjálfur bjó ég um margra ára 
skeið í Noregi á níunda og tíunda áratug síðustu 
aldar. Þar sá ég internetið fyrsta sinni og ég man 
það eins og gerst hefði í gær. Ég fékk gæsahúð þegar mér var sýnd þessi 
nýja tækni því ég sá strax hvílíkt undur var hér á ferð. Fram að þeim 
tíma hafði Íslendingur búsettur erlendis þurft að lifa við það vikum og 
mánuðum saman að heyra engar fréttir að heiman. Samskipti fóru fram 
með sendibréfum eða stopulum símtölum sem voru afar stutt því það 
var svo dýrt að hringja. Íslensk dagblöð sáust ekki. Hið sama gilti um 
sjónvarp og útvarp. Í dag er þetta gerbreytt. Það þarf vart að fjölyrða um 
það við nútíma Íslending hvað hægt er að gera á netinu í dag. Það má 
til dæmis ná í alla fjölmiðla hvaðanæva að úr heiminum. Þegar ég skrifa 
þennan leiðara, svo dæmi sé nú nefnt, þá er ég að hlusta á kvöldsendingu 
norska ríkisútvarpsins í hámarks gæðum – í gegnum internetið. Í dag er 
það svo að gott netsamband er nánast orðin forsenda byggðar og þess 
að samfélög fái þróast með eðlilegum hætti, bæði mannlíf og atvinnulíf. 
Af þessum sökum er svo mikilvægt að við vinnum eins hratt og hægt 
er að ljósleiðaravæðingunni. Okkur ber hreinlega skylda til að hjálpa 
veikari og fámennari byggðum í þessum efnum - bæði okkar vegna og 
fyrir framtíðina í þessu landi.      

Eigið góða helgi!
Magnús Þór Hafsteinsson

Verði ljós!
LEIÐARI

Jarðvinna að hefjast 
við hitaveitu í Kjós
KJÓS: Til stóð að taka fyrstu 

skóflustungu að nýrri hita-
veitu Kjósarhrepps við hátíð-

lega athöfn á sumardaginn fyrsta en 
því var frestað vegna tafa við undir-
búning verka. Nú eru framkvæmdir 
hins vegar að hefjast af krafti. Meðal 
annars olli töfum að hafna varð öllum 
tilboðum í lagningu hitaveitunnar. 
Í framhaldinu fór nokkur tími í að 
semja sérstaklega um hvern hluta 
verksins fyrir sig. „Við vildum ein-
faldlega hafa allt klárt og undirskrifað 
áður en hafist yrði handa við að grafa. 
Nú erum við að ganga frá samningum 
við landeigendur.“ segir Sigríður Klara 
Árnadóttir framkvæmdastjóri Kjósar-
veitna. Hún upplýsir að jarðvinna hefj-
ist eftir hvítasunnuhelgina og bendir á 
framkvæmdaáætlun og aðrar nánari 
upplýsingar þar um á vef Kjósarhrepps 
(kjos.is). Samhliða hitaveitunni verða 
lögð rör fyrir ljósleiðara. 

„Nú er byrjað að leggja út hita-
veiturörin. Þau verða svo soðin saman 
og þrýstiprófuð áður en þau verða 
grafin í jörðu. Við erum að velta fyrir 

okkur að hefja það með viðhöfn 21. 
maí til að halda upp á að framkvæmdir 
eru hafnar,“ segir Sigríður Klara. 
Hunduð sumarhúsa eru í Kjósinni og 
eitt sem veldur hugarangri er að enn 
vantar svör frá um þriðjungi eigenda 
þeirra um það hvort þeir vilji fá hita-
veitu til sín eða ekki. „Það er eins og 
það sé erfitt að ná til fólks. Þetta er 
bagalegt því það þarf að skipuleggja 
verkin með ákveðnum fyrirvara. Ef 
fólk grípur ekki tækifærið til að fá til 
sín hitaveitu og ljósleiðara nú þá er 
hætta á að ekki verði hægt að verða 
við beiðnum við slíku fyrr en eftir 
nokkur ár.“

Kjósarhreppur hefur fengið átta 
milljón króna styrk úr Fjarskiptasjóði 
til að leggja rör fyrir ljósleiðara sam-
hliða hitaveitunni. „Við getum svo sótt 
um meira fjármagn næstu tvö árin 
sem þá yrði notað til að láta blása í 
ljósleiðararörin,“ segir Sigríður Klara. 

Vesturland, 14. apríl sl.. 

Kiddi Jens á Akratorgi. Styrktarreikningur fyrir Kidda Jens er 0552-14-402440. Kennitala: 
081173-4359. 

Hitaveiturörin standa klár í stæðum við bæinn Möðruvelli í Kjós og tilbúin að fara í jörðina til að veita íbúm yl. 

Vesturland 14. apríl sl.
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Yrkja 
skóg við 
Akranes
AKRANES: Á fallegum vordegi er mikil náttúrufegurð og friðsæld í landi 
Skógræktarfélags Akraness ofan við Akranesbæ undir norðvesturhlíðum 
Akrafjalls þar sem heitir Slaga. Mófuglarnir eru nýkomnir til landsins. 
Þarna í mýrlendinu og skjólinu í og við Slögu ætlar fjöldi þeirra af hinum 
ýmsu tegundum greinilega að búa sér hreiður í sumar. Í klettum Akra-
fjallsins fyrir ofan má heyra og sjá múkkana gagga hver á annan. Gæsir 
og endur fljúga yfir. Krummi krunkar í fjallinu. Trén í Slögu eru byrjuð 
að lifna við eftir veturinn. Brumið á greinum þeirra er farið að sjást. 
Þarna hittum við að máli Jens B. Baldursson. Hann hefur verið formaður 
Skógræktarfélagsins síðan 2012. 

Löngu afsönnuð kenning
Ekki eru margir áratugir síðan það 
var almenn trú fólks á Akranesi að 
þar þýddi ekkert að reyna að rækta 
tré. Vindurinn og seltan af hafinu 
sæi um að koma slíkum gróðri fyrir 
kattarnef. Skógræktarfélag Akraness 
var þó stofnað í árslok 1942. Það var 

hugur í fólki. Í byrjun þessa sama 
árs hafði bærinn fengið kaupstaðar-
réttindi og þekktir borgarar hins ný-
stofnaða bæjarfélags settust í stjórn 
Skógræktarfélagsins. Í fyrstu stjórn 
voru Arnljótur Guðmundsson bæjar-
stjóri, Svafa Þorleifsdóttir skólastjóri 
og Hálfdán Sveinsson kennari. Ólafur 

B. Björnsson ritstjóri, Óðinn Geirdal 
skrifstofumaður og Jón Guðmundsson 
bæjargjaldkeri voru svo í varastjórn. 

Kenningin um að ekki væri hægt að 
rækta tré á Akranesi hefur auðvitað 
verið afsönnuð fyrir löngu. Grósku-
miklir garðar við hús Skagamanna 
sýna það og sömuleiðis skógræktin í 
Garðalundi sem í dag er þekkt útivistar-
perla. Við þjóðveginn þegar ekið er 
inn í bæinn má sjá töluverða skógrækt 
sem myndar skjólbelti. Neðst í hlíðum 
Akrafjalls er svo skógræktin í Slögu. 
Skógræktin við þjóðveginn og í Slögu 
er á höndum Skógræktarfélagsins. Allt 
vex þetta og dafnar ár frá ári. 

Nýir félagar velkomnir
Stefán Teitsson hefur tekið saman sögu 
Skógræktarfélags Akraness og hana má 
lesa á heimasíðu þess (skog.is/akranes). 
Þar kemur fram að þrátt fyrir að það 
tækist að koma upp skógrækt í Garða-
lundi, ekki síst fyrir ötult starf Guð-
mundar Jónssonar garðyrkjuráðunautar 
bæjarins, þá hafi starfsemi félagsins með 
tímanum lognast út af í kringum 1970. 
„Um 1980 var félagið svo endurreist. Þá-
verandi garðyrkjustjóri Oddgeir Árna-
son og fleiri stóðu að því. Þá fengum við 
þetta svæði hér í Slögu undir Akrafjalli 
til skógræktar en bærinn tók við umsjón 
Garðalundar,“ segir Jens. 

„Við erum eitthvað rétt rúmlega 70 
manns í félaginu núna. Duglegur hópur 
starfar í kringum stjórnina og nýjir fé-
lagar eru að sjálfsögðu hjartanlega vel-
komnir. Það er heilmikið framundan í 
sumar. Við erum með verkefnaskrána 
okkar á heimasíðu félagsins. Aðal ver-
kefnið verður að gróðursetja ellefu þús-
und tré. Við gerðum það líka í fyrra. 
Þessu skiptum við nokkuð jöfnum 
höndum hér í Slögu og svo við þjóðveg-
inn. Fólk vinnur eftir getu og löngun. 
Sjálfur hef ég verið hér töluvert mikið 
enda hættur að vinna sem kennari og 
kominn á eftirlaun.“ 

Fjölbreytni í tegundavali
Jens segir að Skógræktarfélagið planti 
hefðbundnum plöntum sem það fái 
ókeypis frá Landgræðslusjóði. „Við 
fáum plönturnar oftast í júní. Í fyrra 
var það reyndar ekki fyrr en í júlí því 
það voru svo miklir umhleypingar. 
Við erum svo að planta allt sumarið 
og fram á haustið, jafnvel fram í nóv-
ember.“ 

Plönturnar eru af ýmsu tagi. „Það eru 
nokkur afbrigði af birki og greni. Þar er 
langmest af sitkagreni en líka eitthvað 
af blágreni. Síðan er öspin afar dugleg 
í mýrlendi. Það höfum við á svæðinu 
meðfram þjóðveginum norðanmegin 
við Akranes og á ákveðnum svæðum í 
Slögu. Við tökum líka alltaf eitthvað af 
reynitrjám. Furan er síðan mjög vinsæl 
sem jólatré og við ætlum að fara að taka 
eitthvað meira af henni. Síðustu árin 
höfum við aðeins prófað okkur áfram 
hér með sölu á jólatrjám.“

Svæðið í Slögu er bæði mýrlent og 
blautt. Það heyrir undir vatnsverndar-
svæði Akranesbæjar. Um það bil þriðj-
ungur af neysluvatni bæjarins kemur 
af þessu svæði. Af þessum sökum er 
umferð vélknúinna ökutækja bönnuð 
í Slögu. „Við getum ekki gert neitt á 
Slögusvæðinu nema í samráði við 
Orkuveituna. Til dæmis megum við 
ekki dreifa áburði hérna af hættu á því 
að slíkt muni koma fram í vatninu,“ 
útskýrir Jens. 

Snyrta til og bæta aðgengið
Formaður Skógræktarfélagsins ítrekar 
að fólki sé þó að sjálfsögðu frjálst 
að fara fótgangandi um svæðið. Nú 
stendur einmitt til að bæta aðgengið. 
„Það er þó nokkuð um mannaferðir 
hérna í Slögu. Það á sérstaklega við um 
efri hluta svæðisins þar sem vegslóðinn 
liggur inn með hlíðum Akrafjalls. 
Þarna er fólk oft á göngu enda mjög 
falleg leið. Nú ætlum að gera göngu-
brýr yfir skurði, útbúa og bæta stíga 
og þess háttar. Við höfum fengið styrk 
frá Akranesbæ sem verður notaður til 
að gera stíg meðfram skógræktinni í 
Slögu neðantil. Þar verður líka settur 
niður gámur sem notaður verður fyrir 
ýmsa aðstöðu. Síðan hefur Akranes-
bær fullan hug á því að hylja svæði 
fyrir neðan Slögu þar sem á sínum 
tíma var komið fyrir miklu af trjákurli 
og eru talsverð lýti af í dag. Mold yrði 
þá ýtt yfir þetta og síðan sáð í hana 
grasfræjum. Nú er aftur byrjað að grafa 
fyrir húsgrunnum á Akranesi og þá 
fellur til mold sem þarf að koma fyrir.“

Jens B. Baldursson formaður Skóg-
ræktarfélags Akraness hvetur til þess 
að fólk nýti sér betur þá kosti sem 
svæðið í Slögu búi yfir til útivistar. „Við 
viljum gjarnan hvetja til að fólk nýti 
Slögu meir. Til þess erum við meðal 
annars að gera nýja stíga hér. Þetta er 
hið fínasta svæði bæði fyrir göngu-, 
hlaupa- og jafnvel hjólreiðafólk og ég 
sé fyrir mér að það verði enn betra í 
framtíðinni.“

Gott ástand á rækju 
við Snæfellsnes
VESTURLAND:  Staða rækjustofns-
ins undan Vesturlandi er talin sterk. 
Stofnmælingar Hafrannsóknastofn-
unar gefa til kynna að stærð hans sé nú 
yfir meðallagi. Sjávarútvegsráðuneytið 
hefur því ákveðið að heildar rækju-
kvóti við Snæfellsnes verði 820 tonn 
á rækjuvertíð þessa árs en hún hófst 
1. maí. Þessi kvóti er í samræmi við 
ráðgjöf Hafró.  Á síðasta fiskveiðiári 
var rækjukvótinn 600 tonn á þessu 
svæði.  Af þessum kvóta veiddust alls 
500 tonn. 

Nýr landgræðslu-
stjóri tekur við
LANDIÐ: Árni Bragason hefur verið 
ráðiinn nýr landgræðslustjóri til næstu 
fimm ára. Hann tekur við af Sveini 
Runólfssyni sem gegnt hefur stöðunni 
um áratuga skeið. Árni hefur frá ár-
inu 2010 starfað sem forstjóri Nor-
rænu erfðaauðlindastofnunarinnar, 
Nordgen í Svíþjóð. 

Vinna við klóak 
í Krókalóni
AKRANES: Veitur eru þessa dagana að 
hefjasta handa við að leggja fráveitu-
lagnir og byggja dælubrunn við Króka-
lón á Akranesi. Þetta er gert til að veita 
frárennsli  áleiðis í nýja hreinsistöð við 
Kalmansvík. Hana á að gangsetja fyrir 
lok þessa árs. Framkvæmdasvæðið nú 
er frá Krókatúni 20 að Vesturgötu 105. 
Það verður meðfram grjótgarðinum 
í fjöru Krókalóns. Byggja á  stein-
steyptan og niðurgrafinn dælubrunn 
neðan við Vesturgötu 69. Ný yfir-
fallsútrás verður lögð frá honum um 
100 metra úr í sjó. Gamla útrásin, eða 
klóakrörið, sem hefur verið þarna frá 
fornu fari verður fjarlægt eftir að 
hreinsistöðin verður komin í gang. 
Áætlað er þessar framkvæmdir standi 
fram á haust. Óhjákvæmilega fylgir 
þeim rask. Forsvarsmenn Veitna biðla 
til íbúa að sýna því skilning.

Nýr sveitarstjóri í 
Borgarbyggð
BORGARBYGGÐ: Gunnlaugur A. 
Júlíusson nýráðinn sveitarstjóri Borg-
arbyggðar tók til starfa mánudaginn 
2. maí. Hann var ráðinn sveitarstjóri 
eftir að fyrri meirihluti Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks í stjórn 
Borgarbyggðar sprakk í vetur. Kolfinna 
Jóhannesdóttir sem gegnt hafði stöðu 
sveitarstjóra frá því eftir sveitarstjórn-
arkosningarnar í júní 2014 lét af 
störfum. Nýr meirihluti Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar tók við og réð 
nýjan sveitarstjóra. 

Rafmagnstruflanir 
á Akranesi
AKRANES: Reikna má með að raforka 
truflist á Akranesi dagana 9. til 20. maí 
vegna tengingar á nýrri aðveitustöð 
Orkuveitunnar við rafdreifikerfi bæj-
arins. Húsin í bænum verða þannig 
rafmagnslaus tímabundið meðan 
spennustöðvar og strengir verða tengd 
við nýju aðveitustöðina. Rafmagns-
laust getur orðið frá hálfri klukkustund 
upp í tvo tíma. Tengingarnar verða 
gerðar í um 50 áföngum og afmarkað 
svæði verður rafmagnslaust við hverja 
tengingu. Nánari upplýsingar um 
tímasetningu verða veittar á heima-
síðu Veitna (veitur.is), á fésbókarsíðu 
Veitna  og með SMS skilaboðum. Nýja 
aðveitustöðin er við Smiðjuvelli 24 og 
leysir af hólmi gömlu aðveitustöðina 
við Þjóðbraut 44.

SMÁFRÉTTIR

Jens B. Baldursson hefur gegnt formennsku í Skógræktarfélagi Akraness síðan 2012. Hér 
er hann í skógrækt félagsins í Slögu undir Akrafjalli.

Malarvinna við nýja stíg neðan við skógræktarsvæðið í Slögu. Nýjustu fréttir af starfsemi 
Skógræktarfélags Akraness má á hverjum tíma lesa á heimasíðu þess (skog.is/akranes).

Horft í norður yfir svæðið í Slögu úr hlíðum Akrafjalls. Fjær er svo Grunnafjörður, Melasveit og Hafnarfjall.

Bílvegurinn upp að Slögu er sá sami og merktur er sem afleggjari að nýjum moldartipp 
við veginn upp að Akrafjalli.
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Borgarbyggðarbátur 
á bjúgnaveiðum
AKRANES/BORGARBYGGÐ: 

„Aurora Seafood sem er með 
vinnslu í Borgarnesi keypti 

bátinn sem síðan var útbúinn á sæ-
bjúgnaveiðar. Ég tók við skipstjórn 
á honum þar sem ég hafði stundað 
sæbjúgnaveiðar fyrr,“ sagði Bergur 
Garðarsson skipstjóri á Kletti MB 
8 þar sem hann var nýkominn að 
bryggju í Akraneshöfn eftir vel heppn-
aða veiðiferð í Faxaflóa. „Við höfum 
tekið 50 tonn á stuttum tíma hér í 
flóanum og það stefnir í góða veiði,“ 
bætir Bergur við. Hann útskýrir að 
sæbjúgun séu veidd í sérstaka plóga 
sem báturinn dregur eftir hafsbotn-
inum. „Við smíðuðum tvo plóga sem 
reynast mjög vel við veiðarnar. Við 
fengum strax þrjú til níu tonn og svo 
jókst aflinn jafnt og þétt upp í 19 tonn 
í róðri.“ 

Skoða kannski krabbaveiðar
Hvert tog varir í um hálftíma. Bátnum 
er haldið úti til dagróðra þannig að 

farið er út að morgni og komið aftur 
að landi síðdegis. „Það borgar sig 
ekki að skarka í sæbjúgunum allan 
sólarhringinn. Þau þurfa hvíld á nótt-

unni. Hér í Faxaflóa höfum við fengið 
ágætan afla eða í um fimm fiskikör í 
hverju hali. Það eru alveg tvö og hálft 
tonn,“ segir Bergur. 

Nú í vor hafa sæbjúgnaveiðar 
verið stundaðar af þremur bátum við 
Austfirði og síðan fjórum í Faxaflóa. 
Veiðum í flóanum var síðan hætt um 
síðustu mánaðarmót. Sæbjúgnaveiðar 
í Faxaflóa eru bannaðar í maí og júní. 
Þeir á Kletti MB hafa nú fært sig um 
set og stunda veiðar við Austfirði í maí. 
„Við erum búnir að fá um 80 tonn núna 
fyrstu vikuna hér fyrir austan sem er 
mjög gott. Hér eru veiðar leyfðar í 
maí en síðan lokað í júní og júlí. Við 
förum þá í sumarfrí í júní en byrjum 
svo aftur í Faxaflóa í júlímánuði. Það 
gæti líka vel verið að við færum á 
grjótkrabbaveiðar við Vesturland í 
ágúst. Við fundum ágætar veiðislóðir 
út af Borgarfirði þegar ég var skipstjóri 
með Hannes Andrésson SH á tilrauna-
veiðum eftir honum í fyrra. Við erum 
með leyfi til að stunda krabbaveiðar á 
Kletti MB,“ segir Bergur. 

Sæbjúgu mikil  
heilsubótarfæða
Klettur MB og Ebbi AK stunduðu sæ-
bjúgnaveiðarnar fyrir vinnslu Aurora 
Seafood í Faxaflóa í aprílmánuði. Afl-
inn fór til vinnslu á þremur stöðum; 
í Borgarnesi, Hafnarfirði og á Eyrar-
bakka. „Sæbjúgun fara í frystingu og 
eru svo flutt út til Kína og Kóreu. Þar 
eru þau þurrkuð og soðin í súpur. Sæ-
bjúgu þykja mjög holl fæða. Í löndum 
Asíu hafa þau verið notuð um aldir til 
heilsubótar. Þau eru mjög holl til að 
styrkja og byggja upp liði og brjóskvef 
í líkömum fólks. Rúmliggjandi mann-

eskur ku rísa upp og fara aftur af stað 
ef þau neyti sæbjúgna. Nýlega var 
byrjað að framleiða töflur með dufti úr 
sæbjúgum á Sauðárkróki. Þau eru þá 
þurrkuð og möluð og ég hef séð þessar 

töflur í verslunum hér á landi. Það er 
jákvætt að svona vinnsla fari fram. Ég 
hefði viljað sjá að ekkert af sæbjúg-
unum sem við veiðum færu óunnin 
úr landi,“ segir Bergur Garðarsson. 

Klettur MB kemur að landi á Akranesi úr vel heppnuðum sæbjúgnaróðri í Faxaflóa. 
Óvanalegt er að svo stór bátur skuli vera skráður MB sem stendur fyrir Mýra- og Borg-
arfjarðarsýslur. Klettur MB hefur áður borið nafnið Guðmundur Jensson SH og var um 
árabil gerður út frá Ólafsvík. 

Sæbjúgun eru geymd í fiskikörum með sjó og eru þannig færð lifandi í land og til vinnslu, 
meðal annars í Borgarnesi. 

Ingvar Örn Bergsson á Klett MB við löndun á sæbjúgum á Akranesi. Þennan dag var bát-
urinn með um 30 kör af bjúgum eftir níu tog á veiðislóðinni vestur við Hraun í Faxaflóa.

Þeir Ingvar Örn Bergsson stýrimaður, Normunos Putkus vélstjóri frá Litháen og Bergur 
Garðarsson skipstjóri eru áhöfnin á Kletti MB 8. 

Ebbi AK stundaði einnig veiðar á sæbjúgum fyrir Aurora Seafood í Borgarnesi nú í apríl. 
Á skut bátsins má sjá gálgann og plóginn sem notaður er við veiðarnar. 



Er maginn í steik?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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0 Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga 
úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og 
nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins. Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf 
sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða 
ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af 
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfðleikum með að kyngja, færð 
magaverk eða meltingartruflanir, kastar upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang 
(ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert 
á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur 
eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í 
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna 
að verða barnshafandi áður en þú tekur Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert 
barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með 
að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við 
lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2–3 daga samfellt áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa 
með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndi- 
lega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og 
húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „Stevens- 
Johnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuð- 
verkur. Áhrif á maga eða þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2015.
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Byggja sér til 
framtíðar í 
Borgarfirði
BORGARBYGGÐ: „Þessa dagana snýst mest um húsbygginguna og svo 
ætlum við að gifta okkur í sumar. Brúðkaupið verður haldið hér heima 
á Grímarsstöðum. Við setjum gólf í gömlu fjáhúsin sem er reiðskemma í 
dag og þar verður veislan haldin 16. júlí. Brúðkaupið verður haldið eftir 
landsmót hestamanna á Hólum. Það miðast allt við það, - fyrir og eftir 
landsmót,“ segir Freyja Þorvaldsdóttir um leið og hún hlær kanvíslega og 
lítur á Jón Ottesen unnusta sinn. 

Þetta unga par hefur búið saman í 
tvö ár á Grímarsstöðum í Andakíl í 
Borgarfirði. Þar hyggjast þau koma sér 
upp heimili til framtíðar. Út um glugga 
gamla íbúðarhússins sem reyndar hefur 
verið gert upp af dugnaði og smekkvísi 
sjáum við opinn húsgrunn. Þetta eru 
leifarnar af gamla fjósinu og haughús-
inu sem hvorutveggja hefur mátt víkja. 
Á grunni þeirra bygginga eru þau Jón 
og Freyja nú að byggja sér nýtt íbúðar-
hús. Þau eru gott dæmi um ungt og 
glæsilegt fólk sem nú er að hasla sér 
völl í sveitum vestanlands. 

Úr námi í Borgarfjörðinn
Þau Freyja og Jón eiga bæði rætur á 
Vesturlandi. Hún byrjar á að greina frá 
sjálfri sér. „Ég ólst upp í Kópavogi en er 
ættuð frá Hvítárvöllum. Móðuramma 
mín, María, er þaðan og langalangafi 
og langalangmanna bjuggu sínu búi á 
Hvítárvöllum og þar á ég skyldfólk í 
dag. Foreldrar mínir, Þorvaldur Gísla-
son og Þóra Ásgeirsdóttir, og móður-
afi og móðuramma festu svo kaup á 
Grímarsstöðum fyrir rúmum áratug. 
Áður höfðu þau átt sitthvorn sumar-
bústaðinn niður við Hvítá. Hér hefur 
síðan verið ráðist í ýmsar úrbætur á 
húsakosti. Gamla íbúðarhúsið hér sem 
við erum í núna var til dæmis orðið 
ansi dapurt og sumir töldu það ónýtt,“ 
segir Freyja þar sem við sitjum í rúm-
góðu og vel búnu eldhúsinu í þessu 
sama húsi. 

Freyja fer ekki grafgötur með það að 
hestamennskan er hennar stóra áhuga-
mál. „Ég ólst upp við hestamennsku frá 
barnsaldri og var mikið hér í Borgar-
firði. Síðan fór ég í nám í hrossarækt og 
tamningum við Hólaskóla í Hjaltadal 
í Skagafirði. Eftir að ég lauk því fyrir 
nokkrum árum þá lá beinast við að 
flytja hingað að Grímarsstöðum og 
vinna við tamningar. Hér erum við að 
temja og þjálfa hross, bæði fyrir okkar 
eigin hross og fyrir aðra.“

Líka í hestafréttamennsku
Að sögn Freyju er þó ekkert auðvelt að 
ætla sér að lifa af tamningum eingöngu. 
„Ég starfa því líka sem blaðamaður fyrir 
hestavefinn isibless.is. Þessi síða fjallar 
um íslenska hestinn og flytur fréttir 
úr hestageiranum bæði hér á Íslandi 
og í Þýskaland og Skandinavíu. Þarna 
skrifa ég efni sem birtist á vefnum. 
Ég hef nokkuð frjálsar hendur í því. 
Upphaflega byrjaði ég sem fréttaritari 
isibless.is hér á Vesturlandi. Þetta hefur 
svo undið upp á sig. Við erum tvö í dag 
sem störfum nú fyrir þennan vef og 
höfum allt landið undir. Það kallar á 
töluverð ferðalög til að afla efnis, taka 
viðtöl, myndir og þess háttar. Nú er 
mikil törn framundan í umfjöllun hjá 
okkur þar sem Landsmót hestamanna 
verður haldið á Hólum í sumar. Þessi 
hestablaðamennska er mjög skemmti-
legt starf,“ segir hún. 

Síðan bætir Freyja því við að þau Jón 

séu líka umboðsaðilar á Vesturlandi 
fyrir undirburð fyrir skepnur, Furuflís. 
Þorvaldur faðir hennar er einn þeirra 
sem standa fyrir framleiðslu á því úr 
úrgangstimbri í fullkominni endur-
vinnsluverksmiðju sem staðsett er í 
Hafnarfirði. 

Borinn og barnfæddur  
innan um fé
Jón Ottesen mannsefni Freyju er alinn 
upp rétt við Akranes en samt bara 
„næstum því Skagamaður“ eins og 
hann orðar það hlæjandi. „Ég ólst upp 
í heimahúsum hjá foreldrum mínum 
þeim Brynjólfi Ottesen og Kristínu 
Ármannsdóttir að Ytra Hólmi í Hval-
fjarðarsveit rétt innan við Akranesbæ 
þar sem þau reka sauðfjárbú. Kinda-
búskapurinn er mér því í blóð borinn. 
Ég hef átt kindur alla mína tíð, en ég 
var líka alltaf í hrossunum með. Pabbi 
var ekki mikið í þeim en mamma kom 
okkur krökkunum upp á lag með hest-
ana. Í dag á ég einhverjar 30 kindur sem 
ég hýsi hjá vini mínum að Steinahlíð í 
Lundarreykjadal því það er ekki húsa-
kostur fyrir þær hér á Grímarsstöðum.“

Sauðféð er Jóni mikið áhugamál 
auk hestanna. „Ég stunda tamningar 
allt árið um kring,“ segir hann. En 
Jón vinnur líka við fleira. „Svo fer ég í 
sauðfjárrúning tvisvar á ári. Það er gott 
að geta gripið í eitthvað með tamn-
ingunum eins og við gerum reyndar 
bæði og Freyja rakti hér fyrir sitt leyti 
áðan. Auk rúningsins hef ég svo tekið 
að mér að járna hesta og sinnt girðinga-
vinnu.“ 

Það er einmitt fyrir rúninginn sem 
Jón hefur vakið athygli í vor. Í síðasta 
mánuði hlaut hann Gullklippurnar 
í rúningi en um það djásn er keppt 
árlega. Þar koma rúningsmenn alls 
staðar af á landinu saman að loknum 
aðalfundi Landssambands sauðfjár-
bænda og reyna með sér hver sé bestur 
í rúningi. 

Vakinn og sofinn  
við rúninginn
Jón segir að Julio Cesar Gutierrez á 
Hávarsstöðum í Hvalfjarðarsveit sé 
lærimeistari hans í rúningnum. Það 
nám hófst snemma. „Julio er upphaf-
lega frá Uruguay og ég var líklega um 
fimm ára gamall þegar hann kom fyrst 
til Íslands og rúði hér fé fyrir bændur. 
Meðal annars kom hann heim að Ytra 
Hólmi. Þá var ég jötunum í fjárhús-
unum og hafði það verkefni að kveikja 
og slökkva á klippunum fyrir hann. 
Julio talaði ekki stakt orð í íslensku en 
við ræddum samt saman allan daginn. 
Ég átti það síðan til að steinsofna í jöt-
unni þegar hann var að klippa. Allt í 
einu uppgötvaði Julio kannski að ég 
var dottinn út og hann varð sjálfur að 
kveikja og slökkva. Svo vakti hann mig 

til að fara með sér í mat. Mér þótti þetta 
allt samt afar spennandi. Ef það komu 
rúningsmenn heim þá þurfti ég helst að 
fá frí í skólanum til að vera með,“ segir 
Jón og brosir við endurminningarnar. 

Seinna þegar Jón óx úr grasi 
gerðist hann fullgildur félagi Julios 
í rúningnum. „Hér áður fórum við 
saman ég og Julio og vorum þá í burtu 
kannski í heilan mánuð, bæði hér í 
Borgarfirði og norður í landi. Nú hefur 
dregið úr þessu. Ég læt nægja að taka 
rispur um helgar og á kvöldin. Ætli 
ég nái ekki að rýja um þrjú þúsund 
kindur árlega eins og ég tek þetta 
núna. Það eru þá um 1.500 á hvoru 
tímabili, í nóvember og mars.“

Hestarnir eru miðpunkturinn
Að sögn Jóns hefur mikið dregið úr 

því að sauðfjárbændur rýji sjálfir fé 
sitt. „Ég held að það sé að stórum 
hluta vegna þess að bændur eru 
orðnir svo fullorðnir í dag. Bænda-
stéttin hefur verið að eldast hratt. 
Rúningur er erfitt starf. Sjálfur hef 
ég stundað þessa vinnu frá því ég var 
um 16 ára gamall. Ég hef alltaf haldið 
mér við í þessu og tvisvar farið á nám-
skeið hjá breskum rúningsmanni 
sem hefur komið hingað til lands og 
kennt okkur. Það endalaust hægt að 
bæta sig í rúningi og læra nýja hluti. 
Í þessu eru mörg smáatriði sem skipta 
miklu máli bæði fyrir hraða og gæði 
vinnunnar. Þetta snýst líka um það 
að gera þetta sem auðveldast fyrir 
sjálfan sig. Það skiptir heilmiklu máli 
því rúningur er satt best að segja heil-
mikið puð.“

Þegar Freyja er spurð hvort hún 
sé jafn mikil áhugamanneskja um 
sauðfjárrækt og Jón svarar hún neit-
andi. „Ég hef ekki mikla tengingu við 
kindurnar. Ég á þó eina forystukind 
hana Ástu, og nokkrar kindur í við-
bót og ég kann ágætlega við þær. En 
áhuginn á sauðfé er fyrst og fremst 
hjá Jóni og ég hef fullan skilning áþví. 
Hann ólst upp við sauðfjárbúskap-
inn og þetta er ekki hægt að taka fá 
honum. Ég hef því ákveðið að taka 
þátt í þessu áhugamáli hans,“ segir 
Freyja og sendir Jóni bros. 

En hvað sem kindum líður þá 
segja þau Jón og Freyja að hrossin 
séu miðpunkturinn í þeirra daglegu 
störfum. „Nú byggjum við yfir okkur 
hér á Grímarsstöðum og við sjáum 
fyrir okkur að búa hér með eitthvað 
af hrossum. Við höfum hestana í for-
gangi. Öll önnur störf eru aukastörf 
sem við sinnum til að láta þetta snúast 
hjá okkur,“ segir þau bæði að lokum. Horft upp heimreiðina að Grímarsstöðum. 

Jón og Freyja í grunni nýja hússins sem þau eru nú að byggja á Grímarsstöðum. Að baki 
þeirra er gamla íbúðarhúsið á bænum. 

Jón og Freyja í hestamennskunni. Eftir landsmótið í sumar verða til afnota á Grímars-
stöðum tveir stóðhestar þeir Trymbill frá Stóra Ási og Þórálfur frá Prestbæ. 

Jón og Freyja á Löngufjörum ásamt tíkinni 
þeirra henni Dóru.

Sauðburður er hafinn hjá hinum litla fjár-
stofni þeirra Jóns og Freyju. Hér er það 
forystukindin Ásta sem er nýborin tveimur 
lömbum sínum í síðustu viku.
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Reisa nýja meðferðarstöð á Kjalarnesi 
og yfirgefa Dali eftir 35 ára dvöl
KJALARNES/DALIR: Fram-

kvæmdir eru nú hafnar við 
byggingu nýrrar meðferðar-

stöðvar SÁÁ í Vík á Kjalarnesi. Jarð-
vegsvinna stendur yfir og í lok næsta 
árs eiga nýbyggingar að standa tilbúnar 
til að verða teknar í notkun. Þarna rís 
fullkomin og nútímaleg meðferðar-
stöð. Karlar og konur fá meðferð í 
aðgreindum álmum. „Í hinni nýju að-
stöðu í Vík verðum við með 40 karl-
menn og 21 konu í meðferð á Vík á 
hverjum tíma, sem koma þá í framhaldi 
af dvöl á sjúkrahúsinu á Vogi. Það er 
sami fjöldi og í Vík og á Staðarfelli í dag 
þannig að umfang meðferðarstarfsemi 
SÁÁ er ekki að aukast með þessu. Að-
búnaður verður hins vegar miklu betri. 
Allir sjúklingar verða í eins manns 
herbergjum. Átta herbergi verða sér-
staklega útbúin fyrir hreyfihamlaða og 
með eigin snyrtingu. Starfsmenn verða 
eitthvað á bilinu 10 til 15 talsins og 
vakt allan sólarhringinn,“ segir Arnþór 
Jónsson formaður SÁÁ í samtali við 
Vesturland. 

Fylla fertugt 2017
Með stórbættri og fullkominni að-
stöðu fyrir sjúklinga og starfsfólk 
SÁÁ eflast væntingar um að enn betri 
árangur náist í meðferðinni. Aðskildar 
byggingar verða fyrir matsali, setu-
stofur, fyrirlestra og meðferðarhópa 
karla og kvenna. Áætlanir gera ráð 
fyrir að nýja meðferðarstöðin standi 
fullbúin í október 2017. Um leið og hún 
verður tekin í notkun mun SÁÁ hætta 
starfsemi í húsnæði gamla húsmæðra-
skólans á Staðarfelli í Dölum þar sem 
samtökin hafa rekið meðferðarstöð í 
ein 35 ár. 

„SÁÁ verða 40 ára á næsta ári. Það er 
mjög hár aldur í þessum bransa. Liður 
í að halda upp á þetta afmæliverður að 
opna nýja meðferðarstöð í Vík á Kjal-
arnesi. Það verður vissulega söknuður 
af því að fara frá Staðarfelli. Það er al-
veg frábær staður og hvergi betra að 
vera en því fylgja þó ýmsir ókostir í 
framkvæmd. Gamla húsmæðraskóla-
húsið á Staðarfelli er háð miklum 
takmörkunum. Í því er ekki hægt að 
reka heilbrigðisþjónustu samkvæmt 
nútíma kröfum. Það vantar aðgengi 
fyrir hreyfihamlaða og það er engin 
lyfta í húsinu. Það er sömuleiðis allt eitt 
brunahólf. Elsti hluti hússins er orðinn 
um 90 ára gamall og viðhald á því er 
mjög erfitt. Svo eru það aðrir þættir 
svo sem netsamband. Það er slæmt 

á Staðarfelli og stundum ekki neitt. 
Stundum eru líka vandræði með vatns-
rennsli. Við erum að nota olívélar til 
að framleiða rafmagn, kynda og dæla 
vatni svo það sé hægt að koma því upp 
á efri hæðir hússins. Svona hlutir geta 
á vissan hátt haft yfir sér rómantískan 
blæ en svara ekki nútíma kröfum í heil-
brigðisþjónustu,“ segir Arnþór. 

Ná fram hagræðingu
Sú ákvörðun að byggja upp í Vík á Kjal-
arnesi og hætta starfsemi á Staðarfelli á 
Fellsströnd í Dölum er tekin eftir vand-
lega íhugun. „Við höfum verið að velta 
þessu fyrir okkur í ein tíu ár. Vissulega 
var sá kostur skoðaður að byggja upp 

á Staðarfelli. Kostirnir þar eru meðal 
annars að þaðan er mjög lítið brottfall 
úr meðferð. Reksturinn þar er þó dýrari 
en í Vík, einkum vegna fjarlægðarinnar 
frá höfuðborgarsvæðinu. Með meiri 
nálægð við Vog nást fram samlegðar-
áhrif og betri nýting til dæmis á tíma 
starfsfólks og í ýmsum rekstrarþáttum 
svo sem við þvotta og mötuneyti,“ segir 
Arnþór. 

Formaður SÁÁ bendir á að góð 
reynsla sé af rekstri meðferðarstöðvar í 
Vík. „Reyndar hafa verið uppi áhyggjur 
um að meira brottfall yrði úr meðferð 
þar heldur en á Staðarfelli því Vík er 
svo nálægt höfuðborgarsvæðinu. Hins 
vegar er hægt að vega móti þessu þar 

með bættum aðbúnaði, betri meðferð 
og þjónustu sem fylgir því að flytja í 
nýtt og sérhannað húsnæði. Um leið 
og við byggjum nýtt munum við einnig 
gera upp eldri byggingarnar í Vík sem 
eru orðnar 25 ára gamlar og færa þær 
til nútímalegra horfs. Það verður alveg 
skipt á milli karla og kvenna. Þeir verða 
í einu húsi og þær í öðru og enginn 
samgangur þar á milli. Þetta verður 
algerlega kynskipt, sér matsalir fyrir 
kynin og hvaðeina.“ 

Aðspurður segir Arnþór að áætlaður 
kostnaður við nýbyggingarnar í Vík 
hljóði upp um 900 milljónir króna. 
„Þessa dagana höfum við verið að 
bjóða út verkþætti og opna tilboð. 

Hingað til höfum við fengið hagstæð 
tilboð sem eru undir áætlun.“ Hann 
dregur ekki dul á að talsverðrar eft-
irvæntingar gæti varðandi þetta nýja 
húsnæði. „Þegar þessi nýju hús eru 
risin þá verður öll heilbrigðisþjónusta 
samtakanna í húsnæði sem þau sjálf 
hafa byggt og fengið sérhannað að 
eigin þörfum og þjónustu. Það verður 
allt mjög fínt, nýtt eða nýlegt og engin 
vandamál sem fylgja eldra húsnæði svo 
sem myglusveppur og þess háttar. Þetta 
verður mikil breyting til batnaðar.“ 

Veruleg umsvif vestra
Í framhaldi af þessum orðum Arnþórs 
beinist spjallið aftur að Staðarfelli. 
Hann segir að SÁÁ hafi gegnum tíðina 
borið verulegan kostnað af því að vera 
með starfsemi þar. „Ríkið á húsnæðið 
og SÁÁ hefur afnot af því samkvæmt 
samningi þar um. Í okkar hlut fellur 
að sjá um það og sinna viðhaldi gegn 
því að við fáum að nota það. Þetta 
er í raun gjaldið fyrir að fá að vera 
þarna. Við höfum sinnt mjög stórum 
viðhaldsverkefnum þarna, svo sem 
að klæða gamla skólahúsið og skipta 
um þak á því.“

Umfang starfseminnar á Staðarfelli 
hefur verið töluvert. „Þetta eru um 
um 30 sjúklingar á hverjum tíma á 
Staðarfelli eða um 300 manns sem 
fara þarna í gegn árlega. Síðan eru um 
fimm ráðgjafar og matsveinn. Þannig 
eru 6 til 7 starfsmenn í kringum þetta. 
Alls eru þetta um 40 manns sem hafa 
viðveru á Staðarfelli með þessum 
hætti þó fólkið eigi ekki lögheimili 
í Dalabyggð. Þessari starfsemi fylgir 
síðan kaup á vörum og ýmiss konar 
þjónustu í sveitarfélaginu. Það er 
heilmikið í kringum þetta. Rekstur-
inn á Staðarfelli er sjálfsagt með stærri 
fyrirtækjum í sveitarfélaginu, “ segir 
Arnþór Jónsson formaður SÁÁ. 

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands tók fyrstu skóflustungu að nýju meðferðar-
stöðinni í Vík 22.apríl síðastliðinn. Hann sagði þá m. a. að þetta yrði bygging sem  „....
leiðir til betra lífs fyrir hundruðir og þúsundir af fólki á komandi árum og áratugum og 
er enn einn áfanginn í því merkilega starfi sem SÁÁ hefur unnið og er að vinna í þágu 
heilbrigðis og betra mannlífs hjá okkur Íslendingum.“ Ljósm.: Spessi.

Arnþór Jónsson formaður SÁÁ og forseti Íslands voru í hátíðarskapi ásamt fjölda manns 
sem mættu þegar fyrsta skóflustungan var tekin í Vík á sólríkum vordeginum í apríl. 

Núverandi meðferðarstöð í Vík var tekin í notkun sem nýbygging í árslok 1991. Þar 
hafa konur og karlmenn eldri en 60 ára verið í meðferðum, en yngri karlar hafa farið í 
meðferðir á Staðarfelli.

Teikning sem sýnir útlit hluta nýju bygginganna í Vík. Þær verða 2.730 fermetrar og 
tengdar rúmlega 800 fermetra húsnæði sem fyrir er á staðnum. Fleiri teikningar má 
skoða á vef SÁÁ (saa.is). 

Segja lokun meðferðar-
stöðvar á Staðarfelli 
breyta litlu
DALIR: Sú staðreynd að 

SÁÁ ætlar að hætta starf-
semi í Dalabyggð eftir 35 

ára rekstur meðferðarstöðvar sinnar 
á Staðarfelli hefur í för með sér að 
það fækkar um 40 manns með við-
veru í sveitarfélaginu. Í áranna rás 
hafa þó fæstir þeirra átt lögheimili í 
Dalabyggð. Bæði starfsmenn og sjúk-
lingar í meðferð hafa verið alls staðar 
af að landinu. Fólk sem starfar fyrir 
SÁÁ við Staðarfell hefur flest unnið 
þar samkvæmt vaktakerfi í ákveðinn 
dagafjölda og síðan átt frí þess á milli 
og þá farið til sinna heima. 

„Auðvitað er slæmt að missa starf-
semi úr sveitarfélaginu. Það er nú þó 
svo að miðað við umfang hennar þá 
hefur það þó miklu minni áhrif en 

ætla mætti fyrir sveitarfélagið að hún 
leggist af. Starfsmenn hafa eiginlega 
allir komið að sunnan á vegum SÁÁ 
og átt lögheimili þar. Meðferðarstöðin 
á Staðarfelli hefur þannig ekki skapað 
mikla atvinnu fyrir íbúa hér á okkar 
svæði. Ég hef fullan skilning á því 
að SÁÁ vilji nú flytja þennan hluta 
starfsemi sinnar á einn stað,“ segir 
Jóhannes Haukur Hauksson oddviti 
Dalabyggðar við Vesturland. 

Þórður Ingólfsson yfirlæknir hjá 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands í 
Dalabyggð segir að brotthvarf með-
ferðarstöðvarinnar á Staðarfelli muni 
ekki hafa nein áhrif á uppbygginu 
heilbrigðisþjónustunnar á svæðinu. 
„Þeir hafa að langmestu leyti séð sum 
sig sjálfir með því að senda lækni 

vikulega þar um bil hingað vestur að 
sunnan. Hins vegar höfum við komið 
til liðsinnis þegar um bráðatilfelli 
hefur verið að ræða og við höfum 
sinnt því með ánægju. Vissulega 
sjáum við eftir þessari starfsemi úr 
héraðinu. Hún hefur skapað ákveðið 
líf, ekki síst í þeim byggingum sem 

eru á Staðarfelli. En annars höfum við 
næg verkefni. Hér eru til að mynda 
þrjú hjúkrunarheimili innan okkar 
svæðis, það er Fellsendi og Silfur-
tún í Dalabyggð og svo Barmahlíð í 
Reykhólasveit. Það að Staðarfell hætti 
starfsemi breytir engu fyrir heilbrigð-
isþjónustuna hér,“ segir Þórður. 

Staðarfell í Dölum.  Ljósm: Spessi. 
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Útialtari til 
minningar um 
fyrstu kirkjuna 
rís á Esjubergi
KJALARNES: Á sunnudag var 

haldin helgistund á Esjubergi 
á Kjalarnesi þar sem teknar 

voru fyrstu skóflustungur að útialtari 
sem þar á að rísa til minningar um 
fyrstu kirkju á Íslandi. Fyrirmyndina 
að útliti altarisins er að finna í klaustur-
kirkjunni á eyjunni helgu Iona á Suður-
eyjum við Skotland. Séð úr lofti myndar 
altarið keltneskan kross. Biskup Íslands 
frú Agnes M. Sigurðardóttir var meðal 
þeirra sem tóku fyrstu skóflustungur. 
Hún leiddi einnig helgihald á staðnum 
sem var með keltneskum blæ í tilefni 
af þessum viðburði, ásamt sr. Þórhildi 
Ólafs prófasti Kjalarnessprófastsdæmis 
og Gunnþóri Þ. Ingasyni presti helgi-
halds og þjóðmenningar. 

Keltar námu land
Samkvæmt fornum heimildum sigldu 
hingað til lands keltneskir og nor-
rænir landnámsmenn frá Írlandi og 
Suðureyjum Skotlands. Flestir þeirra 
tóku sér bólfestu á suðvestur- og 
vesturhluta landsins. Keltnesk kristni 
barst með þessu fólki til Íslands áður 
en trúin var lögtekin hér á landi. Helgi 
bjóla frá Suðureyjum var landnáms-
maður á Kjalarnesi. Fjölmörg örnefni 
á sunnanverðu Vesturlandi vitna um 
landnám keltneskra þar. Skemmti-
legar kenningar þar um eru meðal 
annars raktar í fyrra bindi Sögu Akra-
ness eftir Gunnlaug Haraldsson. 

Í Landnámu og Kjalnesinga sögu 
segir frá hinum suðureyska Örlygi 

Hrappssyni föðurbróður Helga bjólu. 
Örlygur kom til Íslands, hitti frænda 
sinn og settist að þar sem nú heitir 
Esjuberg og reisti þar kirkju sem hann 
helgaði Guði og heilögum Kólumk-

illa þeim er stofnsetti hið sögufræga 
klaustur árið 563 á eyjunni helgu Iona 
við vesturströnd Skotlands. Kirkja 
Örlygs á Esjubergi er samkvæmt 
fornum ritum talin ein fyrsta kirkja 
á Íslandi og reist um 900. 

Þrátt fyrir fornleifarannsóknir 
hefur enn ekkert komið fram sem 
sýnir svo óyggjandi sé að þarna hafi 
staðið kirkja á 10. öld en heldur ekk-
ert sem afsannar það. Kirknaskrá frá 
árinu 1200 greinir frá kirkjuhaldi á 
Esjubergi þá. Örnefni í landi Esju-
bergs eru einnig til vitnis um það. 
Þar má til dæmis finna Bænhúshól 
og Kirkjuflöt. 

Margir koma að verkinu
Hugmyndir að minnismerki um 
kirkju Örlygs Hrappssonar á Esjubergi 
mun eiga sér nokkurn aðdraganda. 
Hrefna Sigríður Bjartmarsdóttir 
formaður Sögufélagsins Steina Kjal-
arnesi rakti gang mála í ræðu sem hún 
hélt þegar fyrstu skóflustungur voru 
teknar á sunnudag. „Séra Gunnþór 
Þ. Ingason, prestur helgihalds og 
þjóðmenningar og Ásgeir Harðarson 
fyrrverandi formaður sóknarnefndar 
Brautarholtskirkju hafa um árabil 
verið hvatamenn að því að reisa ein-
hvers konar minnismerki um kirkj-
una. Einnig skal nefna framlag séra 
Hreins Hákonarsonar, fangelsisprests, 
sem á kirkjuþingi 2014 vakti með 
formlegum hætti athygli á málinu. 
Sögufélagið Steini á Kjalarnesi hefur 
síðan haft forystu í þessu máli í sam-
vinnu við sr. Gunnþór og unnið öt-
ullega að undirbúningi þessum. Séra 
Gunnþór á frumkvæði að hugmynd 
um útialtari og útfærslu þess en þá 
hugmynd hefur Sigurborg Haralds-
dóttir landslagsarkitekt síðan útfært 
nánar og teiknað,“ sagði Hrefna. 

Helgihald á Esjubergi
Sögufélagið Steinar á Kjalarnesi var 
stofnað 2010. Innan þess hefur síðan 
markvisst verið unnið að undirbún-
ingi þess að reisa mannvirki um fyrstu 
kirkjuna sem var á Esjubergi. Frá því 
hefur Sögufélagið og sóknarnefnd 
Brautarholtssóknar einnig staðið fyrir 
árlegri messu að Esjubergi í júní. „Séra 
Gunnar Kristjánsson sóknarprestur 
og prófastur og séra Gunnþór Þ. 
Ingason hafa séð um helgihald. Örn 
Kærnested eigandi Esjubergslands 
hefur góðfúslega gefið leyfi fyrir helgi-
haldi og þessum framkvæmdum sem 
nú skal hrundið af stað. Vil ég nota til-
efnið og fyrir hönd Sögufélagsmanna 
þakka öllum þeim sem hafa stutt 
okkur og hjálpað og þannig stuðlað 
að framvindu þessa verkefnis að reisa 
útialtari til minningar um kirkju 
Örlygs. Það er okkur mikil ánægja 
að komið sé að þessum tímamótum,“ 
sagði Hrefna Sigríður Bjartmarsdóttir 
formaður Sögufélagsins Steina áður 
en fyrstu skóflustungur voru teknar. 

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Vandaðar plasthlífar á flestar gerðir bifreiða 
sem hlífa bílnum gegn grjótkasti og varna 
lakkskemmdum. 
Sendum í póstkröfu hvert á land sem er!

• Húddhlífar
• Gluggavindhlífar
• Ljósahlífar

PLASTHLÍFAR

Biskup Íslands frú Agnes M. Sigurðardóttir 
tekur fyrstu skóflustungu að nýja útialt-
arinu. 

Þau tóku fyrstu skóflustungurnar. Frá vinstri: Björn Jónsson formaður sóknarnefndar Brautarholtskirkju, sr. Þórhildur Ólafs prófastur 
Kjalarnessprófastsdæmis, Benedikt Torfi Ólafsson Zoega fermingarbarn ársins 2016, biskup Íslands frú Agnes M. Sigurðardóttir og 
Hrefna Sigríður Bjartmarsdóttir formaður Sögufélagsins Steina. 

 Útialtarið á að rísa undir Esjuhlíðum í landi Esjubergs á þeim stað sem sést á myndinni. 

Altarið verður þó nokkuð mannvirki og mun nýtast til ýmissa athafna og helgihalds undir 
beru lofti í framtíðinni. Teikningin sýnir áformað útlit þess og hönnun. 



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

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/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



• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

Smart föt, fyrir smart konur

12. maí 2016

Jákvæð afkoma hjá Akranesbæ
AKRANES: Afkoma Akra-

neskaupstaðar árið 2015 er 
betri en áætlanir gerðu ráð 

fyrir, en rekstrarniðurstaða A-hluta 
var jákvæð um 200 milljónir króna. 
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 gerði 
ráð fyrir 142milljóna afgangi í A-hluta. 
Skuldahlutfall þessa hluta er nú 104% en 
var 116% árið 2014. Langtímalán voru 
greidd niður um 263,6 milljónir króna á 
árinu 2015. Veltufé frá rekstri A-hluta er 
683,4 m. kr. sem er um 13,4% af rekstr-
artekjum. Eigið fé A- hluta er um 6.520 
m. kr. og er eiginfjárhlutfall 55%. 

Samanlögð rekstrarniðurstaða sam-

stæðunnar, A og B hluta er einnig já-
kvæð. Þegar tekið hefur verið tillit til 
tapreksturs á hjúkrunar- og dvalarheim-

ilinu Höfða og Gámu, þá er afgangurinn 
75 milljónir króna. Helsta ástæða tap-
reksturs á hjúkrunar- og dvalarheim-
ilinu Höfða er vegna hárra lífeyris-
skuldbindinga. Höfði er með hæstu 
skuldbindinguna af hjúkrunarheimilum 
á Íslandi. Skuldahlutfall samstæðunnar 
í heild er nú 116%. 

Að sögn Regínu Ásvaldsdóttur bæj-
arstjóra er þetta þriðja árið í röð sem 
bæjarsjóður Akraness skilar rekstrar-
afgangi. Skoða má ársreikning Akra-
neskaupstaðar 2015 í fylgigögnum með 
1232. fundargerð bæjarstjórnar á vef 
bæjarins (akranes.is). 

Engar fornleifarannsóknir 
á Gufuskálum í sumar
SNÆFELLSBÆR: Nú er ljóst að 

engin rannsókn verður á forn-
minjum á Gufuskálum á sumri 

komanda. Undanfarin sumur hafa 
verið stundaðar áhugaverðar rann-
sóknir þar á aldagömlum minjum um 
útræði og verslun í rústum verbúða 
sem þar eru. Það hefur verið gert í 
kapphlaupi við tímann þar sem sjáv-
argangur brýtur stöðugt meir af landi 
sem geymir minjarnar. 

„Minjastofnun Íslands er enn að 
vinna að endurmati á staðnum og 
mun af þeim sökum ekki veita frek-
ari uppgraftarleyfi fyrr en að þeirri 
vinnu lokinni. Hendur mínar eru 
því bundnar af þessum sökum og 
því sá ég ekki ástæðu til að sækja um 
áframhaldandi styrk eða leyfi til upp-
graftar,“ segir Lilja Pálsdóttir forn-
leifafræðingur við Fornleifastofnun 
Íslands í samtali við Vesturland. Hún 
hefur stýrt Gufuskálarannsóknunum 
undanfarin ár. 

Lilja segir að í staðinn hafi hún nú 
sóttum í Fornminjasjóð styrk til úr-

vinnslu á þeim gögnum sem þegar 
sé búið að afla og verður unnið í því í 
sumar. „Sjóðurinn veitti einni milljón 
króna í verkið, af tæpum 11 sem var 
sótt um. Með þessum styrk verður 
farið í að vinna nánar með jarðlaga-
tengingar. Það verður meðal annars 
hægt að byrja á vinnu við ýmsa gripi 

sem hafa fundist, svo sem greiningu 
á þeim og úrvinnslu jarðvegssýna 
sem svo síðar verður hægt að skoða 
nánar t.d. með tilliti til skordýrarann-
sókna, fræ- og frjókorna og fleira. En 
það verður væntanlega fremur hljótt 
á Gufuskálum í sumar,“ segir Lilja 
Pálsdóttir. 

Loftmynd fornleifafræðinganna sem sýnir rústir verbúða á sjávarbakkanum á Gufu-
skálum sem grafnar voru upp í fyrrasumar. 

Skagamenn geta glaðst yfir því að bæjar-
sjóður þeirra er nú gerður upp réttu megin 
við núllið þriðja árið í röð. 

Dalamenn óhressir yfir 
afgreiðslu ljósleiðarastyrks
DALIR: Íbúar Dalabyggðar 

eru óánægðir yfir að þeirra 
sveitarfélag skuli ekki hafa 

fengið úthlutað fé til ljósleiðaravæð-
ingar þegar styrkir voru veittir til 
slíkra framkvæmda úr Fjarskipta-
sjóði í aprílmánuði. „Okkur þykir 
hafa verið komið illa aftan að okkur 
í þessu máli. Við vorum komin mjög 
langt af stað með undirbúning. 
Hér hafa verið miklar væntingar 
til þess að hefjast mætti handa við 
ljósleiðaravæðingu,“ segir Jóhannes 
Haukur Hauksson oddviti Dala-
byggðar við Vesturland. 

Umsóknir sveitarfélaga til styrkja 
úr Fjarskiptasjóði voru opnaðar 6. 
apríl. Á svokölluðu norðvestur-
svæði var alls sótt um 570 milljónir 
króna í 22 umsóknum. Sjóðurinn hafði 
188 milljónir til ráðstöfunar á þessu 
svæði. Styrkjum var veitt til sjö sveitar-
félaga á svæðinu. Upphæðir þeirra voru 
á bilinu 268 - 470 þúsund krónur á 
hverja tengingu. Meðaltalsupphæð var 
um 420 þús krónur á hverja tengingu. 

Í fundargerð sveitarstjórnar Dala-
byggðar 19. apríl kemur fram að 
sveitarfélagið sendi inn fjórar umsóknir 
til að tengja 172 styrkhæfa staði. Með-
altalstyrkur sem sótt var um frá Dala-
byggð til Fjarskiptasjóðs reyndist um 
720 þúsund krónur á hverja styrkhæfa 
tenginu. Miðað við niðurstöður um-
sókna hefði Dalabyggð þannig þurft 
að leggja verkefninu til um 46 millj-
ónir króna eða um 270 þúsund krónur 

á hverja styrkhæfa tengingu. Það er 
sveitarfélaginu ofviða. 

Íbúar Dalabyggðar komu saman 
á íbúafundi samþykktu eftirfarandi 
ályktun: „Íbúafundur, haldinn í Dala-
búð í Dalabyggð 12. apríl 2016 mót-
mælir harðlega því ranglæti sem felst í 
að láta sveitarfélög landsins keppa sín 

á milli um úthlutun fjármuna 
ríkissjóðs til verkefnisins Ís-
land ljósvætt. Í skýrslu starfs-
hóps innanríkisráðuneytisins 
um ljósleiðaravæðingu Íslands, 
sem gefin var út síðastliðið haust 
voru fyrirheit um að í þessu 
verkefni verði dreifbýl sveitar-
félög, sem hafa átt undir högg 
að sækja látin njóta forgangs. 
Þess í stað voru settar saman út-
hlutunarreglur sem sjálfkrafa seta 
Dalabyggð og önnur sambærileg 
sveitarfélög aftast í röðina. Íbúa-
fundurinn hvetur innanríkisráð-
herra að taka nú þegar upp áform 
starfshópsins og láta dreifbýl og 
viðkvæm svæði njóta forgangs 
við úthlutun fjármuna til þessa 

verkefnis.“
Þessi ályktun var lögð fram af Jó-

hannesi Hauk oddvita Dalabyggðar á 
sveitarstjórnarfundinum 19. apríl þar 
sem hann lagði til að sveitarstjórn 
tæki undir hana. Þetta var samþykkt 
í einu hljóði. Íbúar Dalabyggðar gera 
sér enn vonir um að fá styrki til ljós-
leiðaravæðingar næst þegar úthlutað 
verður úr Fjarskiptasjóði. „Við berj-
umst áfram í þessu,“ segir Jóhannes 
Haukur Hauksson. 

Í síðasta tölublaði Vesturlands var 
rætt ítarlega við Harald Benediktsson 
alþingsmann um ljósleiðaramálin og 
Fjarskiptasjóð en hann er formaður 
starfshóps innanríkisráðherra í fjar-
skiptum sem vann að síðustu úthlutun. 

Vesturland 28. apríl.

Ljósleiðarinn er orðinn eitt mesta hags-
munamál hinna dreifðu byggða á Íslandi.



Veit á vandaða lausn Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 
Opið mán - fös 8:30 - 17:00
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VIKTOR OG CONVOTHERM 
ÆTLA AÐ VINNA SAMAN
Á BOCUSE D’OR Í LYON

Viktor Örn Andrésson
Keppandi í Bocuse d’Or

Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni sem haldin er í heiminum 
og hefur verið haldin síðan 1987. Í keppnina komast færri þjóðir að en vilja.

Fastus er stoltur styrktaraðili Bocuse d’Or á Íslandi. 

Keppendur Bocuse d’Or hafa aðstöðu í sýningar- og æfingaeldhúsi 
Fastus, Síðumúla 16.
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Rannsóknasetur 
HÍ á Snæfells-
nesi fagnar tíu 
ára afmæli
STYKKISHÓLMUR: Á þessu 

ári eru liðin tíu ár síðan Rann-
sóknasetri Háskóla Íslands (HÍ) 

á Snæfellsnesi var komið á stofn. Þann 
15. apríl var ársfundur Stofnunar rann-
sóknarsetra HÍ haldinn á Hótel Stykk-
ishólmi og þótti vel til fundið á þessu 
tíunda starfsári setursins í Hólminum. 
Stofnun rannsóknasetra HÍ starfrækir 
rannsóknasetur á Hornafirði, Suður-
landi, Suðurnesjum, Snæfellsnesi, 
Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og 
Norðausturlandi. Á vegum þeirra eru 
stundaðar fjölbreyttar rannsóknir svo 
sem álífríki hafsins, umhverfi og land-
nýtingu, fiskum og fuglum, auðlindum, 
ferðamálum, bókmenntum, sagnfræði 
og fornleifafræði. Allt eru þetta rann-
sóknasvið sem mikill áhugi er á um 
allt land og gefa tilefni til samstarfs 
milli setranna við HÍ í Reykjavík, sem 
og aðrar rannsóknastofnanir hérlendis 
og erlendis. 

Vel heppnaður ársfundur
Á ársfundinum á Hótel Stykkishólmi 
fluttu þeir Jón Atli Benediktsson rektor 
Háskóla Íslands og Sturlu Böðvars-
sonar bæjarstjóri Stykkishólmbæjar 
ávörp. Þá fjallaði Jón Einar Jónsson um 
rannsóknir á æðarfugli, sem hafa staðið 
yfir frá stofnun Rannsóknasetursins á 
Snæfellsnesi. Þá greindi Róbert Arnar 
Stefánsson, forstöðumaður Náttúru-
stofu Vesturlands, frá hinum auðugu 
þörungaskógum Breiðafjarðar í erindi 
sem hann nefndi „Regnskógar norð-
ursins.“ Aldís Erna Pálsdóttir sagði frá 
afráni á æðarhreiðrum í Breiðafirði, 
en hún lauk nýlega meistaraprófi í líf-
fræði frá Háskóla Íslands. Einnig voru 
flutt erindi um hreindýr á Íslandi, um 
súrnun sjávar og hringrásarhagkerfið. 
Að dagskrá lokinni var svo haldið í 
Æðarsetur Íslands sem opnar innan 
skamms í nýju og glæsilegu húsi í 
gamla bæjarhlutanum í hjarta Stykk-

ishólms. „Þessi ársfundur rannsóknar-
setranna sem nú var haldinn hér í 
Stykkishólmi gekk mjög vel og hann 
var vel sóttur. Rannsóknasetrin starfa 
að mörgu verkefnum víða um land. 
Af öðrum rannsóknasetrum en okkar 
hér í Stykkishólmi er til dæmis það að 
segja að mikill uppgangur er hjá rann-
sóknarsetri Vestfjarða í Bolungarvík. 
Þar leggja vísindamenn stund á sjáv-
arvistfræði og fornleifafræði. Svo eru 
öflugar hreindýrarannsóknir á Aust-
urlandi,“ segir dr. Jón Einar Jónsson 
forstöðumaður rannsóknasetursins á 
Snæfellsnesi. 

Fjölbreyttar rannsóknir
Á þessum fyrsta áratug Rannsóknaset-
ursins á Snæfellsnesi hafa starfsmenn 
og nemar á vegum þess komið víða 
við í rannsóknum á náttúrufari á Snæ-
fellsnesi og í Breiðafirði. Starfsemin á 
síðasta ári vitnar um fjölbreytileikann 
í verkefnum. Starfsmenn voru þrír í 
ársbyrjun 2015. Það voru þeir Jón 
Einar Jónsson forstöðumaður og Árni 
Ásgeirsson náttúrufræðingur, báðir 
í fullu starfi. Auk þeirra var Norð-
maðurinn Thomas Holm Carlsen í 
30% starfi fram í júní. Þá hélt hann 
heim til Noregs eftir tveggja ára dvöl 
í Stykkishólmi. Thomas starfar nú í 
Noregi en vinnur áfram með setrinu 
að rannsóknarverkefni um eiginleika 
æðardúns. Ellen Magnúsdóttir líf-
fræðingur kom í tveggja mánaða vinnu 
í maí og júní. 

Starfsmennirnir fjórir merktu á 
síðasta sumri 200 æðarkollur í sjö 
eyjum við sunnanverðan Breiðafjörð. 
Árið 2014 hófust merkingar á æðar-
kollum í Landey í samstarfi við norska 
SEATRACK-verkefnið. Það gengur 
út áa festa svokallaða hnattstöðurita 
við kollurnar sem skrá staðsetningar 
fuglanna út frá breytileika í daglengd. 
Fyrsta sumarið 2014 náðust alls 37 
æðarkollur. Tuttugu og ein þeirra náð-
ist lifandi meðal hinna 200 merktu árið 
2015, auk þess sem ein kolla fannst 
dauð í grásleppuneti. Þrjátíu og níu 
æðarkollur (20% merktra kollna 2015) 
fengu nýja dægurrita sem stefnt er á að 
endurheimta næstu sumur, ásamt því 
að setja út 40 nýja SEATRACK-dæg-
urrita 2016. 

Betur gekk hjá sjófuglum
Árleg verkefni um æðarfugl og 
dílaskarf héldu áfram, sem og taln-
ingar á æðarungum, álftum, ritu og 
vatnafuglum. Nú hillir undir verklok 
í skarfatalningunni, a.m.k. í bili. Fjöldi 
dílaskarfshreiðra stóð nokkuð í stað og 
ungaframleiðsla var með lakara móti. 

Æðarungar voru taldir við Breiða-
fjörð í 9. sinn og var fjöldi þeirra undir 
meðallagi eða 0,4 ungar á hverja kollu. 
Þá vakti athygli að ungar í lok júlí voru 
dúnungar en ekki stálpaðir ungar. Það 
hjálpaði ekki æðarvarpi að meðaltíma-
setning varps var níu dögum síðar 
2015 en 2014. Talið er að stormasamur 
vetur og vor 2014–2015 skýri að hluta 
seinkunina, sem sást víða um land. 

Rituvarp gekk skár en mörg undan-
farin ár og sáust nú hreiður með 
fleygum ungum á flestum talninga-
stöðum, stundum tveir og þrír ungar 
í hreiðri. Flest björgin litu mun betur 
út í ár en mörg undanfarin ár og sama 
má segja um varp lunda og kríu. Það 
voru því vísbendingar um að afkoma 
sjófugla færi batnandi í fyrra eftir mörg 
mögur ár. 

Álftir voru taldar í Álftafirði í 
Helgafellssveit fram á mitt sumar 2015. 
Dreifing álfta um Snæfellsnes hefur 
aukist síðan talningar hófust 2008 og 
verða álftatalningar því endurskoðaðar 
á næsta ári. 

Ýmsar niðurstöður  
lagðar fram
Meistaraneminn Valtýr Sigurðsson 
varði ritgerð sína um áhrif síldardauða 
á lífríki Breiðafjarðar og útskrifaðist á 
árinu. Aldís Erna Pálsdóttir vann að 
verkefni sínu um afrán á æðarkollu-
hreiðrum í eyjunum við Stykkishólm. 
Bæði meistaraverkefnin og rituvökt-
unin eru unnin í samstarfi við Náttúru-
stofu Vesturlands. Gagnasöfnun fyrir 
endurkomu lífríkis í botni Kolgrafa-
fjarðar var endurtekin þriðja árið í 
röð, styrkt af Vegagerðinni. Þórður 
Örn Kristjánsson doktorsnemi hefur 
að mestu lokið skrifum á doktorsrit-
gerð sinni um varpvistfræði æðarfugls 
og mun verja ritgerðina 2. september 
2016. Fimm greinar voru birtar í al-
þjóðlegum ritum: um afskipti æðar-
kollna af hreiðrum hver annarrar í 
Rifi, ógnir sem steðja að norrænum 
andastofnum, inflúensuveirur í 
sjóöndum, varpárangur grágæsa á Ís-
landi og vetrarendurheimtur snjógæsa 
í Bandaríkjunum. 

Veigamikil grein um stofnbreytingar 
æðarfugls á Íslandi var birt í Náttúru-
fræðingnum og var hún í árslok send 
með þökkum til æðarbændanna sem 
tóku þátt í rannsókninni en flest þeirra 
eru á Vesturlandi. Sem fyrr tók Jón 
Einar Jónsson forstöðumaður Rann-
sóknaseturs HÍ í Stykkishólmi þátt í 
kennslu í fuglafræði og dýrafræði við 
Háskóla Íslands. Á Líffræðiráðstefn-
unni 5. -7. nóvember voru haldin þrjú 
erindi og sýnd þrjú veggspjöld frá 
Rannsóknasetrinu. Á ársfundi Æðar-
ræktarfélags Íslands 7. nóvember héldu 
Jón Einar og Árni báðir erindi. 

„Nú í sumar ætlum við að merkja 
fleiri æðarkollur og erum jafn-
framt spennt að endurheimta fleiri 
SEATRACK-hnattstöðurita. Svo er 
hérna franskur nemi, Gilles Chen, 
sem tekur viðtöl við æðarbændur við 
Breiðafjörð, á Vestfjörðum og víðar 
um land. Það er í tengslum við verk-
efni sem snýst um náttúrunytjar. Síðan 
verða það þessi hefðbundnu árlegu ver-
kefni sem að fylgjast með fylgjast með 
varpárangri ritu og vatnafuglum hér 
um slóðir,“ segir Jón Einar í spjalli við 
Vesturland. 

Marás ehf.     Miðhrauni 13     210 Garðabæ     Sími 555-6444     www.maras.is     maras@maras.is

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

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

Ungur aðstoðarmaður við æðarfuglsrann-
sóknir við Breiðafjörð. Árni Ásgeirsson náttúrufræðingur og dr. Jón Einar Jónsson forstöðumaður rannsókna-

seturs HÍ á Snæfellsnesi við rannsóknir á æðarfugli. 

Árni Ásgeirsson heldur á æðarkollu sem 
mun leggja sitt af mörkum til vísindanna. 



Grillið færð þú í
Grillbúðinni

Grillbúðin
SÉRVERSLUN MEÐ GRILL OG GARÐHÚSGÖGN

Smiðjuvegi 2, Kópavogi (við hilðina á Bónus)    |  Sími 554 0400  |  grillbudin.is

Komdu, skoðaðu og fáðu 
 faglegar ráðleggingar

gasgrill
TRITON 2ja brennara

gasgrill
TRITON 3ja brennara

gasgrill

gasgrill
TRITON 4ra brennara

gasgrill
AVALON 4ra brennara

Þýski grillframleiðandinn Landmann er   Við höldum upp á það

Á R A

  50 ára

AFMÆLISTILBOÐ

59.900
 VERÐ ÁÐUR  79.900

AFMÆLISTILBOÐ

99.900
 VERÐ ÁÐUR  124.900

AFMÆLISTILBOÐ

169.900
 VERÐ ÁÐUR  189.900

AFMÆLISTILBOÐ

79.900
 VERÐ ÁÐUR  98.900

AVALON 5 brennara AVALON 6 brennara

AFMÆLISTILBOÐ

239.900
 VERÐ ÁÐUR  269.900

AFMÆLISTILBOÐ

449.900
 VERÐ ÁÐUR  494.900

gasgrill

Opið laugardag kl. 11-16

4 litir 2 litir



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta og búinn öllu því besta frá 
Mazda. Með byltingarkenndri SkyActiv tækni hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og 
mengun án þess að fórna afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun eitt aðalsmerki 
Mazda. Ný kynslóð SkyActiv fjórhjóladrifs gerir Mazda CX-5 rásfastari og enn sprækari. Að komast 
leiðar sinnar verður leikur einn.

Mazda CX-5 AWD hlaut 5 stjörnur af 5 mögulegum í öryggisprófunum Euro NCAP og er því einn 
öruggasti bíll í heimi. Nýju aðlögunarhæfu LED framljósin veita meiri birtu, auka öryggi, draga úr 
eyðslu og gefa bílnum skarpara útlit. Ný innrétting og betri hljóðeinangrun stuðla að enn meiri 
þægindum. Nýtt hraðvirkt margmiðlunarkerfi býður upp á GPS vegaleiðsögn, handfrjálsan búnað 
fyrir farsíma og aðra fjölbreytta möguleika.

SKYACTIV
Technology

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI  
BÚINN NÝJU SKYACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD 

Nýr vefur
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GlerárlauG
Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

Vetraropnun:
Virka daga 06.45 - 08.00 & 17.30 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. 09.00 - 12.00

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Við leggjum okkur fram um 
að veita persónulega þjónustu 
og fyrsta flokks vistvæna vöru 
á hagstæðu verði.

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

12. maí 2016
6. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

SÁÁ álfurinn er 
pönkaður í ár

VESTURLAND: Árleg álfasala 
SÁÁ hófst um land allt þriðju-

daginn 10. maí. Hún stendur fram á 
sunnudaginn 15. maí.  Salan er mik-
ilvægur liður í fjáröflun SÁÁ. Sölu-
fólk er iðulega úr hópum á vegum 
íþróttafélaga eða annarra sem nota 
vegleg  sölulaunin til þess að greiða 
fyrir ferðalög eða kosta eigið félags-
starf í heimabyggð. Meðal þeirra sem 
selja Álfinn í ár á Vesturlandi er hópur 
knattspyrnustúlkna úr  3. flokki á 
Akranesi. Í Stykkishólmi kemur sölu-
fólkið úr 6. bekk grunnskólans en í 
Grundarfirði, Ólafsvík, Hellissandi og 
Rifi er það 4. flokkur í knattspyrnu 
sem sér um söluna. Líkt og undafarin 
ár er slagorð sölunnar „Álfurinn fyrir 
unga fólkið.“

Allur hagnaður SÁÁ af álfasölunni 
verður nýttur til að greiða fyrir þjón-
ustu SÁÁ við ungt fólk, bæði afeitrun 
og meðferð, sálfræðiþjónustu barna 
eða aðra þjónustu við fjölskyldur 
áfengis- og vímuefnasjúklinga. Frá 
árinu 2000 hefur SÁÁ rekið unglinga-
deild á sjúkrahúsinu Vogi en frá því að 
sjúkrahúsið var byggt hafa yfir 8000 
einstaklingar yngri en 25 ára lagst þar 
inn.  SÁÁ veitir einnig sálfræðiþjón-
ustu fyrir börn alkóhólista. Um 1.100 
börn hafa nýtt þá þjónustu sem er ko-
stuð með tekjum af Álfinum og öðrum 
styrkjum. Það sama á við um viðtöl, 
ráðgjöf og námskeið sem samtökin 
veita öðrum aðstandendum.

Álfasala SÁÁ er eitt umfangsmesta 
fjáröflunarverkefni á vegum almanna-
samtaka hér á landi á hverju ári.  Frá 
1990 hefur Álfurinn skilað SÁÁ um 
600 milljónum króna í hreinar tekjur. 
„Þjóðin hefur stutt við bakið á SÁÁ og 
tryggt að samtökin geti veiti vímuefna- 
og áfengissjúklingum og fjölskyldum 
þeirra eins góða þjónustu og kostur 
er. Þjónusta SÁÁ við börn og aðra að-
standendur áfengis- og vímuefnasjúk-
linga er til dæmis öll kostuð tekjum af 
sölu álfsins og öðrum styrkjum," segir 
Arnþór Jónsson formaður SÁÁ.

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

Álfur ársins er hressilegur pönkari með 
bleikan hanakamb og blátt blóm í hendi. 

Ljósm.: Spessi.


