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Þvottadagar
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 sn. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók.
Verð áður: 99.900,-
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undir borðplötu. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-
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af þvotti. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-
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hafnarstræti 12 · sími 465 4751

Það er víða kvöldfagurt á Vestfjörðum og í vetur hefur blíðan verið óvenjuleg. 
Þessa fallegu mynd af Dýrafirði tók Davíð Davíðsson, Þingeyri.

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand fyrir sumarið.

Fánasmiðjan

s:5772020

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

FRYSTIGÁMAR / SALA OG LEIGA – 10 / 20 OG 40 FT.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og 
salernishús í ýmsum stærðum og gerðum. 
Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að þörfum hvers og 
eins viðskiptavinar.

Hafðu 
samband

568 0100
Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfirði

www.stolpigamar.is
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Flott föt - fyrir flottar konur 

Arnarlax hf hefur fengið endur-
skoðunarskrifstofuna PwC til 
þess að greina áhrifin af starf-

semi fyrirtækisins. Fram kemur að 
118 starfsmenn voru hjá Arnarklax að 
meðaltali á árinu og miðað við gögn 
um afleidd störf í fiskeldi megi ætla að 
65 störf  utan fyrirtækisins hafi orðið 
til vegna fiskeldisins.  Samtals eru 
þetta nærri 200 störf. Arnarlax hf var 
stofnað árið 2009 á Bíldudal og starf-
semi þess er laxeldi í sjó.  Fyrirtækið 
hefur framleiðsluleyfi fyrir 14.500 
tonnum á ári í Patreksfirði, Tálknafirði 
og Arnarfirði. Framleiðslan var 6.000 
í fyrra. Áform eru um frekari  fram-
leiðsluleyfi í Ísafjarðardjúpi. Rekstrar-
kostnaður  án afskrifta á síðasta ári var 
ríflega 4 milljarðar króna.

Arnarlax hf skapaði 
um 200 störf árið 2016

rekstrarkostnaður samstæð- 
urnar án afskrifta nam samtals 
4.123 milljónum kr.

n Framleiðslukostnaður (þar með 
verktakar)
n laun og tengd gjöld
n annar rekstrarkostnaður

Jón Þorsteinn Sigurðsson, rétt-
argæslumaður fatlaðra á Vest-
urlandi og Vestfjörðum segir að 

hann hafi fengið fjölda ábendinga og 
ýmsar misjafnar sögur af meðferð fatl-
aðra einstaklinga á Bræðratungu og vill 
láta athuga hvað þarna hafi átt sér stað 
á þeim tíma sem hún var í rekstri. Jón 
Þorsteinn segir að hafi ákveðin atvik í 
huga sem hann hafi fengið nákvæm-
ar lýsingar á og varðar fatlaða íbúa  á 
Bræðratungu. Samkvæmt þeim hafi 
viðkomandi verið beittir nauðung og 
þvingunum og refsingum sem hafi 
skert lífsgæði fólks sem þarna bjó.  Jón 
Þorstein nefnir sem dæmi að enn þann 
dag í dag borðar einn fyrrverandi vist-
maður á Bræðratungu matinn sinn í 
þeim anda að maturinn verði tekinn af 
honum því á sínum tíma var það gert ef 
hann borðaði ekki fallega og fékk mikl-
ar skammir á meðan hann mataðist. 

Það var mikið framfaraskref, segir 
Jón Þorsteinn,  að leggja niður Bræðra-
tungu og stuðla að sjálfstæðru búsetu 
hinna fatlaðs fólks sem þar bjó. ,,Að 
hafa þá stefnu að setja fólk á afmark-
aðann stað eða hópa þeim saman til að 
spara fjármagn er gamaldags viðhorf 
sem ekki er í anda Samnings sam-
einuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks og á ekki að eiga sér stað árið 
2017. Guðmundur Halldórsson, Bol-
ungavík er aðstandandi eins fyrrum 
íbúa á Bræðratungu og hann segir að 
hann hafi athugasemdir við framkomu 
í garð stað. Nefnir hann sérstaklega  
að hann hafi fengið staðfestingu á því 
að notaðar hafi verið nálar til þess að 
stinga skjólstæðing sinn til þess að fá 

hann til þess að hlýða.
Aðspurður um hvað hægt sé að 

geranú  segir Jón Þorsteinn að rík 
ástæða sé til þess að gera athugasemd-
ir við sumt af því sem viðgekkst á 
Bræðratungu.  Að hluta til megi skýra 
atburðina með skírskotun til tíðarand-
ans og þeirra ráða sem tíðkuðust þá. En 
Kópavogshælið var ekki einstakt tilvik 
og við eigum eftir að tala um Bræðra-
tungu og fleiri staði á landinu, segir 
Jón Þorsteinn.  "Það þarf að upplýsa og 
athuga hvaða atvik áttu sér stað til þess 

að geta af þessu lært svo sagan endur-
taki sig ekki. Þessir einstaklingar eiga 
jafnmikinn rétt á sanngirnisbótum og 
vistfólkið á Kópavogshælinu."  

Þarf að rannsaka 
Bræðratungu

Þessir þingmenn kjördæmisins 
greiddu atkvæði með fjárlaga-
frumvarpinu fyrir 2017 í des-

ember 2016 og skildu samgönguáætl-
unina  sem samþykkt var í október 
2016 eftir í uppnámi. Framkvæmdir 
við veg um Teigsskóg og Dynjandi-
heiði munu því ekki hefjast á árinu 
eins og lofað var með samgönguá-
ætluninni sem samþykkt var fyrir 
Alþingiskosningarnar í október 2016. 
Samtals eru 1.600 milljónir til þessara 
tveggja verkefna felldar niður með 
ákvörðun Samgönguráðherrans Jóns 
Gunnarssonar. Nauðsynlegar fjár-
veitingar til Dýrafjarðarganga fengust 
með naumindum samþykktar í fjár-
lögunum.

Í hvaða liði eru 
þingmennirnir?

Bræðratunga
Mynd: ljósmyndasafnið Ísafirði

Elsa lára arnardóttir (b) gunnar bragi Sveinsson (b)

teitur björn Einarsson (D) Hafdís gunnarsdóttir (D)Haraldur benediktsson (D)
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Vestfirðingar bregðast hart við 
niðurskurði á fjárveitingum 
til vegagerðar á Vestfjörð-

um. Samgönguráðherra hefur kynnt 
áform ríkisstjórnarinnar um að skera 
niður framlög til samgöngumála um 
10 milljarða króna á þessu ári. Ætlun-
in er að fella alveg niður 1.200 millj-
óna króna framlag til vegagerðar í 
Gufudalssveit og 400 milljóna króna 
framlag til þess að byrja á nýjum vegi 
yfir Dynjandisheiði.

Stjórn Fjórðungssamabnds Vest-
firðinga sendi frá sér ályktun fyrir 
helgi og segir þar ákvörðun ráðherra 
óskiljanlega og að Vestfirðingar allir 
mótmæli. Ályktunin er svohljóðandi:

„Þjóðvegur 60, Vestfjarðarvegur, 
opnaðist fyrst árið 1959 og þótt að 
talsvert hafi áunnist á þeirri leið á liðn-
um árum eru enn í notkun vegakaflar 
sem lagðir voru um miðja síðustu öld.

Hönnun vegar um Dynjandisheiði 
er langt kominn og nauðsynlegt að 
hefja framkvæmdir sem fyrst til að 
verklok þar verði á svipuðum tíma og 
verklok við Dýrafjarðargöng.

Barátta Vestfirðinga um eðlilegt 
vegstæði um Gufudalssveit, hefur 
staðið í áratug. Sú baráttan hefur fyrst 

fremst verið á skipulagsgrundvelli, 
þar sem tekist hefur verið á um um-
hverfissjónarmið. Um framkvæmd-
ina hefur hinsvegar verið nokkuð 
breið pólitísk sátt og fjármögnun 
hennar ekki deiluefni.

Nú hillir, vonandi, undir lok þeirra 
vinnu og baráttu.

Þá kemur þetta óvænta og óbilgjarna 
pólitíska útspil ráðherra um niðurskurð 
á fjármagni til vegaframkvæmda.

óskiljanlegt
Í gildi er Samgönguáætlun sem kveð-
ur skýrt á um þessar löngu tímabæru 
framkvæmdir á þjóðvegi 60. Skilaboð 
ráðherra er að plaggið sé marklaust.

Við þetta verður ekki unað. Vest-
firðingar mótmæla allir.“

Bæjarráð Ísafjarðar hefur einng 
sent frá sér ályktun og „ mótmælir 
þeirri stefnu stjórnvalda að fjármagna 
ekki samgöngukerfi landsins með 
þeim hætti sem nauðsynlegt er og líta 
þar með framhjá þeirri miklu þörf sem 
er í uppbyggingu innviða. Bætt sam-
göngukerfi er ein af forsendum þeirrar 
uppbyggingar sem þarf að eiga sér stað 
á Íslandi vegna vaxtar atvinnulífsins á 
sviði ferðamála og fiskeldis.“

Niðurskurður til vegagerðar: 
Hörð mótmæli á Vestfjörðum





4   9. mars 2017

Kjósendur blekktir
nýjustu axarsköft ríkisstjórnarinnar eru þau að kasta samgöngu-

áætluninni út um gluggann.  Áætlunin var samþykkt fáum vik-
um fyrir Alþingiskosningarnar á síðasta ári og nú að þeim af-

loknum  er látið eins og yfirlýsing þingisins til kjósenda hafi verið siðlaus 
skrípaleikur að því er fjármálaráðherrann lét 
sig hafa að segja í útvarpsþætti í vikunni.

Mikil reiðibylgja hefur farið um landið 
þegar ljóst varð hvað ríkisstjórnin ætlar sér.  
Samgönguráðherrann er þegar byrjaður að 
bila í vörninni fyrir niðurskurðinn og sagði 
í Kastljósi Ríkissjónvarpsins að ef til vill yrði 
lagt til að breyta fjárlögum ársins og auka 
fjárveitingar til vegamála á þessu ári. Nú þarf 
almenningur að reka flóttann og gera ríkis-
stjórninni ljóst að ástand í samgöngumálum 
er svo alvarlegt að ekki verður lengur þolað að 
ríkisstjórnin og sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn dragi lappirnar í upp-
byggingu samgöngukerfisins. Allt síðasta kjörtímabil var samgöngu-
áætlun hornreka þáverandi ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks. Þrisvar var lögð fram samgönguáætlun  án þess að ljúka 
verkinu og tryggja brýnum framkvæmdum nauðsynlegt fjármagn. Það 
var ekki fyrr en Alþingiskosningarnar voru handan við hornið og Sjálf-
stæðisflokkurinn, sem fór með samgöngumálin, var kominn með bak-
ið upp að vegg að það tókst að draga samgönguályktunina í gegnum 
þingið eins og hverja aðra illa sútaða nautshúð. Frammistaða síðustu 
ríkisstjórnar er slík hneisa að engin fordæmi eru til fyrir viðlíka lítils-
virðingu við málaflokkinn og íbúa landsins, að ekki sé sagt íbúa lands-
byggðarinnar.

niðurskurður og vanfjármögnun árum saman
Það er mikill misskilningur hjá fjármálaráðherra Engeyjarættarinnar 
að ákvörðun Alþingis í október 2016 hafi verið siðlaus. Öðru nær. Sam-
gönguáætlunin var ábyrgð og leitast var við að bæta  í ótrúlegum vand-
ræðum  sem Sjálfstæðisflokkurinn verður að axlaábyrgð á umfram aðra 
flokka.

Það kom fram  í meðförðum Alþingis að á árunum eftir hrun og þá 
sérstaklega eftir að efnahagslífið fór að taka við sér á nýjan leik með stór-
lega vaxandi ferðaþjónustu hafi samgöngukerfið verið vanfjármagnað og 
fjárveitingar síðustu árin svo knappar að ekki hafi verið hægt að halda í 
horfinu.

Fjórðungssamband Vestfirðinga vakti athygli Alþingis á þessu í sér-
stakri umsögn sinni um samgönguáætlunina  í apríl á síðasta ári. Þar 
segir:

"Fjórðungssamband Vestfirðinga lýsir hinsvegar miklum áhyggjum 
hversu hægt gangi að auka fjármagn til samgöngumála frá efnahags-
hruni 2008. Auk mikils niðurskurðar í nýframkvæmdum, þá er ástand 
þjóðvegakerfis orðið slæmt, ef ekki alvarlegt, vegna lækkunar á fjár-
magni til viðhalds og endurbóta. Á Vestfjörðum er að auki verið að 
glíma við viðhald á stofnvegum sem eru enn án bundins slitlags."

Það var loks í september 2016 sem málið var afgreitt út úr þingnefnd 
og nefndin virðist hafa áttað sig á alvarlega málsins því í áliti nefndar-
innar til þingsins tekur hún efnislega undir athugasemdir Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga.

Nefndin bendir á að markaðir tekjustofnar til vegagerðar hafi ekki 
hækkað í samræmi við breytingar á verðlagi.  Því séu tekjurnar aðeins 
16 milljarðar sem renni til samgöngumála en ekki 23 milljarðar eins 
og ætti að vera. Sögulega séð hafa framlög til samgöngumála verið um 
1,5% af vergri landsframleiðslu. Það jafngildir um 35 milljörðum króna 
miðað við landsframleiðslu þessa ári. Frá hruninu 2008 hafa framlögin 
verið mun lægri og voru í fyrra aðeins 1,1%.   Munurinn á því og sögu-
legu meðaltali er um 10 milljarðar króna.

enn undir sögulegu meðaltali 
Þingnefndin lagði til að hækka framlögin í 1,3% af vergri landsfram-
leiðslu næstu tvö árin og Alþingi samþykkti það.  Það er samt undir með-
altalinu. 

Þetta var siðleysið sem seinni Engeyingurinn í fjármálaráðuneytinu 
var að tala um. Hann og aðrir ráðherrar tala eins og að fjárveitingar til 
samöngumála séu svo miklar að það sé út yfir allt velsæmi. Staðreyndin 
er önnur. Þvert á móti fjárveitingarnar eru að vísu út yfir allt velsæmi 
en aðeins á þann veg að vera of litlar, vel undir meðaltali og hafa verið 
það svo lengi að vegfarendum stafar hætta af. Það er siðleysið í málinu 
að byggja ekki upp vegakerfið sómasamlega.  Það á ekki að skera frekar 
niður fé til samgöngumála heldur auka það.

Reiðin stafar af því að almenningur gerir sér grein fyrirþví að þarf 
þarf átak til uppbyggingar og það skynjuðu þeir sem eru við völd og 
töluðu á öðrum nótum fyrir kosningar. 

Blekkingarvaðallinn
Í stjórnmálaályktun Sjálfstæðisflokksins sem samþykkt var fyrir þing-
kosningarnar segir :

"Við viljum veita stórauknu fjármagni til viðhalds á vegakerfi lands-
ins. Fjárfesta þarf í samgöngumannvirkjum, flutningskerfi raforku, fjar-
skiptabúnaði og löggæslu."

Það er núna lýðum ljóst að forystumenn flokksins meintu ekkert 
með þessu orðagjálfri. Þeir líta greinilega á samgöngumálin sem út-
gjöld sem þurfi að hafa sem lægst. Þeir sjá eftir hverri krónu í mála-
flokkinn. Viðreisnardeild Sjálfstæðisflokksins talar á sömu nótum. Það 
er þessi vísvitandi blekking sem gerir almenning ævareiðan. Það var 
bara verið að spila með atkvæðin fyrir kosningarnar. Það er þessi léttúð 
gagnvart kjósendum sem er alvarleg. Kjósendur vilja trúa stjórnmála-
mönnunum og yfirlýsingum þeirra en sjá nú að þeir hafa verið hafðir 
að fíflum. Því verður ekki gleymt í bráð. Að því eiga stjórnarflokkarnir 
eftir að komast.

Kristinn H. Gunnarsson

leiðAri

Súgfirðingurinn Eðvarð Sturluson verður áttræður 
23. mars. Eðvarð var lengi áberandi framámaður í 
sveitarstjórnarmálum á Vestfjörðum og  ekki síður 

í Framsóknarflokknum.  Hann er hagyrðingur góður eins 
og margir Súgfirðingar en hefur lítið viljað flíka kveðskapn-
um. Átthagarnir og fjörðurinn eru Eðvarð kærir en honum 
fannst eins og fleirum að kvótakerfið í sjávarútvegi hefði 
ekki mulið undir Vestfirðina. Skömmu eftir að framsalið 
var leyft, eða um sumarið 1991 orti Eðvarð ljóðið Súganda-
fjörður og lýsti því hvernig honum var þá innanbrjósts:

Súgandafjörður
Hugfanginn lít yfir heimabyggð alla
heillandi fjallanna tign.
Hjalandi lækir í fjöruna falla
og fjörðurinn speglandi lygn.
Sólin í skærasta skini
skartandi falleg og heit.
Vekur gróður og vaxandi hlyni
er vermandi þessari sveit.
 
Um æðarnar finn ég orkuna streyma
og ákveðinn strengi þess heit.
Að berjast af einlægri hugsjón hér heima
til heilla fæðingarsveit.
Hér eru ótalin verk að vinna
ef vaxa á æskunnar byggð.
Huga og krafti má farvegi finna
til fullnustu átthagatryggð.
 
En hvort sem ég er með eða móti
er margt sem ég ræð ekki við.
Á sjávarútveg var settur kvóti
og sóknin bönnuð á mið.
Áður fyrr menn nálægðar nutu
og nægur var fiskur við land.
En stjórnvöld, þorpanna bjargræði brutu
svo byggðirnar hrannast í strand.

Hvað er hugsalegt helst til ráða
að heimta er kannski létt.
Í landinu forðum var byggð fyrir báða
burgeisa' og alþýðustétt.
Því uxu þorpin að sjór var sóttur
og sjálfsagt að allir hefðu þann rétt.
Nú er lamandi þrek og þróttur
en þrifaleg sægreifa stétt.
 
Stríðið er hafið og verkin skal vinna
til verndar búsetu hér.
Togarar ættu' að fá miklu minna
og meti það hver sem er.
Smábátar sækja björg í búið
og bæta almennan hag.
Ef til vill sýnist það öfugsnúið
en Ísland er svona í dag.
 
Ranglætið víki og kvótinn hverfi
þann kaleik ég vil ekki sjá.
Og síðari kynslóðir aldrei erfi
eitthvað sem má ekki fá.
Að uppræta meinið er öllum til bóta
og endurvakin skal fyrri dyggð.
Þá munum við fagnandi friðarins njóta
frjálsir í heimabyggð.

 

Hér hefur einn af bestu sonum Vestfjarða mælst 
vel og fer þá best á því að setja Amen á eftir efninu. 

Kristinn H. Gunnarsson

fimmtudaginn 9. mars kl. 18 
bjóða listakonurnar Ulla Juske 
og Ella Bertilsson gestum tað 

upplifa hljóðinnsetninguna Órætt 
efni/Uncertain Matter í ljósaskiptun-
um. Viðburðurinn er skipulagður í 
samvinnu við Kjartan Árnason arki-
tekt og fjölskyldu sem opna heimili sitt 
að Hnífsdalsvegi 10 á Ísafirði af þessu 
tilefni. Hljóðverkið tekur 22 mín. í 
flutningi. Boðið verður upp á léttar 
veitingar og spjall á eftir. Listakonurn-
ar Ulla Juske og Ella Bertilsson verða 
á staðnum. 

Órætt efni er frásagnarkennd 
hljóðinnsetning sem veltir því upp 
hvernig skynja má og skilgreina tíma. 
Í verkinu eru könnuð mörk stað-
reynda og skáldskapar þar sem skynj-
unin á tíma er skoruð á hólm sem og 
staðsetning okkar í alheiminum og 
framtíð okkar innan hans. Allt frá iðn-
byltingu hefur fólk verið háð klukkum 
og tímavörslu. Við skiljum öll tíma af 

pratískum ástæð-
um, en upplifunin 
af honum getur 
einnig verið hug-
læg. Mínútur geta 
verið sem klukku-
stundir og mánuðir 
geta liðið svo hratt 
að hönd fær vart á 
fest. 

H l j ó ð v e r k -
ið byggir á fjölda 
viðtala við áhuga-
stjörnufræðinga, 
s t j a r n e ð l i s -
fræðinga og grasa-
fræðinga frá Reykjavík og nágrenni. 
Sagan sem er sögð gefur innsýn í 
hugarheim viðmælendanna. Verkið 
var unnið er listamennirnir dvöldu 
um þriggja mánaða skeið í listavinnu-
stofum Sambands íslenskra myndlist-
armanna (SÍM). 

Órætt efni er samstarfsverkefni 

Ellu Bertilsson og Ullu Juske. Í 
samstarfi sínu leitast þær við að vera 
með frásagnarmiðaða túlkun sem lýs-
ir huglægri reynslu af tíma í tengslum 
við ákveðin samfélög, stað eða um-
hverfi. Samtöl við fólk sem tengist við-
fangsefni þeirra hverju sinni eru þar 
mikilvægasti hlekkurinn sem setur 
stefnuna við þróun hvers verks. 

Órætt efni - uncertain matter

Vestfirska vísnahornið

"Það er engin þörf á að byggja völundarhús þegar allur heimurinn er það nú 
þegar." - Jorge Luis Borges. 
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og framleiðsla síðan 1984

Ísafjarðarbær byggir leigu- 
íbúðir að Sindragötu 4a
Ísafjarðarbær hefur sótt um  stofn-

framlag hjá Íbúðarsjóði til þess 
að byggja leiguheimili að danskri 

fyrirmynd.  Gísli Halldór Halldórsson, 
bæjarstjóri var spurður um málið. "Já, 
það er rétt, Ísafjarðarbær hefur sótt um 
stofnframlag hjá Íbúðarlánasjóði til að 
byggja leiguheimili og snýr umsókn 
Ísafjarðarbæjar að 11 íbúðum í 13 íbúða 
fasteign. Leiguheimili er kerfi að danskri 
fyrirmynd sem gerir meðaltekjufólki 
kleift að komast í langtímaleigu og 
byggir á nýjum húsnæðislögum um al-
mennar íbúðir þar sem ríkissjóður og 
sveitarfélög leggja til 30-44% af eigin fé 
húsnæðis sem myndar ígildi eign fjár í 
félögunum. Hluti þessa fjármagns er 
rukkaður eftir að fjármögnun 56-70% 
kostnaðarins hefur verið greidd. Leigu-

heimilum er ætla að stuðla að því að í 
boði verði leiguíbúðir á viðráðanlegu 
verði fyrir þá sem þurfa á því að halda.

Framlag ríkisins er að grunninum 
til 18% af kostnaði, en ríkið getur veitt 
6% viðbótarframlag þar sem skortur er 

á leiguhúsnæði og bygging íbúða hefur 
verið í lágmarki á svæðinu eða sérstök 
vandkvæði hafa verið í fjármögnun 
á almennum markaði. Einnig getur 
ríkið veitt 4% viðbótarframlag vegna 
íbúðarhúsnæðis á vegum sveitarfélaga 
og vegna íbúðarhúsnæðis sem ætlað er 
námsmönnum og öryrkjum. 

Fimm íbúðir af framangreindum 
íbúðum eru ætlaðar fyrir fólk með 
fötlun, framlag ríkisins vegna þeirra 
íbúða er því 28%, hinar sex íbúð-

irnar eru ætlaðar fólki á almennum 
leigumarkaði sem þarf íbúð með lágt 
leiguverð og er framlag ríkisins vegna 
þeirra 24%. Framlag Ísafjarðarbæjar 
verður 16% í formi úthlutunar lóð-
ar og niðurfellingar á gjöldum vegna 
íbúðanna, fjármagnskostnaðar og 
hreinu fjárframlagi. Ísafjarðarbær set-
ur þau skilyrði að stofnframlag verði 
endurgreitt þegar önnur fjármögnun 
hefur verið greidd. 

Stefnt er að því að byggja fasteign-
ina á árinu 2017 að Sindragötu 4a, 
sem er á lóðinni við hlið Sindragötu 
4. Um er að íbúðabyggingu á þremur 
hæðum ásamt kjallara. Í byggingunni 
verða 13 íbúðir af mismunandi stærð-
um, en gert er ráð fyrir að tvær stærri 
íbúðirnar verði á frjálsum markaði, 
annað hvort til kaups eða leigu. Íbúða-
byggingin verður með lyftu og aðgengi 
fyrir hjólastólanotendur og aðra lík-
amlega fötlun. Íbúðirnar sem sótt er 
um stofnframlag vegna eru á bilinu 
52-67 m2 á stærð, ýmist tveggja eða 
þriggja herbergja. 

Heildar byggingarkostnaðurinn er 
áætlaður rúmar 232 milljónir króna.“ 

Ísafjarðarbæ lagði að aðstandend-
um tveggja fatlaðra einstaklinga 
á Ísafirði að skipta á jöfnu  við 

bæjarfélagið á íbúðum  sem þeir eiga 
og fá staðinn íbúðir í Sindragötu 4 
sem bærinn á. Guðmundur Halldórs-
son, Bolungavík, aðstandandi annars 
einstaklingsins segir að bærinn hafi 
gengið hart fram og lagt að aðstand-
endunum að skipta.  Þrátt fyrir synjun 
hafi báðir aðstandendur fengið heim-
sóknir  þar sem fulltrúar bæjarins hafi 
lagt að þeim að verða við erindinu.  
Guðmundur segir núverandi fyrir-
komulag , þar sem fatlaðir búi út í bæ 
í eigin íbúðum innan um annað fólk 
, til fyrirmyndar og að það yrði mik-
il aftur för að ætla að safna fötluðum 
saman að nýju í eitt hús.

Gísli Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar segir  málið tilkomið 
vegna þeirrar nauðsynjar að spara 
en mikill halli hafi verið á málefnum 
fatlaðra síðan sveitarfélögin yfirtóku 
málaflokkinn af ríkinu.

Gísli segir stefnu bæjarins 
ekki hafa breyst aftur til Bræðra-
tunguleiðarinnar.

"Ísafjarðarbær hefur verið í farar-
broddi á landsvísu við að veita fram-
úrskarandi þjónustu í málefnum fatl-
aðs fólks frá því að málaflokkurinn 
var fluttur til sveitarfélaga. Aldrei 
hefur verið ljáð máls á því að slá af 
lögmæltum kröfum til að mæta þeirri 
vanfjármögnun sem ríkið og Jöfn-
unarsjóður hafa ákvarðað Byggða-
samlagi Vestfjarða um málefni fatlaðs 
fólks. 

Til að láta enda ná saman hefur 
tvennt gerst, annar vegar hafa sveitar-
félög á Vestfjörðum fjármagnað tug-
milljóna halla á eigin spýtur, hins-
vegar hefur Ísafjarðarbær (sem fer 
með 85% þjónustunnar á Vestfjörð-
um) leitað allra leiða til þess að hag-
ræða og endurskipuleggja þannig að 
kostnaður lækki án þess að þjónusta 
minnki og helst þannig að hún batni 
enn frekar.

Meðal þess sem skoðað hefur verið  
er að bjóða ákveðnum einstaklingum, 
sem þurfa sólarhringsþjónustu og búa 
í eigin íbúðum, að flytja sig um set í 
fjölbýlishús þar sem nú þegar er verið 

að veita sólahringsþjónustu. Þar væri 
hægt að veita þeim betri sólarhrings-
þjónustu með færri starfsmönnum og 
þar af leiðandi miklu lægri kostnaði. Í 
vinnslu þessara hugmynda hefur við-
komandi skjólstæðingum og aðstand-
endum verið boðið upp á makaskipti 
íbúða við Ísafjarðarbæ sem tryggt 
hefðu að eignarhlutir viðkomandi 
hefðu aukist lítillega og þannig tryggt 
að skjólstæðingarnir töpuðu ekki á 
breytingunum. Vegna andstöðu að-
standenda er ólíklegt að af þessu verði 
og sparnaður sem með tengdum að-
gerðum gat numið tugum milljóna 
(líklega 30 m.kr.) raungerist þar með 
ekki. Leitað verður annarra leiða til að 
ná sparnaði og er vonast til að hann 
geti numið allt að 15 mkr.

Ísafjarðarbær hefur eindregið talað 
gegn því að fötluðu fólki verði safnað 
saman í miklum mæli í sömu blokk-
irnar, þó mikill þrýstingur hafi verið 
á það frá opinberum aðilum og ráð-
gjöfum um hagræðingu í málaflokkn-
um. Þar sem þörf er á sólahringsþjón-
ustu er þó mikið hagræði af því að 
geta samnýtt hana fyrir fleiri en einn 
einstakling, með engum hætti er hægt 
að líkja því við Bræðratunguleiðina."

Guðmundur Halldórsson segir að 
margt sé vel gert. Fötluðum líði vel í 
Hvestu vinnustofu fatlaðra og Fræðsl-
umiðstöð  Vestfjarða taki þau í söng 
og dans. Hins vegar hafi orðið sú 
breyting þegar sveitarfélögin yfirtóku 
málefni fatlaðra að sumarfrí sem fatl-
aðir höfðu getað tekið í 7 daga með 
starfsmanni  og notuðu til að ferðast 
var skert niður í 4 daga og á síðasta 
sumri fellt niður. 

Lagt að fötluðum að selja 
íbúðir sínar á Ísafirði

guðmundur 
Halldórsson

gísli HalldórssonOlíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is
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Ísland og loftslagsmál:  
10% minnkun á losun 
gróðurhúsalofttegunda
Hagfræðistofnun Háskóla ís-

lands birti nýlega ýtarlega 
skýrslu um loftslagsmál-

in á Íslandi þar sem gerð er grein 
fyrir þróuninni frá 1990 til 2014 
hvað varðar útblástur á svonefndum 
gróðurhúsalofttegundum. Ritstjóri 
skýrslunnar var Brynhildur Davíðs-
dóttir, prófessor. Ráðist var í gerð 
skýrslunnar þar sem fyrirséð er að 
Ísland mun taka á sig nýjar skuld-
bindingar til þess að draga úr losun 
á gróðurhúsalofttegundum. Skoðuð 
eru fyrri markmið sem sett hafa verið 
og hvernig til hafi tekist að ná þeim. 
Greindar eru hagkvæmustu leiðir til 
þess að ná þeim markmiðum sem 
landið hefur undirgengist og metið 
hvort Ísland eigi að vera áfram í sam-
starfi við Evrópusambandið  í við-
skiptakerfi með losunarheimildir.

Ein af Meginniðurstöðum skýr-
slunnar er að losun gróðurhúsa-
lofttegunda minnkaði um 10% frá 
1990 til 2014,þegar litið er til þeirrar 
losunar sem íslensk stjórnvöld bera 
ábyrgð á. Útstreymi loftslagstegunda 
jókst reyndar um 6%,  en á tímabilinu 
var gripið til mótvægisaðgerða með 
bindingu  gróðurhúsalofttegunda 
með landgræðslu og skógrækt  og að 
teknu tilliti til þess varð 10% sam-
dráttur.  Þá er því spáð í skýrslunni að 
útblásturinn muni minnka áfram og 
verða  18% minni árið 2030 en hann 
var árið 1990 að teknu tilliti til mót-
vægisaðgerða. Útblástur gróðurhúsa-
lofttegunda á Íslandi voru árið 1990 
jafngildi 3,6 milljóna koldíoxíðtonna 
og er það viðmiðunartalan sem ís-
lensk stjórnvöld þurfa að  miða við.

 
Heildarlosun 20 milljónir 
tonna
Önnur athyglisverð staðreynd er 
að langstærstur hlutinn af útblæst-
ir gróðurhúsalofttegunda vegna 
íslenskrar starfsemi  er utan við 
skuldbindingu stjórnvalda. Það á 
við um útblástur vegna  stóriðju, 
landnotkunar, millilandaflugs og 
millilandasiglinga. Stóriðja og milli-
landasamgöngurnar eru alls ekki 
stjórnlaus þótt íslensk stjórnvöld beri 
ekki ábyrgð á henni , heldur fellur út-
blástur vegna þessar starfsemi  undir 
viðskiptakerfi Evrópusambandsins og 
þarf að lúta reglum þess og ná mark-
miðum um minnkun á losun gróður-
húsalofttegunda. 

 Í skýrslu Hagfræðistofnunar Há-
skóla Íslands er gerð grein fyrir út-
blæstri vegna stóriðju og landnotk-
unar en um millilandasamgöngurnar 
eru engar upplýsingar.  Losun vegna 
landnotkunar, breyttrar landnotkun-
ar og skógræktar (land-use, land-use 
change and forestry; LULUCF) sem 
átti sér stað fyrir árið 1990 reiknast 
ekki með eins og áður segir. Hér á 
landi er um umtalsverða losun að 
ræða, aðallega frá framræstu landi. 
Samtals nemur losun vegna þessarar 
landnotkunar 11,9 milljón tonnum 
af koldíoxíði.  Losun vegna stóriðju 
umfram grunnskuldbindinguna var 
0,9 milljón tonnErfitt er að nálgast 

vandaðar áætlanir um losun vegna 
samganga til og frá landinu.  Miðað 
við fáanlegar upplýsingar eru losun 
vegna millilandaflugs talin hafa ver-
ið 3 milljónir tonna af CO₂ árið 2014 
og vex hröðum skrefum með hverju 
árinu. Árleg losun vegna millilanda-
siglinga er sett sem 500 þús tonn af 
koldíoxíði en það er fremur ágiskun 
en yfirvegað mat. Að öllu saman-
lögðu er áætlað að losun gróður-
húsalofttegunda árið 2014 hafi ver-
ið 20 milljónir tonna. Á móti því 
koma mótvægisaðgerðir sem bundu 
429 þúsund tonn af CO₂ árið 2014. 
Nettólosun gróðurhósalofttegunda 
árið 2014 vegna starfsemi á Íslandi 
áætlast því að hafa verið 19,5 milljón-
ir tonna af CO₂.

Gróðurhúsalofttegundir og 
losun þeirra
Gróðurhúsalofttegundir eru þær 
lofttegundir í andrúmsloftinu sem 
hindra för sólargeisla frá jörðinni 
sem endurvarpast af yfirborði jarð-
ar. Lofttegundirnar virka eins og 
gróðurhús og halda hitanum inni.  
Það veldur því að hitinn í sólargeisl-
unum safnast fyrir í lofthjúpnum og 
hitastigið fer smá saman hækkandi. 
Hækkandi hitastig hefur alvarlegar 
afleiðingar á veðurfar og gróðurfar 
víða um heim og mun valda mikl-
um hörmungum fyrir líf á jörðinni ef 
ekki verður brugðist við. Loftegund-
irnar eru koldíoxíð (CO2), metan 
(CH4), glaðloft (N2O), vetnisflúor-
kolefni (HFC), perflúorkolefni (PFC) 
og brennisteinshexaflúoríð (SF6). 
Heildarútstreymi þeirra er gefið upp 
í CO2-ígildum en lofttegundirnar 
hafa mismikil áhrif á hitastig. Svip-
að og í öðrum löndum er koldíoxíð  
langstærsti hluti losunarinnar á Ís-
landi  eða um 71%.  

Skuldbindingar Íslendinga
Loftslagsbreytingar af mannavöld-
um er taldar vera eitt af alvarlegustu 
umhverfisvandamálum smatímans.  
Vandinn er á heimsvísu og hvert og 
eitt ríki getur ekki leyst  hann. Það 
þarf samstarf og samvinnu ríkja 
heims.  Á vettvangi Sameinuðu þjóð-
anna  var unnið að rammasamningu 
um loftslagsbreytingar og hann sam-
þykktur á sérstakri ráðstefnu í Ríó í 
Brasilíu árið 1992.  Bindandi mark-
mið fyrir ríkin  um minnkun á losun 
gróðurhúsategunda voru samþykkt í 
næsta samningi í Kyoto í Japan 1995. 
Þessi bókun gekk formlega í gildi 
2005 þegar nægilega mörg ríki höfðu 
staðfest hana. Kyoto bókunin renn-

ur út árið 2020 og í desember  2105 
náðist samkomulag í París um áfram-
haldið. Það gekk svo í gildið í nóv-
ember 2016, en þá höfðu 55 ríki full-
gilt samkomulagið. Eins og almennt 
gildir um alþjóðsamninga sjálfstæðra 
ríkja þá eru þau ríki aðeins bundin 
sem veita samþykki sitt.

fyrst minna en  1990 +10% 
fram til 2007
Íslendingar gerðust aðila að ramma-
samningnum í Ríó í upphafi,  Kyoto 
bókuninni sem kom í kjölfarið og 
síðar Parísarsamkomulaginu. Skuld-
bindingar Íslendinga með Kyoto 
voru að halda losun gróðurhúsa-
lofttegunda á tímabilinu 2008-2012 
innan við 10% umfram það sem þær 
voru árið 1990.  Íslendingar nýttu sér 
ákvæði 14/CP7 í Kyotobókuninni  og 
gætu því aukið útblástur gróðurhúsa-
lofttegunda vegna iðnaðarframleiðslu 
um allt að 1,6 milljónir tonna CO₂ á 
ári á 5 ára skuldbindingartímabilinu 
2008-2012. Sú heimild er bundin 
ýmsum skilyrðum  sem stuðla á að 
framleiðslu með umhverfisvænum 
hætti. Er þá litið til þess hver orku-
gjafinn er sem knýr iðjuverið og eins 
til bestu fáanlegrar tækni við iðnaðar-
framleiðsluna. Ákvæðið er hugsað til 
þess að stuðla að hagkvæmari fram-
leiðslu á heimsvísu  hvað varðar losun 
gróðurhúsalofttegunda.  Þetta þýðir 
að aukningin á losun vegna stóriðju á 
Íslandi er ekki bætt við viðmiðunina 
1990 og er haldið sérstaklega í skrá 
yfir losun gróðurhúsalofttegunda.  
Stóriðjan hefur vaxið stórum vegna 

þessa, einkum álframleiðslan.

Svo 20% minna en 1990 
Annað skuldbindingartímabil Kyoto 
hófst 2013 og stendur til 2020. Kyoto 
bókunin rennur þá út og við taka 
ákvæðin tengd Parísasamkomulaginu. 
Skuldbindingar Íslendinga 2013-2020 
er að halda úblæstrinum innan við 
80% af því sem hann var 1990.

loks 40% minna en 1990
Íslendingar hafa ákveðið svo að segja 
að ganga í Evrópusambandið í lofts-
lagsmálum.  Tekið er þátt í mark-
miði Evrópusambandsins um árð 
2030 verði útblástur gróðurhúsaloft-
tegunda orðinn 40% minni en hann 
var viðmiðunarárið 1990. Ísland 
ætlar að ná þessu markmiði annars 
vegar með að taka áfram þátt í við-
skiptakerfi Evrópusambandsins með 
losunarheimildir og hins vegar með 
að draga úr losun í þeim geirum 
sem ekki falla undir viðskiptakerf-
ið sem og að auka bindingu kolefn-
is með landgræðslu, skógrækt og 
endurheimt votlendis.  Stóriðjan, svo 
sem framleiðsla á áli, járnblendi og 
kísil mun falla undir viðskiptakerfi  
Evrópusambandsins með losunar-
heimildir og aðgerðir í þeim greinum 
verða því teknar á forsendum stærri  
heimssvæða en einstakra landa.  

Sóknaráætlun 2015
Íslensk stjórnvöld lögðu fram sókn-
aráætlun í loftslagsmálum í nóvem-
ber 2015 þar sem kynnt voru átta 
verkefni sem miða að því að draga 

úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda 
og ná markmiði stjórnvalda um 40% 
samdrátt frá 1990 til 2030. 

 Verkefnin átta sem snúa að því að 
draga úr útstreymi innanlands eru: 

• Orkuskipti í samgöngum. Aðgerð-
ir miða að því að hlutfall visthæfra 
endurnýjanlegra orkugjafa verði 10% 
árið 2020. 

• Rafbílar – efling innviða á lands-
vísu. Aðgerðr miða að því að styrkja 
innviði sem mikilvægir eru raf-
bílavæðingu svo sem uppsetningu 
hraðhleðslustöðva. 

• Vegvísir sjávarútvegs um samdrátt 
í losun. Aðgerðir miða að því að 
draga úr losun um 40% í sjávarútvegi 
árið 2030 miðað við 1990. 

• Loftslagsvænni landbúnaður. 
Unnið verður að því að setja fram 
vegvísi um samdrátt frá landbúnaði. 

• Efling skógræktar og landgræðslu. 
Áætlað er að setja meira fjármagn í 
skógrækt og landgræðslu. 

• Endurheimt votlendis. Áætlað er 
að setja á fót verkefni sem miðar að 
endurheimt votlendis.

• Kolefnisjöfnun í ríkisrekstri. 
Styrkja á verkefni sem stuðla að 
kolefnisjöfnun í ríkisrekstri. 

 • Átak gegn matarsóun. Efla á verk-
efni sem stuðla að minni matarsóun. 

Kristinn H. Gunnarsson, fréttaskýring:

Ferðaþjónustan mengar  meira en stóriðjan
losun 2014 CO2 %
grunnur frá 1990 3,6 18
Stóriðja umfram 1990 0,9 5
landnotkun 11,9 60
Millilandaflug 3,0 15
Millilandasiglingar 0,5 3
Milljónir tonna 19,9 100
 
Mynd 1: Heildarlosun gróðurhúsa- 
lofttegunda árið 2014. tafla 10-1: Framleiðslugeta starfandi fyrirtækja í álframleiðslu og áætlað útstreymi gróðurhúsalofttegunda.

Mynd 10-3: Útstreymi og magnframleiðslutölur í áliðnaði frá 2003-2014.
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 Breytingar 1990 - 2014
Helstu breytingarnar á þessu tímabili 
voru í sjávarútvegi og stóriðjunni. Í 
sjávarútvegi varð mikill samdráttur 
en aukning í stóriðjunni. Útblástur 
í sjávarútvegi, sem er nær ein-
göngu vegna fiskiskipa var 22% af 
útblæstrinum 1990 ( þ.e. þeims em 
fellur undir ábyrgð íslenskra stjórn-
valda) og lækkaði  í 10% árið 2014. 
Hátt olíuverð, samþjöppun í grein-
inni, minnkandi heildarafli og mikil 
minnkun í útblæstri fiskimjölsverk-
smiðja sem og aukin skilvirkni eru 
helstu skýringar á þessari þróun. 
Útblástur í sjávarútvegi var um 450 
þúsund tonn af CO₂.  Iðnaður og 
efnanotkun jókst hins vegar stórlega 
á tímabilinu. Hlutur þess var 32% af 
útblæstrinum 1990 en var 45% árið 
2014. Útblásturinn var 1,2 milljón-
ir tonna og jókst í 2,1 milljón tonna 
af CO₂.  Aukningin fellur hins vegar 
undir Kyotoákvæðið og er því ekki 
íþyngjandi fyrir stjórnvöld.

Álframleiðslan sparar 11 
milljón tonn af CO2

Álframleiðsla hefur aukist í stórum 
skrefum á Íslandi undanfarin ár. Í 
upphafi tímabilsins var árleg álfram-
leiðsla aðeins 88 þúsund tonn af áli 
en nú er framleiðslugetan 856.000 
tonn. Árið 2015 voru þrjú álver 
starfandi hérlendis, Rio Tinto Alcan 
í Straumsvík, Norðurál á Grundar-
tanga og Alcoa Fjarðaál á Reyðarfirði. 

Yfirlit yfir álverin má sjá í töflu 10-1 
í skýrslu Hagfræðistofnunar. Alcoa 
Fjarðaál hóf framleiðslu árið 2007 og 
er þeirra stærst, með framleiðslugetu 
upp á 350.000 tonn. Árið 2014 var 
álframleiðsla Alcoa Fjarðaáls 335 þús. 
tonn og útstreymi nam um 593 þús. 
tonnum CO2 ígilda (Umhverfisstofn-
un 2016). 

 Beint samband er á milli aukinna 
álframleiðslu og vaxandi losunar á 
gróðurhúsalofttegundum:

 Ál hefur ýmsa kosti og meðal 
annars verða farartæki úr áli léttari en 
ella og það leiðir til minni útblásturs 
gróðurhúsategunda t.d. í samgöng-
um. Við framleiðslu á  1 tonni af áli 
á íslandi verða til 1,64 tonn af gróð-
urhúsalofttegundum umreiknað í 
CO₂. Þá er tekið saman útblástur-
inn bæði við orkuframleiðsluna sem 
knýr álbræðsluna og álbræðsluna 
sjálfa. Fram kemur í skýrslunni að 
meðaltalið á heimsvísu sé 14,7 tonn 
af CO₂ fyrir hvert tonn af áli. Eink-
um er munurinn í orkuframleiðsl-
unni þar sem Íslendingar njóta þess 
að vatnaflsvirkjanirnar losa lítið af 
gróðurhúsalofttegundum en víða er-
lendis er orkan sótt í brennslu á jarð-
efnaeldsneyti. Munurinn á Íslandi og 
meðaltalinu í heiminum er um 13 
tonn CO₂. Útblástursmunurinn við 
framleiðslu á 856 þúsund tonnum af 
áli verður þá um 11 milljónir tonna 
á hverju ári. Það er þrefalt meira en 
nam útblæstri Íslands á árinu 1990 

og sem skuldbindingar stjórnvalda 
miðast við. Svo það er augljóslega 
hagkvæmt á heimsvísu að álframel-
iðslan fari fram við þau skilyrði sem 
eru á Íslandi fremur en annars staðar.  
Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda 
árið 2014 vegna stóriðju var 1,8 millj-
ónir tonna af CO₂. Fram til 2030 er 
gert ráð fyrir nýjum iðjuverum í 
Helguvík og á Bakka í svonefndri 
grunnspá. Við það gæt losunin auk-
ist og verið árið 2030 1 milljón tonna 
meiri af CO₂. Gangi það eftir yrði 
heildarlosun stóriðjunnar um 2,5 
milljónir tonna. Þrjú iðjuver til við-
bótar gæstu bæst við og er gert ráð 
fyrir þeim möguleika í miðspá og 
háspá.

 
20% samdráttur til 2030
Í skýrslu Hagfræðistofnunar eru rakt-
ir möguleikar á aðgerðum sem draga 
úr CO₂ losun í stóriðjunni. Eru það 
einkum tækiframfarir, bætt fram-
leiðslustýring og föngun á kolefni við 
kísilmálmvinnslu. Niðurstaðan er að 
mótvægisaðgerðir gætu minnkað los-
unina um 20% fram til 2030. Gangi 
það eftir yrði koldíoxíðlosunin þá 
svipuð og 2014 þrátt fyrir mun meiri 
framleiðslu.

  
Millilandasamgöngur
Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla 
Íslands svo og skýrslum Umhverfis-
stofnunar og Umhverfisráðuneytis er 
ekki lagt mat á losun gróðurhúsaloft-

tegunda vegna millilandaflugs til og 
frá Íslandi og því engar upplýsingar 
að finna um það atriði. Vísað er til 
þess að millilandaflugið heyri ekki 
undir Ísland heldur sé það hluti af 
losunarkerfi Evrópusambandsins og 
á þeim vettvangi er unnið að því að 
hafa stjórn á losuninni.  Þó er hægt að 
nálgast mat á því. Í ágúst 2008 kom út 
skýrsla á vegum Samgöngráðuneytis-
ins um losunarheimildir á CO₂ í flugi.  
Í skýrslunni er vísað til þess að árið 
2020 sé talið að losun gróðurhúsa-
lofttegunda vegna flugs muni hafa 
minnkað um 50% frá 2008  vegna 
framfara og hagræðingar. Á hinn 
bóginn er upplýst að losunin hafi auk-
ist um 50% frá 1990 til 2000 og árleg 
aukning muni verða á heimsvísu um 
3-4% árlega ef ekkert verður að gert. 
Losun á heimsvísu vegna flugs er 2% 
af heildarlosuninni en aðstæður á Ís-
landi eru sérstakar þar sem landið er 
eyja og flugið því miklu mikilvægari 
fararmáti en víða annars staðar.

Koldíoxíðlosun íslenskra flug-
rekenda vegna flugs innan Evrópska 
efnahagssvæðisins 1,5 milljón tonn 
árið 2007. Árin þar á undan var los-
unin enn meiri eða frá 2 - 3,6 milljón-
ir tonna árlega.  Einn mælikvarðinn 
sem hægt að nota til þess að meta 
breytingar frá 2007 er að fjöldi er-
lendra ferðamanna árið 2007 sem fór 
frá Leifsstöð var 459.000. Árið 2014 
var fjöldinn kominn upp í 970 þúsund 
manns og á síðasta ári hvork meira 

né minna en 1.768 þúsund manns. 
Ef CO₂ losunin er framreiknuð frá 
2007 miðað við fjölgun erlendra 
ferðamanna má ætla að losunin árið 
2014, sem skýrsla Hagfræðistofnunar 
miðast við, hafi verið um 3 milljón-
ir tonna. Það er nærri tvöfalt meira 
en losun vegna stóriðju.  Með sama 
hætti fæst að losunin á síðasta ári hafi 
verið 5,8 milljónir tonna. Athuga ber 
að draga þarf frá þessum tölum losun 
vegna flugs utan Íslands en milli flug-
valla í Evrópu. Á móti þarf að bæta 
við losun vegna flugs erlendra flug-
rekenda til og frá Íslandi. Ekki liggur 
fyrir mat á þessum tveimur stærðum.

Önnur nálgun fæst með því að 
nota upplýsingar ISAVIA sem gef-
ur upp að á árinu 2015 hafi losun 
af CO₂ á hvern flugarþega verið 0,6 
kg. Um Keflavíkurflugvöll fóru alls 
2,4 milljónir farþega og fæst þá það 
mat fyrir árið 2007 að losunin hafi 
verið nærri 1,5 miljónir tonna. Það 
er nánast sama tala og kemur fram í 
skýrslu Samgönguráðuneytisins frá 
2008. Með sömu forsendum fæst að 
útblásturslosunin hafi verið 2014 
liðlega 2,3 milljónir tonna og í fyrra 
hafi losunin verið 4 milljónir tonna 
af CO₂. 

Niðurstaðan er að sprengingin í 
fjölda ferðamanna til Íslands hefur 
valdið stórfelldri aukningu í losun 
gróðurhúsalofttegunda og að ferð-
þjónustan mengar miklu meira en öll 
stóriðja á Íslandi samanlagt. 

tafla 10-5: Iðnaðarframkvæmdir sem liggja til grundvallar útstreymisreikningum fyrir þrjú tilvik. tafla 13-6: Heildarútstreymi árið 1990,2030 og heildarútstreymi með mótvægisaðgerðum árið 
2030 í grunntilviki og hátilviki
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
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Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Snjóflóðavarnir á Patreksfirði
Uppsetning snjósöfnunargrinda og vindkljúfa 

ofan upptakasvæða Urða og Klifs
Útboðsnúmer: 20499

Dagsetning opnunar: 28. mars 2017. Framkvæmdasýsla ríkisins, 
fyrir hönd Vesturbyggðar óskar eftir tilboðum í verkið
„Snjóflóðavarnir á Patreksfirði, uppsetning snjósöfnunargrinda 
og vindkljúfa ofan upptakasvæða Urða og Klifs“.

Verkið er tvíþætt og felst annars vegar í að setja upp snjó
söfnunargrindur úr stáli, (snow fences), og hins vegar að setja 
upp fimm vindkljúfa úr stáli og timbri á steypta undirstöðu 
ofan upptakasvæða Urða og Klifs, á Patreksfirði. Leyfilegt er 
að bjóða frávik frá steyptri undirstöðu vindkljúfa ef hönnuðir 
samþykkja lausn.
Uppsetningarverktaki fær efni til uppsetningar afhent á  
til greindu lagersvæði á Patreksfirði, sjá nánari lýsingu  
í útboðsgögnum.
Gert er ráð fyrir því að í fyrstu verði borað fyrir undirstöðum 
snjósöfnunargrindanna samhliða smíði þeirra. Áformað er að 
koma fyrir um 240 m af stálgrindum, en hæð þeirra er 3,0 m.
Tilgangur varnanna er að minnka snjósöfnun á upptakasvæðum 
annars vegar og draga úr hengjumyndun við upptakasvæðin 
hins vegar.

Helstu magntölur:
Snjósöfnunargrind (3,0 m) – 240 m
Vindkljúfur (3,0 m) – 5 stk

Lok framkvæmdatíma er 30. september 2017.
Kynningarfundur verður 16. mars 2017 kl. 11.
Fyrirspurnarfrestur er 21. mars 2017.
Svarfrestur er 24. mars 2017.
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa frá og með 
þriðjudeginum 7. mars 2017.

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

 

Hátíðarstund með æfinGU  
og aðdáendum á eyrarbakka

Mannlífs- og menningar-
stund var með Hljóm-
sveitinni ÆFINGU frá 

Flateyri og aðdáendum á Eyrarbakka. 
Þessi hátíðarstund var að Ránargrund 
á Eyrarbakka fimmtudaginn 16. febrú-
ar sl. á heimili Menningarfulltrúa ÆF-
INGAR hver er Björn Ingi Bjarnason 
og færði til myndar það sem gerðist.

Hátíðin hófst með þjóðlegri sviða-
veislu þar sem þátttakendur voru 
Siggi Björns laga- og textahöfundur 
ÆFINGAR sem býr í Berlín og hefur 
starfað erlendis við tónlist í nær 30 
ár, Guðmundur Ingi Einarsson, varð-
stjóri á Litla-Hrauni sem býr á Eyarr-
bakka  og Björn Ingi Bjarnason. Síðan 
var haldið áfram í Menningarsellunni 
að Ránargrund og þá bættist í hópinn 
Johnny King, tónlistarmaður á Eyrar-
bakka.

Sagðar voru sögur og veittar 
viðurkenningar eins og myndirn-
ar sýna berlega; mynddiskur með 
Sigga Björns og nýjustu bækurnar frá 
Vestfirska forlaginu að Brekku á Þing-
eyri sem oft styrkir menningarsam-
band Vestfjarða og Suðurlands.

Guðmundur Ingi sagði frá fyrstu 
kynnum sínum af kraftmiklum Vest-
firðingum þegar hann var á árunum 
1980 og 81 á aflaskipinu Helgu Guð-
mundsdóttur BA 77 frá Patreksfirði. 
Hann hitti Finnboga Magnússon, 
skipstjóra á Helgu, í fyrsta sinni á Hót-
el Borg og fór vel á með þeim. Þar kom 
að Finnbogi bauð Guðmundi Inga í 
sjómann og lagði hann skipstjórann 
sem rak hann á stundinni. Guðmund-
ur Ingi mætti til skips engu að síður og 
var vel fagnað af Finnboga.

Guðmundur Ingi er mikil aðdándi 
ÆFINGAR og skömmu eftir að hann 
fékk nýja diskinn með ÆFINGU fóru 
hann og eiginkonan í brúðkaupsferð á 
sólarströnd. Það eina sem hann setti 
í tösktuna var diskurinn með ÆF-
INGU. Fari Guðmundur Ingi í ferða-
lög er ÆFING alltaf með.

Siggi Björns og Johnny King rifj-
uðu upp sín fyrstu kynni sem voru í 
verbúðinni Bræðraborg á Flateyri rétt 
upp úr 1970 þegar Johnny King kom 
til starfa hjá Hjálmi hf. Við komuna á 
Flateyri hét hann reyndar Jón Víkings-
son en Flateyringar gáfu honum lista-
mannsnafnið Jonny King sem hann er 
mjög þakklátur Flateyringum fyrir.

Þá var rifjað upp að í fyrsta sinni 
sem Johnny King kom fram var 
einmitt á Flateyri. Það var í Samkomu-
húsinu á Flateyri á hátíðarsamkomu 

Lionsmanna en þeir voru þá með 
umdæmisþing á Flateyri. Jón Gunn-
ar Stefánsson, umdæmisstjóri og 
framkvæmdastjóri á Flateyri, kynnti 
Johnny King þarna á svið og svo tók 
Hljómsveitin ÆFING við og lék fyrir 
dansi fram undir morgun.

Johnny King hlustar mikið á 
diskinn með ÆFINGU en hann 
vann diskinn í lottói í velheppnuðu 
strafsmannateiti hjá Guðmundi Inga 
skömmu efir að diskurinn kom út.

Það sem hér hefur verið skrifað 
er smá brot af því sem rifjað var upp 
þessa mögnuðu kvöldstund.

Hljómsveitina ÆFINGU skipa; 
Árni Benediktsson, verslunarstjóri 
í Húsasmiðjunni á Selfossi - Siggi 
Björns, tónlistarmaður í Berlín - Jón 

Ingiberg Gudmundsson, býr í Noregi 
- Ásbjörn Björgvinsson, markaðs- og 
sölustjóri Eldfjalla- og jarðskjálfta-
miðstöðvarinnar LAVA á Hvolsvelli 
og Halldór Gunnar Pálsson, tónlistar-
maður og kórstjóri  Fjallabræðra.

 Nú þegar er hafin stefnumótun-
arvinna vegna 50 ára afmælis Hljóm-
sveitarinnar ÆFINGAR haustið 2018 
og er stefnt á veglega afmælishátíð í 
Sveitarfélaginu Árborg vegna hinnar 
sterku stöðu ÆFINGAR á Suðurlandi. 

Þegar ÆFING var 45 ára var veg-
leg afmælishátíð vestur á Flateyri á 
hvítasunnunni árið 2013 og gefinn út 
geisladiskur sem nýtur vinsælda víða.

Börn Ingi Bjarnason – Menningar-
fulltrúi Hljómsveitarinnar ÆFINGAR

Frá Hátíðarstundinni að ránrgrund á Eyrarbakka. F.v.: Siggi björns, guðmundur Ingi 
Einarsson og Johnny King.

F.v.:  Siggi björns og guðmundur Ingi Einarsson.

Hljómsveitin Æfing á 45 ára afmælinu í Samkomuhúsinu á Flat-
eyri. F.v.: ásbjörn björgvinsson, Siggi björns, árni benediktsson, 
Jón Ingi berg guðmundsson og Halldór gunnar Pálsson.  



 
Tæki til vetrarþjónustu 
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ekki hægt að rekja uppruna 
regnbogasilungs 
engin kvöð hvílir á þeim sem 

ala regnbogasilung um að 
varðveita erfðavísa og því er 

ekki hægt að rekja uppruna þeirra 
fiska sem sleppa. Gísli Jónsson, dýra-
læknir hjá  Matvælastofnun segir að 
krafan um varðveislu erfðavísa laxa 
í eldi eigi bara við um laxinn en ekki 
aðra laxfiska. Vísar hann í ákvæði 49. 
greinar reglugerðar nr 1170/2015. 
Aðspurður um það hvort ákvæðið 
gilti ekki um aðra laxfiska segir Gísli 
í skriflegu svari til blaðsins Vestfirðir: 

"Ég tel nú að þessi texti reglu-
gerðarinnar sé nokkuð skýr, en 2. mgr. 
49. greinar byrjar svona: „Auk þess er 
framleiðendum laxahrogna skylt að 
varðveita í gagnagrunnum erfðavísa 
eldislaxa... (leturbreyting mín). Þarna 
er strax sleginn tónninn með að þetta 
eigi eingöngu við um lax en ekki alla 
laxfiska. Þegar þessar kvaðir voru sett-
ar á á sínum tíma kom örlítið til tals 
að láta þetta gilda um alla laxfiska, en 
þegar slíkt var skoðað ofan í kjölinn 
var það ekki svo einfalt í framkvæmd. 
Og eiga þeir praktísku erfiðleikar fyrst 
og fremst við um regnbogasilung. 
Frá árinu 2007 er allur regnbogi sem 
alinn er hér á landi innfluttur sem 
augnhrogn frá Danmörku. Gamli 
stofninn sem upprunalega var fluttir 
inn í einni hrognasendingu til Skúla á 
Laxalóni árið 1951 var orðinn „úr sér 
genginn“ sökum skyldleikaræktunar. 
Þetta þýðir að öll hrogn koma beint 
frá dönskum klakstöðvum og íslensk 

lög og reglugerðir geta með engum 
hætti skikkað erlend fyrirtæki til að 
fara eftir séríslenskum reglum. Þetta 
er líklega megin ástæðan fyrir þessari 
tilhögun auk þess sem að frá upphafi 
hefur megin fókusinn verið settur á 
laxinn."

 Í lögum um fiskeldi ( nr 71/2008) 
segir í 10. greina "Í rekstrarleyfi fyr-
ir laxeldi skal kveðið á um skyldu til 
notkunar erfðavísa þannig að unnt 
sé að rekja uppruna eldislaxa til 
ákveðinna sjókvíaeldisstöðva."

Þetta ákvæði kom í í lögum í maí 
2014. Matvælstofnun túlkar þetta svo 
að það eigi aðeins við um lax. Það er 
hins vegar ljóst að upphaflega stóð til 
að gera víðtækari breytingu. Í frum-
varpi þáverandi ráðherra hljóðaði 

breytingartillagan svona: 
Við 2. mgr. bætist nýr málslið-

ur, svohljóðandi: Í rekstrarleyfi skal 
kveðið á um skyldu til erfðamerkinga 
þannig að hægt sé að rekja uppruna 
eldisfiska til ákveðinna eldisstöðva. 

Þarna fer ekki á milli mála að 
ákvæðinu var ætlað að ná til allra 
eldisfiska. Þegar ráðherrann Sigurður 
Ingi Jóhannsson mælti fyrir frum-
varpinu sagði hann orðrétt um þetta 
ákvæði:  "Einnig er lagt til að skylda 
sé að merkja fisk í eldisstöðvum með 
erfðamerkingum þannig að auð-
veldara sé að rekja hvaðan fiskur kem-
ur ef til slyss kemur."  Þessu var breytt 
í meðförum atvinnuveganefndar og 
nefndirn gerir grein fyrir því í áliti 
sínu svona:

" Í 7. gr. er mælt fyrir um að kveðið 
skuli á um skyldu til erfðamerkinga í 
rekstrarleyfi þannig að unnt verði að 
rekja uppruna eldisfiska til ákveðinna 
eldisstöðva. Nefndinni barst ábending 
um orðalag ákvæðisins en fullyrt var 
fyrir nefndinni að leiðir sem eru not-
aðar til að rekja uppruna felist ekki 
í eiginlegum erfðamerkingum. Því 
leggur nefndin til breytt orðalag a-lið-
ar 7. gr. þannig að kveðið verði á um að 
í rekstrarleyfi fyrir laxeldi skuli kveðið 
á um skyldu til notkunar erfðavísa svo 
að unnt verði að rekja uppruna eldis-
lax til tiltekinnar sjókvíaeldisstöðvar."

Framsögumaður nefndarinnar Páll  

Jóhann Pálsson skýrði breytinguna 
ekki þegar hann mælti fyrir breyting-
um nefndarinnar og talar eins og að 
greinin sé óbreytt:   "Í 7. gr. er mælt 
fyrir um að kveðið skuli á um skyldu 
til erfðamerkinga í rekstrarleyfi 
þannig að unnt verði að rekja uppruna 
eldisfiska til ákveðinna eldisstöðva."

 Þetta er skýrt og á við um eldisfisk 
en ekki bara eldislax en er ekki í sam-
ræmi við tillöuna sem fyrir Alþingi lá.  
Þessi þrenging á ákvæðinu var síðan 
samþykkt samhljóða og án skýringa.

Eftir stendur að enginn veit hvað-
an regnbogasilungurinn slapp sem 
veiddist víða um Vestfirði á síðasta ári. 

Páll Jóhann Pálssongísli Jónsson
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Þorrablót eldri borgara í Bolungavík var haldið fyrir skömmu. Eins og sjá má af meðfylgjandi myndum 
sem Bjarni Benediktsson tók var vel mætt af fólk gerði sér glaðan dag saman í safnaðarheimilinu.

Þorrablót eldri borgara



VÖNDUÐ JEPPADEKK
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