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Guðni Th. Jóhannesson 
kjörinn forseti Íslands
Guðni Th. Jóhannesson, sagn-

fræðingur var kjörinn forseti 
Íslands í kosningunum á laugar-

daginn. Guðni fékk 39,1% atkvæða. Næst 
kom Halla Tómasdóttir með 27,9% at-
kvæða. Kjörsókn var mest í Norðvest-
urkjördæmi eða 78,4%. Á kjörskrá voru 

21.424 og greidd atkvæði voru 16.798. 
Guðni Th. Jóhannesson hlaut flest at-
kvæði í kjördæminu og var með 42,1% 
atkvæða. Hvergi á landinu fékk hann 
hærra atkvæðahlutfall nema í Norðaust-
urkjördæmi.  Halla Tómasdóttur varð 
önnur í Norðvesturkjördæmi með 32,0% 

atkvæða. Davíð Oddsson varð þriðji og 
hlaut 14,1%. Þá kom Andri Snær Magna-
son með 7,2%, aðrir frambjóðendur 
fengu minna.

Myndin er tekin á framboðsfundi í Bol-
ungavík og með Guðna Th. Jóhannessyni 
á myndinni er eiginkona hans Eliza Reid.
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Einn af mörgum góðviðrisdögum  á Vestfjörðum að undanförnu. Á ísafirði voru þennan dag tvö erlend skemmti-
ferðaskip í Sundahöfn og falleg skúta sigldi inn sundin og bar við þau.

Miklar framkvæmdir standa yfir hjá Arnarlax hf á Bíldudal. Verið er 
að lagfæra og að hluta til endurbyggja húsnæði sem á að hýsa sláturað-
stöðu fyrirtækisins. Víkingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri segir að á 
næsta ári verði slátrað um 10 þúsund tonnum hjá fyrirtækinu. Verið er 
að samhæfa starsfemi Arnarlax og Fjarðalax sem nýlega sameinuðust 
undir nafni Arnarlax. Að sögn Víkings eru um 120 manns starfandi 
hjá fyrirtækinu eftir sameininguna. Þá hefur fyrsti starfsmaður fyrir-
tækisins í Bolungavík verið ráðinn, en áform eru um stórfellt laxeldi í 
sjó við Bolungavík og í Jökulfjörðum.

Steam Punk hátíðin var haldin í 
þriðja sinn á Bíldudal í síðustu 
viku. Steam Punk eða Gufupönk 
er nokkurs konar hlutverkaleikur 
og snýst um Viktoríanska fram-
tíðarsýn, veröld sem aldrei var. 
Hátíðin á sér samsvörun erlendis 
og taka milljónir þátt í steam Punk 
samfélaginu, flestir í Bandaríkj-
unum og Bretlandi. Á Bíldudal 
er útfærslan sú að búa til ævin-
týralandið Bíldalia með fánum, 
búningum, lífvörðum og þjóðsöng. 
Dagskráin stóð yfir frá mánudegi 
til sunnudags með margvíslegum 
atburðum. Ábyrgðaraðili hátíðar-
innar er Ingimar Oddsson. 

Byggðakvóti á Bíldudal: 

Kæru hafnað
Atvinnuvega- og nýsköpun-

arráðuneytið hefur með 
úrskurði þann 15. júní síð-

astliðinn hafnað kröfu Ómars Sigurðs-
sonar f.h. útgerðarfélagsins Burst ehf 
um úthlutun af byggðakvóta Bíldudals 
fyrir yfirstandandi fiskveiðiár fyrir bát-
inn Þröst BA 48. Þá vísaði ráðuneytið 
frá kröfu félagsins um ógildingu á út-
hlutun alls byggðakvótans 267 þorskí-
gildistonn til bátsins Jón Hákon BA 61. 
Kærar var lögð fram 6. janúar 2016 
og ber ráðuneytinu samkvæmt lögum 
að úrskurða innan tveggja mánaða. Í 
úrskurðinum er beðist velvirðingar á 
töfum á afgreiðslu erindisins og borið 
við miklum önnum í ráðuneytinu. 

Málsatvik eru þau að Vesturbyggð 
setti sérreglur um úthlutun byggða-
kvóta í Bíldudal. Var það gert þann 
9. desember 2015. Þær voru svo 
birtar á vef ráðuneytisins í framha-
ædinu og segir í úrskurði ráðuneyt-
isins að þá hafi gefist kostur á að gera 
athugasemdir við reglurnar en engar 
hafi komi fram. 

Að mati ráðuneytisins eru um-
ræddar sérreglur byggðar á málefna-
legum og staðbundnum aðstæðum og 
í samræmi við hagsmuni viðkomandi 
byggðarlag. Úthlutunin til Jóns Hákons 
BA 61 séu í samræmi við reglurnar og 
því ekki hægt að fallast á kröfurnar 
semsettar voru fram í kærunni. Þá 
hafi bátur kæranda ekki uppfyllt um-
ræddar reglur og eigi því ekki rétt á 
byggðakvóta. 

Umræddar sérreglur sem bæjar-
stjórn Vesturbyggðar ákvað og ráðu-

neytið staðfesti með útgáfu reglugerðar 
eru þrjár: 
1. að fiskiskip sé skráð í viðkomandi 

byggðarlagi ( þ. e. Bíldudal) 1. des-
ember 2015. 

2. Að byggðakvótanum verði skipt 
milli þeirra skipa sem lönduðu 
botnfiskafla á tímabilinu 1. - 3ö. 
nóvember 2015 hlutfallslega miðað 
vð afla hvers og eins í þorskígildum 
talið. 

3. Fiskiskipunum verði skylt að landa 
aflanum til vinnslu innan sveitarfé-
lagsins á fiskveiðiárinu 2015/2016. 
Eru þetta sömu sérreglur og giltu 

fiskveiðiárið á undan með þeirr 
breytingu þó að þá var miðað við veiði 
skipa í september 2014 en ekki nóvem-
ber eins og áskilið var 2015. 

Eini báturinn sem uppfyllti þessar 
reglur var Jón Hákon BA 61, en bátur-
inn landaði 25 kg afla sem fenginn var 

á sjóstöng við Akranes þann 30. nóv-
ember 2105. Nákvæmlega er tilgreint 
á vef Fiskistofu að umræddur afli hafi 
verið 21 kg slægður. 

Ekki er sundurliðað hjá Fiskistofu 
hvernig byggðakvótinn skiptist milli 
einstakra fisktegunda en hann er 
alls 267 þorskígildistonn. Miðað við 
leiguverð á þorskkvóta að meðaltali frá 
áramótum er verðmæti byggðakvót-
ans nærri 59 milljónir króna sem út-
gerðin fær afhent endurgjaldslaust fyrir 
25 kg veiði á sjóstöng á síðasta degi 
veiðitímabilsins sem til vðmiðunar er. 
Ákvörðunin um viðmiðunartímabilið 
var tekin 9. desember eða 9 dögum 
eftir að það rann út. Bæjarstjórnin vissi 
þá þegar að aðeins einn bátur upp-
fyllti reglurnar. Ef miðað hefði verið 
við sama tímabil og árið áður, það er 
september, hefði enginn bátur uppfyllt 
skilyrðin. 



TEKJUBLAÐIÐ
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Í blaðinu er á bls 2 gerð grein fyrir kæru útgerðar á Bíldudal á úthlutun 
alls byggðakvóta staðarsins, alls 267 þorskígildistonn, til eins báts.  At-
vinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur loksins eftir langa mæðu 

úrskurðað í málinu. Er það niðurstaða ráðuneytisins að þær sérreglur sem 
bæjarstjórn Vesturbyggðar ákvað og ráða því hverjir geta fengið byggðakvóta 
séu “byggðar á málefnalegum og staðbundnum ástæðum og í samræmi við  
hagsmuni viðkomandi byggðarlags” eins og segir í úrskurðinum.

Þesi rökstuðningur eru einhver þau mestu öfugmæli sem um getur. Þvert 
á móti eru reglurnar hvorki málefnalegar né byggðar á staðbundnum að-
stæðum  og lýsa gerspilltri stjórnsýslu bæði heima í héraði og í ráðuneytinu.  
Úthlutun ókeypis verðmæta eins og byggðakvóti er , til fyrirframvalins aðila 
er ekkert annað en spilling. Það er afneitun á háu stigi hjá ráðuneytinu  að 
halda að almenningur sjái ekki í gegnum leikfléttuna. Þarna er náin samvinna 
forystumanna í Sjálfstæðismanna  heima í héraði og Framsóknarmanna  í 
ráðherrastól um enn einn gjafakvótann.

Borið er því við í málinu af hálfu bæjarstjórans í Vesturbyggð að útgerðin 
sem byggðakvótann fær ætli að koma á fót fiskvinnslu á Bíldudal og að það 
séu hagsmunir byggðarlagsins að svo verði.   Undir það er tekið að það geti 
vissulega verið lögmætir og málefnalegir hagsmunir. Vandinn við þessa 
málsvörn er hins vegar sá að bæjarstjórnin setti ekki þessi skilyrði heldur 
einungis að byggðakvótanum yrði landað til vinnslu innan sveitarfélagsins  
Vesturbyggð, ekki sérstaklega á Bíldudal. Þar með koma allir umsækjendur 
um byggðakvóta til greina sem uppfylla þetta skilyrði , líka þeir sem höfðu 
gert samningu við fiskvinnslu á Patreksfirði. Það gengur ekki að afgreiða 
erindi eftir öðrum reglum en settar hafa verið og útiloka suma þá sem 
uppfylla skilyrðið. Það er einfaldlega ómálefnaleg stjórnsýsla.  Hafi það 
verið úrslitaatriði af hálfu bæjarstjórnar að koma á fót fiskvinnslu á Bíldudal 
átti að láta það koma fram við auglýsingu eftir umsóknum og gefa þannig 
væntanlegum umsækjendum kost á því að koma með sínar hugmyndir og 
útfærslu um það atriði. 

Það er í meira lagi ámælisvert að láta ekki þetta ekki koma fram fyrirfram 
og bera því svo við og nota sem átillu til þess að dæma ákveðnar umsóknar 
úr leik. 

Hitt er öllu alvarlegra að bæjarstjórnin Vesturbyggðar skuli komast upp 
með það að fresta því að setja sérreglurnar um Bíldudal fram í desember og 
afgreiða þær löngu seinna en reglurnar um byggðakvótann fyrir Patreksfjörð 
og Brjánslæk. Þá eru skilyrðin ákveðin þannig að aðeins einn bátur upp-
fyllir þær, Jón Hákon BA 61. Með þessu er brotið gegn grundvallareglunni 
um úthlutun byggðakvóta. Lögum samkvæmt á að setja almennar reglur 
tímanlega fyrirfram og gefa síðan aðilum kost á að sækja um.  

Þann 10. nóvember 2015 samþykkir bæjarráð Vesturbyggðar reglurnar um 
byggðakvóta fyrir Patreksfjörð og Brjánslæk en frestar til 8. desember því að 
ákveða reglurnar fyrir Bíldudal. Trúir því einhver virkilega að það hafi verið 
tilviljun að Jón Hákon BA 61 skuli hafa farið á  veiðar á sjóstöng fyrir utan 
höfnuna á Akranesi þann 30. nóvember og síðan hafi bæjarstjórnin ákveðið 
rúmlega viku seinna að setja það skilyrði að enginn fengi byggðakvóta nema 
sá sem hefði veitt í nóvember?

Halda hinir spilltu stjórnmálamenn að almenningur trúi þessu leikriti eins 
og nýju neti? Ef það var svo mikilvægt að veiða nokkra fiska á sjóstöng hefði  
verið eðlilegt að láta vita af því fyrirfram svo væntanlegir umsækjendur gætu 
brugðist við kröfum bæjarstjórnar og auðvitað hefði þá verið sjálfgefið sem 
skilyrði að landað væri á Bíldudal, nema hvað? Akranes?  Hvernig styrkir 
það byggð á Bíldudal?

Það er dapurlegt í meira lagi að Atvinnumálaráðherrarnir Sigurður Ingi 
Jóhannsson og nú Gunnar Bragi Sveinsson  skuli láta embættismenn ráðu-
neytisins bera í bætifláka fyrir gjafakvótagerðina.  Þegar svona er staðið að 
málum og ákveðnar reglur eftir á sem sniðnar eru utan um einn aðila er 
það hvorki málefnalegt né eðlilegt.  Yfir þessa stjórnsýslu ráðuenytisins og 
sveitarfélagsins er að eins eitt orð: spilling.

Þetta eru stjórnmál  gærdagsins og klækjabrögð sem almenningur hefur 
andstyggð á. Þetta veikir Vestfirði. Því fyrr sem spillingunni er vísað á dyr 
þeim mun betra.

Kristinn H. Gunnarsson 

Gerspillt stjórnsýsla

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Vísur eru listasmíð og engu má skeika 
þegar þær eru færðar í prentaðan bún-
ing. Í síðasta þætti var ein vísan eftir 
Rögnu Aðalsteinsdóttur á Laugabóli 
ekki rétt birt og verður nú endurbirt, 
vonandi rétt að þessu sinni:

Ýmsu er að hyggja og að gá
ef út er brunninn kraftur.
Ég vil þakka Kristni Há
að kveikja ljósið aftur. 

Dýrin eru Rögnu kær og hér ein ein 
vísa um kindina Halldóru:

Léttfæt um hagann þú leikur.
Lokkandi er fjallanna sýn.
Yndi og fögnuð þú eykur
elsku Halldóra mín.

Ragna Aðalsteinsdóttur ofbýðir sú  
mikla breytingu sem orðin er við Djúp. 
Nú séu fleiri áfengissölustaðir en bæir 
eru í byggð:

Bakkus konungur voldugur virðist
hann vélar oft hal og sprund.

Best er að loka hann alveg úti
og aldrei að ganga á hans fund.

Þau tíðindi hafa orðið frá síðasta vísna-
þætti að kostinn hefur verið nýr forseti. 
Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn  orti brag um forsetakosningarnar, 
sem hann kallar Bessastaðabrag.

Guðni æddi alla leið.
Ekki nærri að falla.
Öflug þó við endaskeið
að honum sótti Halla.
Umhverfið hann Andri styður.
Ei þó mikinn sigur vann.
Fákænskan en fjöldans siður,
fjórtán prósent kusu hann.

Til orustu sig Davíð dró
með dylgjur, róg og læti.
En fólkið hafði fengið nóg
fjórða hreppti sæti. 

Frumvarpsdrögum veifa vann
vék þar ekki hæti.
Sturla Jónsson heitir hann
hafði fimmta sæti.

Þarna nýtur Sturla þess hjá Indriða 
að móðir Sturlu var um tíma með 
syni sína ráðskona á Hrafnabjörgum 
í Laugardal hjá Sigurjóni Samúelssyni 
og er þess vegna með í bragnum.  

Loks kemur hér ein vísa um frækna 
frammistöðu íslenska karlalandsliðsins 
í knattspyrnu.

Boltalið er fjári frekt.
Fæst á sigrum enginn stans.
Ó, hve væri yndislegt
ef það næði gulli í Frans.

Nú verður gert hlé á útgáfu blaðsins 
um skeið vegna sumarleyfa og vil ég 
þakka hagyrðingum þáttarins öllum 
fyrir þeirra ómetanlega framlag og  
þeim og dyggum lesendum  þáttarins 
er óskað góðs sumars þar til þráðurinn 
verður aftur upp tekinn síðsumars.

Kristinn H. Gunnarsson

Völundarhús minninganna
Guðbjörg Lind Jónsdóttir hefur 

opnað sýningu í Byrggjusal 
Edinborgarhússins. Guðbjörg 

Lind er fædd á Ísafirði. Hún býr og 
starfar að list sinni í Reykjavík og á 
Þingeyri. Guðbjörg Lind Jónsdóttir 
útskrifaðist frá Málaradeild Mynd-
listar- og handíðaskóla Íslands 1985 
og þremur árum síðar með kennslu-
réttindi frá sama skóla. Guðbjörg á að 
baki 24 einkasýningar og hefur auk 
þess tekið þátt í fjölda samsýninga hér 
heima og erlendis. Verk hennar eru í 
eigu Listasafns Reykjavíkur, Listasafns 
Ísafjarðar, Listasafns Háskóla Íslands 
auk margra annarra stofnana og 
einkasafna. 

Í sýningarskrá segir Aðalsteinn Ing-
ólfsson að „málverk Guðbjargar Lindar 
eru sprottin úr umhverfi æsku hennar 
vestur á fjörðum, og fela í sér tilraun 
til að skapa veröld á mörkum hugar 
og náttúru“ og því þykist áhorfendur 
þekkja landslagið sem fyrir kemur 
á myndunum. En“ markmið Guð-
bjargar Lindar er þó ekki að bregða 

nýju ljósi á náttúruna hið ytra, heldur 
eru myndir hennar tilraunir til að búa 
til evröld á mörkum hugar og náttúru, 
framlengingu af hugarheimi hennar 
sjálfrar. Því eru þessar landslagsmyndir 
einkalegar í fyllsta skilningi þess orðs, 
hýsi fyrir hugsanir, kenndir og jafn-
vel þögn einstaklingsins. Innimyndir 

Guðbjargar Lindar af húsi, sem hér 
getur að líta, eru því ekki í mótsöfn 
við víðáttumyndir hennar um lands-
lag, heldur hliðstæður þeirra, einka-
veröldin skilgreind sem athvarf fyrir-
“minningarsafn“.“

Fram kemur að Guðbjörg Lind og 
fjölskylda hennar hafi unnið að því að 
gera upp svokallað Vertshús á Þing-
eyri. Við endurgerðina hafi vaknað 
ótal minningarbrot og hugrenningar. 
Þá segir Aðalsteinn Ingólfsson“Við 
þetta trúi ég að Guðbjörg Lind hafi 
öðlast nýjan skilning á því sem franski 
heimspekingurinn Gaston Bachelard 
nefndi Skáldskaparfræði rýmisins þ. 
e. hvernig maðurinn lagar hýbýli sín 
sífellt að tilfinningalegum og skáld-
legum þörfum sínum og gerir þau að 
hirslu fyrir minningar. Í skáldskapar-
væðingu sinni á rýminu í Vertshúsi 
hefur Guðbjörg Lind einnig stuðst við 
fordæmi danska listmálarans Vilhelms 
Hammershöj, sem öðrum betur hefur 
fjallað um kraftbirtingu mannlegrar 
fjarvistar. “
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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

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

Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

Flutningur og samsetning innifalin innan 
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum 
tengibúnaði, lögnum o. fl.

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 LED lýsing og lampi

 CE gluggar og hurðir

 Ísskápur og eldunarhellur 

 Reykskynjari – aðrir smáhlutir

 Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.



- snjallar lausnir

Borgartún 26, 105 Reykjavík  &  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri 
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30. júní 2016.

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn. Kynntu þér málið á navaskrift.is. 
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*

+
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Þjóðhátíðar-
höldin í Bolunga-
vík  voru vel sótt 
og tókust vel. 
Veðrið lék við há-
tíðargesti og voru 
dagskrárliðirnir 
haldnir utandyra 
í góða veðrinu. 

Við Félagsheimili Bolungavíkur var hátíðardagskráin og 
í Einarshúsi var tónlistarveislan þorskurinn. Þar kom 
fram stórband þar sem voru mörg kunnugleg andlit.
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„Laugavegurinn tilnefndur sem  
ein af 10 bestu gönguleiðum í  
heiminum af National Geographic“
- segir Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands um fjölbreytta starfsemi félagsins

Ferðafélag Íslands var stofnað 
1927 og hefur það markmið að 
byggja upp aðstöðu fyrir ferða-

menn á hálendinu og í óbyggðum og 
greiða götu ferðamanna á landinu. Þá 
gefur FÍ út bækur og kort og stendur 
fyrir fjölbreyttum ferðum um landið. 
Félagið á 40 skála og undir merkjum 
félagsins starfa 15 deildir út um allt land. 
Ferðafélagið er í eðli sínu íhaldssamt og 
rótgróið og heldur fast í gömul og góð 
gildi. Um leið hefur það þó þróast í takt 
við tímann. Til dæmis var Ferðafélag 
barnanna stofnað fyrir nokkrum árum 
en það sérhæfir sig í ferðum fyrir börn 
og fjölskyldur og hefur fengið afar góðar 
móttökur. Nú hefur Ferðafélag unga 
fólksins verið stofnað og mun bjóða 
upp á ferðir fyrir 18 – 25 ára. Ferðafélag 
Íslands hefur frá stofnun félagsins verið 
í fararbroddi í ferðamennsku og byggt 
upp skála, gönguleiðir, göngubrýr og 
staðið fyrir fræðslu. Markmið félagsins 
eru í dag enn þau sömu og í upphafi, 
að greiða götu ferðamanna, byggja upp 
aðstöðu sem og standa fyrir ferðum, 
útgáfu og fræðslu. Stór þáttur í útgáfu-
starfi félagsins er útgáfa Árbókar Ferða-
félagsins sem hefur komið út óslitið í 
89 ár og er einstök ritröð um náttúru 
landsins. 

Náttúran í fyrsta sæti 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands segir að fjöldi 
ferðamanna hafi aukist jafnt og þétt á 
Íslandi undanfarin ár en aldrei eins og 
á síðustu 2- 3 árum. „Ísland er mjög 
vinsæll staður að sækja heim og eins 
hefur ferðum landsmanna innanlands 
fjölgað,“ segir Páll. „Það þurfa allir sem 
koma að ferðamálum, hvort sem það 
eru sveitafélög eða hið opinbera, ferða-
skrifstofur, ferðafélög eða landeigendur 
að koma saman og ræða skynsamleg-
ustu leiðina að settu marki. Við verðum 
að hugsa um náttúruna og aðstöðuna 
sem við bjóðum upp á og þurfum að 
vera viss um að ráða við þann fjölda 
ferðamanna sem um landið fer. Náttúra 
landsins er í dag okkar verðmætasta 

auðlind en um leið sú viðkvæmasta. 
Hvað varðar ferðamenn sem sækja 
landið heim náttúrunnar vegna þá 
finnst mér engin sérstök ástæða að þeim 
fjölgi meira á meðan við náum ekki að 
tryggja uppbyggingu innviða og vernd 
svæða. Hins vegar getum við tekið á 
móti fleiri ferðamönnum sem vilja 
kynna sér sögu okkar og menningu, 
matargerð og listir og þess háttar, þ. e. 
ferðamenn sem eru meira í byggð en að 
sjálfsögðu þurfum við líka að tryggja að 
við getum tekið vel á móti þeim.“

Einstefna á Laugaveginum
Fullbókað er í skála FÍ á Laugaveginum 
yfir háannatímann. Ferðafélagið hefur í 
áratugi unnið við að byggja upp aðstöðu 
víða um land, ekki síst á gönguleiðinni 
frá Landmannalaugum yfir í Þórsmörk, 
á svokölluðum Laugavegi. Nú ganga 
120 -140 manns þessa leið á hverjum 
einasta degi frá miðjum júní fram í 
miðjan ágúst. Allt að 70% þeirra eru 
útlendingar að sögn Páls og 80% þeirra 
ganga leiðina úr Landmannalaugum í 
Þórsmörk. Ferðafélagið á sex skála á 
Laugaveginum en árið 2012 var Lauga-
vegurinn tilnefndur sem ein af 10 bestu 
gönguleiðum í heiminum af National 
Geographic. Segir Páll það hafi verið 
mikla viðurkenningu fyrir starf FÍ. 
Gönguleiðin og skálasvæðið voru tekin 
út og svo tilnefnd í kjölfarið á þeirri 
úttekt. „Við viljum gjarnan skoða allar 
góðar hugmyndir til að tryggja öryggi 
ferðamanna, auka upplifun þeirra og 
ekki síst að tryggja vernd náttúrunnar, 
t.d. með því að taka upp einstefnu og 
ítölu á gönguleiðinni.“ 

Landmannalaugar komu best út allra 
ferðamannastaða á landinu í könnun 
Ferðamálastofu árið 2012 er varðar 
heildarupplifun ferðamannsins og sama 
má sjá í fleiri rannsóknum. Í dag sækja 
um 80 – 90.000 manns í Landmanna-
laugar yfir sumartímann. Nú er unnið í 
skipulagsmálum á svæðinu og vonandi 
verður hægt að bæta aðstöðu ferða-
manna á svæðinu hratt og örugglega. 
Páll telur að umræðan um Landmanna-

laugar hafi sumpart verið neikvæð og 
að mörgu leyti röng. Einhverjir tala um 
200 þúsund manns í Laugum þegar hið 
rétta er 80 – 90.000 yfir fjóra mánuði 
eða á milli 500 og 1.000 manns á dag. 
Þar af stoppa flestir aðeins í 2 – 4 tíma. 

„Það þarf að ráðast í meiri rann-
sóknir en við höfum áður séð, ekki síst 
á náttúru og gróðurfari. Á meðan við 
klárum ekki alvöru rannsóknir verður 
allt tal um þolmörk bara huglægt mat. 
Aðstaðan eins og hún er í dag er mjög 
gott verkfæri til að stýra umferðinni. 
Það komast ekki fleiri í skálapláss á 
Laugaveginum miðað við aðstöðu sem 
er um leið tækifæri fyrir önnur svæði en 
það eru til mjög margar aðrar skálaleiðir 
sem skemmtilegt sé að ganga. Engin 
verður svikin af þeim leiðum og ég 
nefni sem dæmi Lónsöræfi, Víknaslóðir, 
Öskjuveginn og Strútsstíg, en á öllum 
þessum gönguleiðum er ágæt skálaað-
staða. Það er hins vegar ekki hægt að 
dreifa ferðamönnum um svæði eins og 
margir halda. Ferðamenn fari einfald-
lega á þau svæði þar sem er aðstaða og 
uppbygging og gott aðgengi.“

Þúsundir á fjöllum
Mikil vöxtur hefur verið í starfsemi FÍ 
undanfarin ár og verkefnin mörg og 
fjölbreytt. Það er ekki einungis fyrir full-
fríska klettaklifrara heldur hefur félagið 
verið í samstarfi við fjölmarga aðila, t.d. 
Reykjalund og Háskóla Íslands, með 
gönguferðir fyrir þá sem eiga erfitt um 
gang af einhverjum orsökum. Það getur 
verið vegna líkamlegra annmarka eins 

og offitu eða andlegra annmarka eins 
og þunglyndis og fleira. Rannsóknir 
sem voru gerðar meðal þátttakenda 
þessara ferða segir Páll að hafi komið 
mjög ánægjulega út. Rannsóknir hafa 
margsýnt að gönguferðir eru mjög 
hollar bæði fyrir líkama og sál og sumir 
segja þær allra meina bót. 

„Við erum nú að auka samstarfið 
við heilbrigðisyfirvöld og efnum til 
gönguferða fyrir ákveðna hópa innan 
heilbrigðisgeirans. Nú er Ferðafélagið 
búið að stofna bakskólann þar sem 
verið er að reyna að koma fólki af stað 
í léttum gönguferðum með styrkjandi 
og liðkandi æfingum þannig að þeir 
sem hafa gefið eftir heilsufarslega 
komist á beinu brautina aftur. Síðan 

eru hópar fólks með geðraskanir en 
rannsóknir hafa sýnt að gönguferðir 
hjálpa þeim geysilega mikið. Göngu-
ferðir, hvort sem er um skóglendi eða 
við hafið hafa mjög róandi áhrif. Að 
komast upp á fjall hefur t.d. mjög já-
kvæð áhrif á andlega líðan fólks. Allt 
eru þetta afrek og hjallar til að sigrast 
á og bakskóli Ferðafélagsins er liður í 
hjálpinni. Við fórum af stað með 52 
verkefni FÍ árið 2010 sem sló í gegn og 
hefur fest sig í sessi og auk þess sem til 
hafa orðið ýmis hliðarverkefni eins og 
12 og 24 fjöll, framhaldslíf og eilíft líf. Á 
síðustu árum hafa fleiri þúsund manns 
tekið þátt í þessum verkefnum,“ segir 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands. 

Víða þarf að vaða ár og ósa, m.a. í Lónsöræfum.

Páll Guðmundsson.

Ferðafélagar á góðum degi í Stafafellsfjöllum.

Sjónvarpsdagskráin > 
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Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
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KYNNING



8 30.  júní  2016

Ísafjarðarbær 150 ára
Það er vel við hæfi að hápunktur hátíðarhaldanna í tilefni af 150 ára 
afmælis Ísafjarðarbæjar verður þann 16. júlí 2016. Kaupstaðarréttindin 
fengust 26. janúar 1866, en bæjarstjórn var kjörin 16. júlí sama ár. Við 
munum þannig fagna því að íbúar hafa sjálfir ráðið málum sínum og kosið 
sér bæjarstjórn í 150 ár. Árið 1866 fékk Tanginn kaupstaðarréttindi og 
bæjarstjórn. Hlaut kaupstaðurinn nafnið Ísafjarðarkaupstaður en fjórum 
árum áður hafði orðið aðskilnaður Tangans og Eyrarhrepps. 

Í sumar verður 150 ára afmæli Ísa-
fjarðarbæjar fagnað með hátíðar-
höldum, dagana 14. til 17. júlí. Það 
er vel við hæfi að hápunktur hátíðar-
haldanna verður þann 16. júlí 2016, 
því þá eru einmitt 150 ár síðan íbúar 
sveitarfélagsins kusu sína fyrstu bæj-
arstjórn. Við munum þá fagna því að 
íbúar hafa sjálfir ráðið málum sínum 
og kosið sér bæjarstjórn í 150 ár. Kaup-
staðarréttindin fengust 26. janúar 1866, 
en bæjarstjórn var kjörin 16. júlí sama 
ár. Þar með fékk Skutulsfjarðareyri eða 
„Tanginn“ kaupstaðarréttindi og bæjar-
stjórn, en fjórum árum áður hafði orðið 
aðskilnaður Tangans og Eyrarhrepps. 
Fram til þess náði Eyrarhreppur yfir 
allan Skutulsfjörð, þar með talið 
Hnífsdal og Arnardal. Kaupstaðurinn 
á Tanganum hlaut nafnið Ísafjarðar-
kaupstaður.

Fimm bæjarfulltrúar voru kjörnir 
árið 1866, komu þeir saman á fundi 
þann 13. ágúst sama ár og skrifuðu 
undir sérstök heit væru þeir kaup-
menn en bæjarfulltrúaeið ef svo var 
ekki. Þeir hittust svo aftur á fundi 24. 
ágúst til að kjósa bæjargjaldkera og 
varð það fyrsti fundur bæjarstjórnar 
Ísafjarðar.

Í dag er sveitarfélagið heldur um-
fangsmeira en það þorp sem stóð á 
Tanganum árið 1866 og kosninga-
réttur er nú líka almennari en þá var. 
Árið 1871 hlotnaðist kaupstaðnum 
land Eyrar við  Skutulsfjörð og hefur 
sveitarfélagið upp frá því stækkað að 
flatarmáli í ýmsum skrefum – með 
samningum, landkaupum og eftir því 
sem íbúar á aðliggjandi svæðum og 
þorpum hafa bundist samtökum um 
framtíð sína og tilveru. 

Kosið var um sameiningu 
Eyrarhrepps og Ísafjarðarkaupstaðar 
árið 1917 og var sameiningin sam-
þykkt af bæjarstjórn, hreppsnefnd og 
í almennri kosningu en strandaði í 
sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu. 
Þann 3. október 1971 sameinuðust 
sveitarfélögin svo loksins aftur, þá 
undir nafni Ísafjarðarkaupstaðar. 
Frekari sameiningar urðu svo árið 
1996, eða fyrir 20 árum, þegar sam-
einuðust undir nafni Ísafjarðarbæjar 

sveitarfélögin Flateyrarhreppur, Ísa-
fjarðarkaupstaður, Mosvallahreppur, 
Mýrahreppur, Suðureyrarhreppur 
og Þingeyrarhreppur eftir almennar 
kosningar þar að lútandi.

Að vísu var það öðru sinni árið 1866 
sem plássið fékk kaupstaðarréttindi, 
því þegar lýst var yfir afnámi einok-
unar 18. ágúst 1786 fékk Skutuls- eða 
Ísafjörður kaupstaðarréttindi ásamt 
Reykjavík, Grundarfirði, Akureyri, 
Eskifirði og Vestmannaeyjum. 

„Hinn 18. ágúst 1786 kunngerði 
Danakonungur að einokun yrði af-
numin á Íslandi frá og með 1. jan-
úar 1788. Tilskipun um sama efni 
var gefin út 13. júní 1787 og voru 
þá sett lög um verslun á Íslandi er 
gilda skyldu frá 1. janúar 1788. Sam-
kvæmt nýju verslunarlögunum voru 
stofnaðir sex kaupstaðir og var Ísa-
fjörður einn þeirra. Hinn 24. apríl 
1787 mældi Jón Arnórsson sýslu-
maður út lóð hins nýja kaupstaðar 
á Skutulsfjarðareyri. Náði hún yfir 
alla eyrina frá Suðurtanga að Presta-
bugt en takmarkaðist að ofan við línu 
er hugsaðist dregin 96 álnum fyrir 
neðan neðsta fjárhús Eyrarklerks. Á 
kaupstaðarlóðinni var talið að reisa 
mætti hús fyrir 30-35 fjölskyldur, auk 
landrýmis undir nauðsynlega vegi 
og götur.“ (http://2013.skjaladagur.
is/upphaf-skipulagsmala-a-isafirdi/)

„Árið 1816 missti svo Ísafjörður 
kaupstaðarréttindi sín. Þess í stað 
var Grundarfjörður gerður að eina 
kaupstaðnum á Vesturlandi og Vest-
fjörðum en Grundarfjörður hafði 
misst sín réttindi sem slíkur níu árum 
áður. Ástæða þess að Ísafjörður missti 
réttindi sín hefur vafalítið verið sú að 

efnahagslegar forsendur skorti til þess 
að staðurinn gæti risið undir nafni. 
Íbúar, árið 1800, voru aðeins nokkrir 
tugir og árið 1835 voru þeir enn aðeins 
37. Þrátt fyrir að kaupstaðarréttindin 
væru tekin af Ísafirði árið 1816 hafði 
margt verið reynt til að hvetja almenn-
ing, einkum hina betur stæðu, til bú-
setu á staðnum. Þannig var því heitið 
í lögunum frá 1787 að íbúar skyldu 
fá ókeypis borgarabréf til atvinnu-
reksturs, ókeypis byggingarlóð ásamt 
byggingarstyrk og undanþágu frá op-
inberum skatti í 20 ár. Ísafjörður fékk 
svo ekki aftur kaupstaðarréttindi fyrr 
en 1866 en 26. janúar það ár var gefin 
út tilskipun þar að lútandi. Þá voru 
íbúar orðnir rúmlega 200 og útgerð 
hafði aukist gífurlega. Þilskipin voru, 
er hér var komið sögu, orðin mörg á 
Vestfjörðum og naut Ísafjörður, sem 
eini kaupstaður kjálkans, góðs af þeirri 
þróun. Síðan þá hefur staðurinn vaxið 
og nú er hann óumdeilanlega miðstöð 
Vestfjarða.“ (DV, 29.07.1982)

Að fengnum kaupstaðarréttindum 
árið 1866 hélt íbúum svo stöðugt 
áfram að fjölga. Árið 1922 var svo 
komið að íbúar voru orðnir 2020. 
Bæjarstjórnin greip þá til þess ráðs að 
auglýsa í landsblöðum auglýsingu þar 
sem utanhéraðsmönnum var ráðið frá 
því að flytjast til bæjarins. Það kom þó 
ekki í veg fyrir að íbúum héldi áfram 
að fjölga og náði sú fjölgun eins konar 
hápunkti árið 1945 þegar íbúar urðu 

Smiðjugata 2 var byggð líklega um 1854. jens Kristján Arngrímsson, klæng-
smiður reisti húsið sem enn stendur. jens Kristján var síðasti hreppstjóri í 
Eyrarhreppi áður en Tanginn klauf sig frá 1862 og var því valinn sem einn 
þriggja sem falið var að gegna starfi bæjarstjóra þar til aðskilnaðurinn var 
orðinn löglegur.  Hinir voru Hjálmar jónsson, borgari og Lárus Á. Snorrason, 
verslunarstjóri. Á myndinni eru hjónin Hannes Halldórsson og Guðrún jörgína 
Kristjánsdóttir, sonardóttir jens Kristjáns. Milli þeirra er sonur þeirra Hannes 
Ormar. Líklega er það faðir Guðrúnar og þá sonur jens Kristjáns, Kristján Helgi 
Kristjánsson sem situr upp við húsið. Myndin var í eigu Kristínar Bárðardóttur.

Gísli Halldór Halldórsson.
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Hátíðardagskrá í tilefni 150 ára 
kaupstaðarafmælis Ísafjarðar
Þriðjudagurinn 12. júlí
 16:00 Gróðursetning vinabæjarplantna frá Kaufering, Þýskalandi 

Hlíðin fyrir ofan Þingeyri
Fimmtudagurinn 14. júlí  
 15:00-17:00 Vinabæjarteppi sett saman með fulltrúum frá Kaufering
  Safnahúsið á Ísafirði
 17:15-18:15 Ísafjörður 1866 Stjórnsýsluhús Ísafjarðar 2. hæð
  Guðfinna Hreiðarsdóttir heldur kynningu um Ísafjörður árið 

1866  
  Tónlistaratriði
  Tónleikar, nánar upplýst um stað og stund síðar
Föstudagurinn 15. júlí
 16:00 Sjósund Hlaupahátíðarinnar á Vestfjörðum
  Neðsti kaupstaður
  Rækjuveisla
  Sirkús, sýning og skemmtun
  Sjóíþróttahátíð í samstarfi við Sjókajakcenter 
  Vígsla klukkuports
  Restraksjón - harmonikuball 
 19:00 Ávextir hafsins í Byggðasafninu
  Byggðasafn Vestfjarða
 21:00 Líf og fjör í bænum þegar hlauparar koma inn á Ísafjörð
  Hér og þar á Ísafirði
 22:15 Verðlaunaafhending fyrir Arnarneshlaup
   Silfurtorg Ísafirði
Laugardagurinn 16. júlí 
 10:00 Söguganga um Eyrina - Jóna Símonía 1,5-2 klst.
  Miðkaupstaður - Edinborg
 12:00 150 þjóðbúningar á 150 ára afmæli, myndataka
  Bæjarbrekkan Hafnarstræti
 13:30 Skrúðganga Silfurtorg til Torfnes
 14:00-16:00 Hátíðardagskrá á Torfnesi 
  Ávarp forseta Íslans, samsöngur kóra, tónlistaratriði, kaffisamsæti 

o.fl. 
 21:00 Útidansleikur á Landsbankatröppunum (eins og 1966)
  Ísafjörður
  BG og Árni 
  Trap 
  Rythmatic 
Sunnudagurinn 17. júlí  
 11:00 Hátíðarguðsþjónusta Ísafjarðarkirkja
  Sirkús Íslands verður á ferð og flugi 
  Tónleikar, tónlist og ýmis skemmtun. 
  Við hvetjum alla til að mæta í þjóðbúningnum á hátíðardagskrána 

og taka þátt í myndatöku í bæjarbrekkunni
  Líf og fjör á hlaupahátíðinni á Vestfjörðum 
  Hvetjum íbúa til að vinna saman að því að hafa bæinn sem 

snyrtilegastan og gleðjast með okkur í tilefni afmælisins

Hátíðahöldin fóru fram góðu veðri við Safnahúsið. Gengið var frá Silfurtorgi  undir forystu skáta og lögreglu. 
Lúðrasveit Tónlistarskólans lék. Jón Páll hreinsson, verðandi bæjarstjóri í Bolungavík flutti hátíðaræðuna. 
Sunnukórinn söng og fjallkonan flutti ávarp. Alejandra Diaz, nýstúdent var fjallkonan.  Að hátíðadagskrá 
lokinni var margt um að vera á túninu börnum og öðrum gestum til skemmtunar. 

2919, en fækkaði eilítið upp frá því. 
Meiri fjöldi varð reyndar miklu síðar 
með togaravæðingunni og samein-
ingum sveitarfélaga.

Nafnið Ísafjörður átti forðum við 
um allt Ísafjarðardjúpið en festist 
síðan við eyrina í Skutulsfirði þegar 
útvegur og verslun upphófst þar. 
Innst í Ísafjarðardjúpi er hins vegar 
fjörður sem enn heldur fornu nafni 
Ísafjarðardjúps, Ísafjörður, og veldur 
þetta gjarnan nokkrum heilabrotum 
hjá erlendu ferðafólki. Á 19. öldinni 
voru aftur á móti iðulega kallaðir 
Ísfirðingar allir þeir sem bjuggu í 
Ísafjarðarsýslu, þannig var Jón Sig-
urðsson frá Hrafnseyri þingmaður 
Ísfirðinga.

Árið 1966 voru mikil hátíðarhöld á 
Ísafirði vegna 100 ára afmælis kaup-
staðarins. Gefin var út bók og vegleg 
dagskrá hátíðarhaldanna. Haldinn var 
eftirminnilegur dansleikur við Lands-
bankann og verður sá gjörningur nú 
endurtekinn okkur öllum til skemmt-
unar. Sérstök hátíðarnefnd hefur 
verið að störfum frá því í september í 
tengslum við afmælishátíðina. Gerum 
við ráð fyrir að fjölbreytt dagskrá leyfi 
öllum að njóta sín á afmælinu. Dag-
skráin teygir sig nokkuð um sveitar-
félagið þó svo að megin hátíðarhöldin 
verði í Skutulsfirði. 

Íbúar sveitarfélagsins allir eru að 
sjálfsögðu afmælisbörnin og eiga að 
skemmta sér eins og þeir eigi heim-
inn. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 

Grímsson, mun heiðra okkur með 
nærveru sinni og þá er öllum fyrr-
verandi bæjastjórum Ísafjarðarbæjar 
sérstaklega boðið til hátíðarhaldanna. 
Vinabær okkar Kaufering frá nágrenni 
München í Bæjaralandi, mun einnig 
heimsækja okkur á afmælinu og taka 
þátt í skemmtilegum viðburðum dag-
ana 11.-15. júlí.

Í dagskrárkverinu sem gefið var út 
árið 1966 má finna þessi orð:

Það er bjart yfir bænum okkar á 
þessu afmælissumri. Mikil gróska 
ríkir í atvinnulífinu og með fólkinu 
býr framfarahugur.

Ég finn það á íbúum og atvinnu-
lífi að þessi orð eiga nú loksins við 
aftur eftir langt hlé. Eftir þrjátíu ára 
Þorra, sem við höfum mátt þreyja, 
er nú allt að lifna við. Sá kraftur sem 
jafnan hefur verið í íbúunum getur nú 
fundið sér farveg í sjávarútvegi, fisk-
eldi, ferðaþjónustu og tengdum iðnaði. 
Menning, listir og íþróttir verða okkar 
hjartsláttur sem fyrr og hjálpa okkur 
að mála bæinn rauðan, grænan, bláan 
og gulan. Sameinuð stöndum við og 
sundruð við föllum. 

Það er von mín að í aðdragand-
anum, nú eins og árið 1966, taki íbúar 
höndum saman og snyrti umhverfi 
sitt eins og frekast er unnt, með máln-
ingu, garðáhöldum eða hverju sem 
hentar. Gjarnan má rétta nágrönnum 
og sveitarfélaginu hjálparhönd eftir 
því sem sem tök eru á – við eigum jú 
öll sveitarfélagið okkar saman.
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Slys sem hefði 
mátt koma í 
veg fyrir
Opinbert svar við greininni  
Friðlýsing Látrabjargs i uppnámi

Hvers vegna fór skipulagsferlið svona illa? Vegna hrópandi skorts á skyn-
samlegum stjórnunaraðferðum. Yfirvöldin fengu viðvaranir en geðþótta-
ákvarðanir virðast vera normið á Íslandi. Ég beini því orðum mínum til 
almennings. 

Sveitarstjórnin í Patreksfirði vann með 
Umhverfisstofnun að skipulagi Látra-
bjargs. Þau höfðu öll tæki sem þurfti 
til stjórna ferlinu vel: leiðarvísa um 
góða starfshætti í skipulagningu og 
samskiptum við hagsmunaaðila; ótal 
rannsóknir á stjórnun náttúruminja; 
mýmörg dæmi um vandamál þegar 
starfshættir eru ekki góðir; heila deild 
innan Háskólaseturs Vestfjarða sér-
hæfða í stjórnun haf-og strandsvæða; 
öflug tæki til að meta áhrif ferða-

manna á viðkvæm svæði sem voru 
þróuð af Ólafsdóttur og Runnström; 
og meistararitgerð mína sem benti á 
marga galli í ferlinu og hvernig væri 
hægt að bæta úr þeim. En ekkert af 
þessu virðist hafa verið notað. 

Í fyrsta lagi vantaði meiri upp-
lýsingar til að verndaráætlun gæti 
gagnast svæðinu og hagsmunaað-
ilum. Næstum engin gögn eru til um 
plöntulíf, skordýr, spendýr og sumar 
fuglategundir á svæðinu. Því vantar 

mikið upp á að hægt sé að vita hvað 
og hvar þarf að vernda. Þá vantar alveg 
rannsóknir á ferðamönnum sem koma 
á svæðið. Til hvers koma þeir, hvaða 
aðbúnað vilja þeir hafa, hvernig eyða 
þeir peningum, o.s.frv. ? Þessu þarf 
að svara til að gera haldgóða áætlun. 

Þetta leiddi til annars galla, skort 
á raunverulegri þátttöku allra hags-

munaaðila. Reyndar hefði þurft að fara 
í sérstaka hagsmunaaðilagreiningu 
til að meta hverjir hafa hagsmuna að 
gæta. Þótt hún hafi ekki verið gerð 
var ekkert samráð haft við augljósa 
hagsmunaaðila eins og ferðamenn, 
leiðsögumenn, ferðamannafyrirtæki, 
veiðimenn og umhverfisverndarhópa. 
Samráðið ætti líka að vera mun 
nánara; fulltrúi hvers hóps ætti að vera 
viðstaddur hvert einasta skref í ferl-
inu. Fulltrúarnir ættu að vera kjörnir á 
lýðræðislegan hátt, en ekki valdir eftir 
hentugleik yfirvalda. Ennfremur er 
nauðsynlegt að hafa hlutlausan milli-
lið sem dregur úr spennu og miðlar 
málum milli aðila. Þetta seinkar vissu-
lega ferlinu, en sparar tíma og kostnað 
vegna mistaka og ósættis. 

Þátttökuna vantaði og landeigend-
urnir voru virtir að vettugi, sem leiddi 
til vantrausts og fékk suma til að hafna 
friðuninni. Mótstaða við friðun skýrist 
sennilega að hluta á skorti á skilningi 
á því hvað friðunin þýðir og hvaða 
gerðir eru til af friðun (það voru engar 
umræður með hagsmunaaðilum um 
hvaða gerð friðunar þeir vildu). Yfir-
völd hefðu átt að útskýra þessa hluti, 
en þeir vissu það ekki einu sinni sjálfir, 
því engin greining var gerð á því hvaða 
áhrif friðun á Látrabjarg myndi hafa!

Þetta leiðir til spurningar sem ég 
tel vera síðasta alvarlega gallann; 
Hvers vegna var deiliskipulagið gert 
á undan verndar-og stjórnunaráætl-
uninni; og þar með nákvæmri um-
hverfis-, hagfræði-og félagsgreiningu? 
Í rökrétti stjórnunarhugsun byggir 
deiliskipulagið á minnstu smáat-
riðum þessarar greiningarvinnu. 
Hvaða gerð af ferðamennsku á að 
stunda; fjöldaferðamennsku, vist-
væna ferðamennsku, eða á að rukka 
aðgangseyri? Hvernig á að fjármagna 
deiliskipulagið? Hvar eru viðkvæmar 
tegundir eða vistkerfi? Hvaða áhrif 
munu ákvarðanir hafa á hagsmuna-
aðila? Hvar á að byggja innviði og af 
hvaða gerð, til að lágmarka umhverfis-
áhrif? Hvernig er hægt að bæta efna-
hag svæðisins? 

Smávægilegt umhverfismat var gert 
á áhrifum þess að færa veg, en þar 
var bjartsýni ríkjandi og varúðarreglu 
ekki beitt. Þar sem deiliskipulagið var 
gert af arkítektastofu kemur lítið á 
óvart að þar sé ekkert talað um efn-
isval, hönnun og hvaða tegundir af 
innviðum henta best m.t.t. umhverfis 
og ferðamanna. Hvar var varúðar-
reglan, sjáfbærnihugsunin og að-
lögunin að landslaginu? 

Loks voru svör þeirra við 
athugasemdum mínum og annarra 

vægast sagt vonbrigði (sérstaklega 
landeigendanna), ef þeim var yfirleitt 
svarað. Svörin voru oftar á þá leið að 
„við ákváðum þetta“ heldur en að færa 
rök fyrir niðurstöðunni. Þeir virðast 
ekki hafa haft í hyggju að breyta áætl-
unum sínum eða að bæta samskipti 
við hagsmunaaðila. 

Mér finnst leiðinlegt ef ég hef 
móðgað einhverja sem stóðu að ferl-
inu. Fólk lagði mikla vinnu í þetta í 
þrjú ár og það sem ég segi hljómar 
kannski dæmandi. Ætlun mín var að 
benda á augljós vandamál í skipulags-
ferlinu (borið samin við bestu leiðina) 
og hjálpa þar með við að finna lausnir. 
Þeir sem stóðu að skipulaginu gerðu 
að mestu leyti sitt besta með því tak-
markaða fjármagni sem var í boði, og 
voru undir pressu vegna hins aukna 
ferðamannastraums. 

Ég vil líka taka fram að 
deiliskipulagsferlið gekk vel, þótt það 
sé mikilvægt út frá umhverfissjónar-
miðum að gera verndaráætlunina fyrst 
(arkítektastofan hafði ekkert um þessa 
ákvörðun að segja og stóð sig vel m. v. 
hversu takmarkaða fjármuni og upp-
lýsingar hún hafði). Það sem fór svo 
úrskeiðis er að einn landeigandi (af 
um 150) neitaði að skrifa undir yfir-
lýsingu til að búa til þjóðgarð (sem er 
mjög slæmt fyrir vernd Látrabjargs). 
Það hefði kannski mátt koma í veg 
fyrir þetta með bættu skipulags-
ferli, en hvorki hægt að kenna Um-
hverfisstofnun, Vesturbyggð né land-
eigendum algerlega um. 

Best er að þeir sem hafa eitthvað 
að athuga við þessi skrif komi þá sínu 
sjónarhorni á framfæri á sama hátt svo 
fólk geti myndað sér hlutlæga skoðun. 

Sérstakar þakkir til eiginmanns 
míns sem styður mig og hjálpaði mér 
við að skrifa greinina. 

Marie Legatelois
M.Sc. haf-og strandsvæðastjórnun, 

Háskólasetri Vestfjarða
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Marie Legatelois.
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Hæstaréttardómur: 

Sjómaður hlunnfarinn um 40% launa 
sinna - einkum vegna kvótaleigu 
Fyrir liggur niðurstaða Hæstaréttar í máli sjómanns í Bolungavík sem 
hann höfðaði gegn útgerðinni um vangoldin laun. Héraðsdómur gekk á 
síðasta ári og var þá sagt frá honum í blaðinu. Hæstiréttur hefur staðfest 
dóm Héraðsdóms Vestfjarða óbreyttan. Fallist er á kröfu sjómannsins en 
útgerðin sýknuð þar sem sjómaðurinn hafi of lengi dregið að sækja rétt 
sinn. Á tímabilinu 2008 - 2012 fékk sjómaðurinn 31,9 milljónir króna í 
laun en samkvæmt dómnum vantar 19,1 milljón króna upp á full laun. 
Vangoldin laun nema því um 38% af laununum. 

Í dómnum kemur glögglega fram að 
útgerðin braut lög á sjómanninum. 
Eins má sjá að tiltekið ákvæði kjara-
samninga var ekki uppfyllt . Segja má 
að um yfirgripsmikil laga- og samn-
ingsbrot að ræða. 

Deilt var um hvaða skiptaprósentu 
hafi verið samið og einnig var deilt um 
hvað ætti að draga frá aflaverðmæti 
áður en hlutur væri ákvarðaður. 

Sveinbjörn Ragnarsson var ráðinn 
skipstjóri á bátnum Gunnari Leós ÍS 
sem var í eigu Fiskihóls ehf á árunum 
2007 - 2012. Á þeim tíma var ekki í 
gildi kjarasamningur sem náði til skip-
stjórans. Það var ekki gerður skriflegur 
ráðningarsamningur. Sveinbjörn taldi 
að samið hefði verið um 12% hlut af 
aflaverðmæti að frádregnum lög-
mætum frádráttarliðum, auk orlofs 
en útgerðin taldi að miðað hefði verið 
um 8%. 

Aðalkrafa stefnanda var 27 millj-
ónir króna en varakrafa 19,1 milljónir 
króna og var varakröfunni áfrýjað til 
Hæstaréttar. Munurinn á aðal- og 
varakröfu fólst í því í varakröfu er 
tekið tillit til fjarvista Sveinbjörns á 
tímabilinu, fallið var frá kröfu um 
8% framlag atvinnurekanda í lífeyr-
issjóð þar sem það er einungis lífeyr-
issjóðurinn sem getur gert kröfu um 
framlagið og miðað var við 5,69% 
uppboðskostnað af aflaverðmæti. Að 
öðru leyti eru sömu útreikningar á 
launakröfunni. 

sjómannalög brotin 
Fram kemur í dómnum að í sjómanna-
lögum nr. 35/1985 bæði í 6. grein og 
42. grein séu þær kvaðir lagðar á út-
gerðarmann að gera skriflegan ráðn-
ingarsamning við skipverja þar sem 
fram komi ráðningarkjör. Þetta var 
ekki gert. Ef lögum hefði verið fylgt 
hefði ekki þurft að koma til málaferla. 

Kjarasamningur brotin
Í ákvæðum kjarasamnings Sjómanna-
sambands Íslands við SFS eru skýr 
ákvæði í grein 1.12. sem kveður á um 

að í uppgjöri skal aflamagn og afla-
verðmæti greinilega sundurliðað á 
skiptareikningi hvers skipverja. Það 
þýðir að á launaseðli og/eða í fylgi-
gögnun skuli koma fram upplýsingar 
sem nauðsynlegar eru til þess að 
sannreyna útreikning á aflahlut. Þetta 
staðfestir Hólmgeir Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Sjómannasambandsins 
í svari við fyrir spurn blaðsins Vest-
firðir. Hólmgeir segir að samhljóða 
ákvæði sé í 3. grein kjarasamnings 
sjómannasambandsins við Landssam-
band smábátaeigenda. Örn Pálsson, 
framkvæmdastjóri Landssambands 
smábátaeigenda staðfesti þetta í viðtali 
við blaðið fyrr á þessu ári. Það kemur 
hins vegar fram í dómsorði Héraðs-
dóms að á launaseðlum stefnanda 
vanti upplýsingar um skiptaprósentu, 
aflaverðmæti og hvaða kostnaður væri 
dreginn frá söluverði aflans. 

Þessi framkvæmd er skýrt brot á 
ákvæðum kjarasamninga og eru til 
þess eins fallin að leyna nauðsynlegum 
upplýsingum. 

Skiptaprósentan 12%
Báðir aðilar leiddu fram vitni um 
ráðningarkjörin og það sem hefði tíðk-
ast þegar ráðning fór fram. En þar sem 
það var á ábyrgð útgerðarinnar að gera 
ráðningarsamninginn varð útgerðin 
að afsanna staðhæfingu sjómanns-
ins. Af framburði vitna mátti ráða að 
kjör sjómanna hefðu verið að versna 
á tímabilinu, úr 12% fyrir skipstjóra 
niður í 8% og háseta úr 10% í 6%. 
Sveinbjörn leiddi fram nokkur vitni 
sem staðfestu að hluturinn hefði verið 
12% á umræddum bát þegar hann var 
ráðinn og eins að 12% hefði þá verið 
algengur hlutur skipstjóra á öðrum 
bátum. Nokkrir útgerðarmenn lögðu 
fram yfirlýsingu um hver skiptapró-
senta hefði verið og sögðu hana lægri. 

Það var niðurstaða dómsins eftir 
framlagningu gagna og vitnaleiðslur 
að útgerðin sem stefnt var hafi á engan 
hátt fært fram gögn því til sönnunar að 
samið hafi verið um anna skiptahlut 

en Sveinbjörn Ragnarsson hélt fram og 
færði rök fyrir. Því stæði staðhæfing 
hans um 12% skiptahlut. 

Kvótaleigan skýringin
Sveinbjörn Ragnarsson skoraði á 
Fiskihól ehf í stefnu sinni að leggja 
fram gögn um kostnað af kvótaleigu 
vegna bátsins á ráðningartíma sínum. 
Var einnig skorða á útgerðina að leggja 
fram sundurliðaða útreikninga launa-
uppgjörs fyrir tímabilið. Bent var á 
að ólögmætt er að láta sjómem bera 
kostnað vegna kvótaleigu og ekki 
hafi verið samið um það milli aðila. 
Í gögnum Sveinbjörns kemur fram 
að skiptahlutur er síbreytilegur milli 
mánaða og að hann hafi engar upp-
lýsingar um hvers vegna. Taldi stefn-
andi mögulegt að dregið hafi verið 
frá laununum kostnaður útgerðar-
innar vegna kvótaleigu og að það 
skýrði breytileikann í útreiknuðum 
hlut. Ekkert kemur fram hverju út-
gerðin sem stefnt var svaraði varðandi 
kvótaleiguna. Í dómnum er rakinn 
málsvörn verjanda útgerðarinnar og 
segir þar aðeins og samið hafi verið 
um að Sveinbjörn fengi sambærileg 
launakjör og aðrir skipstjórar á samb-
ærilegum bátum í Bolungavík. Ekkert 
kemur fram hver umsamin skiptapró-
senta hafi verið og ekki er einu orði 
vikið að kvótaleigu. 

Formaður Verkalýðs- og sjómanna-
félags Bolungavíkur sagði í blaðinu 
í fyrra þegar fjallað var um Héraðs-
dóminn að sjómenn í Bolungavík 
hefðu látið yfir sig ganga að taka þátt 
í kvótaleigu. Leitast hefur verið við 
að afla nánari upplýsinga um þetta 
atriði. Að þeim fengnum virðist hafið 

yfir vafa að skýringin er einmitt sú 
að frá launum sjómanna var dreginn 
kostnaður útgerðar við kvótaleigu. 
Þetta mun hafa verið ákvörðun út-
gerðarmanna án samþykkis sjómanna 
en þeir hafi látið það yfir sig ganga eins 
og formaður Verkalýðs- og sjómanna-
félags Bolungavíkur tók til orða. 

ólögmætt að láta sjómenn 
greiða kvótaleigu
Í lögin um skiptaverðmæti nr 24/1986 
var bætt ákvæði árið 1994 um bann 
við því að draga kostnað við kaup á 
veiðiheimildum frá heildarverðmæti 
afla að viðlögðum refsingum ef út af 
var brugðið. 

Fram kemur í dómnum að út-
gerðarmaðurinn gat litlu svarað um 
það hvernig launin voru reiknuð og 
vísaði á Jón Þorgeir Einarsson, endur-
skoðanda. Endurskoðandinn sá um 
launaútreikninga fyrir fleiri útgerðir 
og hafði því yfirlit yfir laun sjómanna 
á þessum bátum á umræddu árabili, 
auk þess að vera útgerðarmaður 
sjálfur. Miðað við þessar upplýsingar 
virðist sem það hafi verið algengt að 
útgerðarmenn smábáta í Bolungavík 
hafi látið sjómenn greiða kostnað 
vegna kvótaleigu. Það skýrir hinn 
síbreytilega skiptahlut milli mánaða. 
Virðist sem að kvótaleigan hafi verið 
dregin frá 12% hlutnum og það sem 
eftir stóð fært sem hlutur mánaðar-
ins. Þannig verður skiptaprósentan 
lægri en 12% en sveiflast milli mánða 
eftir því hvað kvótaleigan var mikil í 
hverjum mánuði. 

Tómlætið 
Eins og fyrr segir var krafan sam-

þykkt en útgerðin sýknuð þar sem 
sjómaðurinn hafi ekki sótt rétt sinn í 
tíma. Almennt fyrnist krafa á 4 árum. 
Liðin voru sex ár frá elstu vangoldnu 
laununum þegar krafan var sett fram. 
Sveinbjörn Ragnarsson segir það ein-
kennilegt að dómstóllinn skuli hafa 
sýknað útgerðina af öllum kröfunum 
þar sem um helmingur þeirra var þá 
enn innan 4 ára kröfufrestins og það 
hefði skýrt komið fram hjá verjanda 
útgerðarinnar. Þá ítrekar Sveinbjörn 
að hann hafi nokkrum sinnum leitað 
til Jóns Þorgeirs Einarssonar, endur-
skoðanda, sem annaðist útreikning-
ana, fyrst líklega 2011, kvartað yfir 
launum og skiptaprósentu og beðið 
um skýringar. Endurskoðandinn sagði 
hins vegar fyrir dómi að Sveinbjörn 
hefði aldrei gert athugasemd við 
skiptaprósentuna. Dómurinn vísar til 
þess vitnisburðar og segir því ósannað 
að sækjandi hafi gert athugasemd fyrr 
en í október 2013. Virðist sem að þessi 
vitnisburður endurskoðandans ráði 
miklu um að útgerðin var sýknuð. 

Sveinbjörn Ragnarsson staðfestir að 
útgerðin hafi boðin honum 2,5 millj-
ónir króna í sátt áður en dómur Hæsta-
réttar féll en því boði var ekki tekið. 
Sagði hann það boð hafa verið of lágt. 

Lærdómurinn að þessu máli fyrir 
sjómenn er einkum sá að þeir eiga að 
krefjast þess að að skriflegur ráðn-
ingarsamningur sé gerður og að þar 
komi fram ráðningarkjörin. Eins eiga 
þeir að ganga eftir því að launaseðlar 
og uppgjör hafi að geyma fullnægj-
andi upplýsingar um aflaverðmæti , 
frádrátt og skiptaprósentu. Það getur 
komið þeim í koll seinna ef þeir láta 
kyrrt liggja.
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Útskipun stóð yfir 
hjá Íslenska kalk-
þörungaverksmiðj-
unni á Bíldudal 
þegar tíðindamann 
blaðsins Vestfirði 
bar að garði. Einar 
Sveinn Ólafsson, 
framkvæmdastjóri fór 
um á lyftara og flutti 
sekki til skips og hinn 
nýju löndunarkrani 
félagsins, Hallgerður 
er afkastamikill og 
stóreykur afköstin. 
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Raggagarður í Súðavík
Hafið er ellefta starfsár Raggagarðs í Súðavík. Frumkvöðullinn Sesselja 
Vilborg Arnarsdóttir er komin frá Akureyri á fornar slóðir að undirbúa 
sumarið og vinna að frekari framförum á garðinum. Vilborg hafði lengi 
gengið með þá hugmynd að koma á fót sumarleiksvæði fyrir fjölskyldur 
á norðanverðum Vestfjörðum. Tilgangurinn er að hlúa að fjölskyldum 
og efla útveru og hreyfingu og stuðla að ánægjulegri samveru barna og 
foreldra. Eins er ætlunin að styrkja Súðavík sem ferðamannabæ með 
því að efla afþreyingu. Garðurinn ber nafn sonar Vilborgar sem lést af 
slysförum árið 2001. 

Í kynningu um garðinn á síðu 
Markaðsstofu Vestfjarða segir: „Garð-
urinn á að vera vettvangur til að eiga 
ánægjulega stund með börnum okkar 
og barnabörnum, þar sem fjölskyldan 
getur glaðst saman. Garðurinn er 
ætlaður sem góður og gleðilegur vett-
vangur til að hugleiða út á hvað lífið 
gengur eða hvað sé okkur dýrmætast 
í lífinu.“

Framkvæmdir við garðinn hófust 
2004 og haustið 2005 var Ragga-
garður formlega opnaður. garður-
inn er verkefni áhugamannafélags 
og er allt unnið í sjálfboðavinnu af 
velunnurum garðsins. Þar hafa margir 
lagt hönd á plóg með framlögum eða 
vinnufremlagi nema hvort tveggja sé. Í 
garðinum eru skilti með nöfnum þeirra 
sem lagt hafa fram 500 þúsund krónur 
eða meira og eins og sjá má eru þeir 
ófáir. Að sögn Vilborgar má ætla að 
verðmæti gjafa og vinnu frá upphafi 
séu um 37 milljónir króna. Enginn 
aðgangseyrir er að garðinum en tekið 
við frjálsum framlögum. 

Þegar tíðindamaður blaðsins 
Vestfirðir var Vilborg að störfum í 
garðinum við lagfæringar, endur-
bætur og skipulagningu á frekari upp-
byggingu. Þá voru væntanlegir hópar 
ungmenna frá vinnuskóla í nærliggja 
sveitarfélgum sem taka til hendinni 
undir leiðsögn og fá að launum veg-
legar veitingar. Vilborg lagði áherslu 
á að þau væru eigendur að garðinum 
eins og hver sá sem ætti þar sitt handtak 

og hefði með því lagt sitt af mörkum. 
Yordan Yordanov kom í garðinn við 

annan mann til þess að slá og hirða 
grasið og sagði Vilborg að framlag 
hans væri gott dæmi um þann hlýhug 
sem heimamenn hafa sýnt fjölskyldu-
garðinum. Yordan hefði frá upphafi 
slegið garðinn og aldrei tekið neitt fyrir. 
Þeir væru miklu fleiri sem lagt hafa 
málefninu gott lið í gegnum árin og 
fyrir það væri hún afar þakklát. 
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innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

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

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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Lokað á laugardögum í sumar



RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!
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Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

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

Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Við bjóðum mismunandi stí�eika á dýnum,  allt eftir þyngd þeirra sem á

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