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dýrfirðingurinn Kristján 
Þ. Davíðsson hefur verið 
ráðinn framkvæmdastjóri 

Landssambands fiskeldisstöðva (LF). 
Kristján tekur við starfi af Höskuldi 
Steinarssyni sem lætur af störfum 
að eigin ósk til að vinna að upp-
byggingu nýs fyrirtækis sem sinna 
mun þjónustu við fiskeldisfyrirtækin 
hér á landi. Kristján, sem fæddur er 
á Þingeyri við Dýrafjörð, er sjávarút-
vegsfræðingur að mennt frá Sjávarút-

vegsháskóla Noregs í Tromsö. Hann 
hefur um 40 ára reynslu af störfum í 
sjávarútvegi og tengdum greinum hér 
á landi, í Noregi og víðar, m.a. við út-
flutning sjávarafurða, tækja- og hug-
búnaðar og við fjármál, stjórnun og 
ráðgjöf. Hann er ræðismaður Brasilíu 
á Íslandi.

Sigrún Dröfn Guðmundsdótt-
ir hyggst  opna þvottahús 
þann 10. apríl í Bolungavík að 

Bakkastíg 8a. "Það mun heita þvotta-
húsið Kraftur, ég  get tekið allt sem 
snýr að þvotti. Ætlunin er að einbeita 
sér að barnafólki og eldri borgurum, 
airbnb og gistiheimilum en auðvit-
að mun ég geta tekið að mér allt frá 
tuskum til skítugustu bilaverkstæðis-
galla" segir Sigrún.  Hún hvetur alla 
til þess að skoða facebook siðu sína 
og hafa samband i sima 6180690 
til fá frekari upplýsingar um þjón-
ustuna sem verður veitt. Opnunar 
tíminn verður frá 17:00 til 22:00.

Sigrún Dröfn flutti til Ísafjarðar 
árið 2013 með tveimur dætrum sín-
um. "Það var ást við fyrstu sýn og ég  
upplifði mig einns og ég væri stöd er-
lendis og fannst frábært geta farið til 

Hólmavíkur, Súðavíkur, Suðureyrar 
,Fflateyrar, Þingeyrar  og Bolungarvik-
ur og átt yndislegan dag og skemmti-
legt dags ferðalag með stelpunum 
mínum. þetta væri bara næstum eins 
og Danmörk - Svíþjóð hugsaði ég."

Sigrún leggur stund á kraftlyft-
ingar og varð í 3. sæti á móti um 
sterkustu konu Vestfjarða.   Í fyrra 
fluttu Sigrún og dæturnar  til Bol-
ungavíkur "og hef sko ekki séð eftir 
þeirri ákvörðun. Þar eignumst við 
okkar fyrsta varanlega heimili og 
hér líður okkur vel. Langar að bæta 
við lað ég trúi þvi að þú þarft ekki að 
fæðast þar sem þú býrð heldur býrðu 
til þitt heimili og framtíð þar sem þú 
býrð. Bolungarvík er minn heima 
bær i dag og hér vil ég verða gömul og 
skapa mina framtíð fyrir mig og dæt-
ur mínar tvær" segir Sigrún að lokum.

Opnar þvottahús
í Bolungavík

Nú mun stórsöngvarinn frá 
Bíldudal  Jón Kr. Ólafsson 
leggja land undir fót og 

halda tónleika í Jónshúsi í Kaup-
mannahöfn þann 7. maí 2017 kl. 
16:00

Jón hefur fengið til liðs við sig 
söngvarann Ingimar Oddsson en 
þeir eru báðir frá Bíldudal. 

Léttsveit undir stjórn Jóseps Arn-
ar Blöndal mun leika undir með 
þeim félögum og aðgangur er ókeyp-
is. Veitingar verða á staðnum. 

Þetta er einstakt tækifæri að sjá 
og heyra í einum besta og elsta núlif-
andi söngvara Íslands.

jón Kr. með tónleika 
í Kaupmannahöfn

Kristján Davíðsson 
framkvæmdastjóri LF

Skipulagsstofnun hefur birt 
álit sitt um nýja veglínu milli 
Bjarkalundar og Skálaness í 

A-Barðastrandarsýslu. Telur stofnun-
in að allar fimm veglínur sem lagðar 
voru fram til umhverfismats uppfylli  
umferðaröryggiskröfur og markmið 
um styttingu. Eru þær hver og ein 
taldar hafa veruleg jákvæð áhrif á 
samgöngur og umferðaröryggi. Tel-
ur Skipulagsstofnun að velja beri þá 
leið sem hefur í för með sér minnst 
neikvæð umhverfisáhrif og að  ekki 
hafi verið sýnt fram á brýna nauðsyn 
á að leggja veginn samkvæmt leið 
Þ-H ( Teigsskógarleið) sem hefði í för 
með sér mest rask á þessu verndaða 
vistkerfi samkvæmt 61. gr. náttúru-
verndarlaga. Að mati Skipulagsstofn-
unar er leið D2 sá kostur sem upp-
fyllir best markmið laga nr. 106/2000 
um að draga eins og kostur er úr nei-
kvæðum áhrifum framkvæmda þrátt 
fyrir að hún liggi á stuttum kafla um 
Teigsskóg. Leið D2 gerir ráð fyrir nýj-
um veg yfir Ódrjúgsháls og svo jarð-
göng í gegnum Hjallaháls og er 22,1 
km löng. Stytting frá núverandi vegi 
yrði 19,5 km í stað 21,5 km miðað 
við Teigsskógsleiðina.  Kostnaður-
inn mynd aukast verulega yrði farið 
að áliti Skipulagsstofnunar. Kostn-
aður við leið D2 er um 11 milljarð-

ar króna en 6,5 milljarðar króna við 
Teigsskógsleið. Ódýrasti kosturinn 
er að leggja nýjan veg yfir báða háls-
ana og kostar hann 4,5 - 5 milljarða 
króna. Sá kostur var hins vegar ekki 
með í matsskýrslu Vegagerðarinnar 

vegna andstöðu heimamanna.  Vega-
gerð ríkisins hefur þegar ákveðið að 
sækja um framkvæmdaleyfi til sveit-
arstjórnar Reykhólahrepps fyrir Teig-
skógssleiðinni.

Skipulagsstofnun vill ekki  
Teigsskóg heldur jarðgöng 
11 milljarðar króna

Í
byrjun árs 2017 voru landsmenn 
338.349 en landsmönnum hefur 
fjölgað um 5.820 frá sama tíma 

árið áður eða 1,8% samkvæmt upplýs-
ingum frá Hagstofu Íslands. Í frétta-
tilkynningu frá Fjórðungsambandi 
Vestfirðinga kemur fram að íbúafjöldi 
á Vestfjörðum 1. janúar 2017 hafi 
verið  6.870 manns eða um 2,03%  af 
íbúafjölda landsins."Í byrjun árs 2016 
voru Vestfirðinga 6.883 og hefur því 
fækkað um þrettán manns á milli ára 
er greinilegt að fækkunin á svæðinu 
er að hægja á sér og er líklega hægt 
að þakka það mikli uppbyggingu at-
vinnu á Vestfjörðum, og þá sér í lagi á 
sunnanverðum Vestfjörðum.

Aðeins fækkaði í þremur sveitar-
félögum á Vestfjörðum en mest var 
fækkunin í minnsta sveitarfélaginu 
Árneshreppi  eða um 16,4 %, en árið 
2016 bjuggu þar 55 manns en í byrjun 
árs 2017 búa þar 46 manns.  Einnig var 
fækkun í Tálknafjarðarhreppi um 11,6 
% eða um 31 íbúa og Ísafjarðarbæ um 
0,4 % eða fækkun upp á 15 íbúa. Í öll-
um öðrum sveitarfélögum varð aukn-
ing á íbúum og eru það mjög jákvæðar 

fréttir í umræðunni um uppbyggingu 
atvinnu og mannfjölda á Vestfjörð-
um." segir í tilkynningu Fjórðungs-
sambandsins.

Í Bolungavík fjölgaði um fjóra 
íbúa milli ára. Íbúum Reykhólahrepps 
fjölgaði um 15 og  um 17 í Vestur-
byggð. Í Súðavík fjölgaði um 2 og 
fjölgun varð einnig í Kaldrananes-

hreppi um 3. Hins vegar varð fækkun 
um 15 íbúa í Ísafjarðarbæ. Loks fjölg-
aði um 1 íbúa í Strandabyggð.

Þegar litið er á íbúatölur eftir 
byggðarlögum kemur í ljós að fækk-
un varð á Suðureyri um 16 íbúa,um  6 
íbúa í Hnífsdal og um 5 íbúa á Flateyri. 
Fjölgun varð á Þingeyri (7), Bíldudal 
(15), Patreksfirði (4) og Ísafirði (12).

Íbúafjöldi á Vestfjörðum stendur 
nánast í stað á milli ára

Tillaga að starfsleyfi
FYRIR SJÓKVÍAELDI FJARÐALAX EHF

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir 
Fjarðalax ehf. til framleiðslu á allt að 10.700 tonnum á ári 
af laxi í Patreskfirði og Tálknafirði. Fjarðalax ehf er með 
leyfi til eldis á laxi í sjókvíum að 3.000 tonnum á ári í 
Patreksfirði og Tálknafirði.

Tillagan ásamt umsókn rekstraraðila verður aðgengileg 
á skrifstofu sveitarstjórnar Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, 
Patreksfirði, á tímabilinu 10.mars – 8.maí 2017.

Athugasemdir við tillöguna skulu vera skriflegar 
og sendar Umhverfisstofnun. Frestur til að skila 
inn athugasemdum er til 8.maí 2017. Á vef 
Umhverfisstofnunar má finna auglýsta tillögu 
Umhverfisstofnunar, umsóknargögnin, tilkynningu til 
Skipulagsstofnunar og matsskylduákvörðun hennar.
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Með lögum skal land 
byggja - stundum
Nýkjörið Alþingi er skipað nýju fólki í meira mæli en nokkru 

sinni fyrr. Það er löngum verið haft á orði að nýir vendir sópa 
best og vafalaust eru mörg dæmi unnt að tilfæra því til stuðn-

ings.  Nýju vendirnir á Alþingi eru teknir til við að sópa út af borðinu 
því sem áður hefur verið talið svo naglfast að 
aldrei myndi losna - að lög gildi ekki aftur í 
tímann. Bann við íþyngjandi afturvirkni laga 
hefur  hingað til verið grundvallaratriði í túlk-
un dómastóla á ákvæðum stjórnarskrárinnar.  
Hæstiréttur hefur í ýmsum dómar áréttað að 
Alþingi geti ekki sett íþyngjandi ákvæði í lög 
gagnvart borgurum landsins.

Óumdeilt hefur verið að Alþingi geti sett 
lög og rýmkað afturvirkt rétt svo sem hækkað 
bætur almannatryggingar en öðru máli gegn-
ir þegar skerða á réttindi. Þá stöðvar bann við 
afturvirkni laga slíkt áform varðandi liðinn tíma. Skerðingar geta því 
aðeins gilt fram í tímann.

Dæmi um þetta eru mýmörg. Nefna má t.d. réttindi í lífeyrissjóð 
starfsmanna ríkisins. Þau réttindi, sem starfmenn ávinna sér,  hafa löng-
um verið meiri en iðgjöldin standa undir. Því hefur safnast upp skuld 
sem ríkið stendur í byrgð fyrir og verður að greiða.  Breytingar sem fyr-
irhugað er að gera og breytingar sem hafa verið gerðar ná aðeins til fram-
tíðarinnar. Engin löggjöf um þetta efni kveður á um að skerða réttindin 
afturvirkt. Jafnvel þótt það sé freistandi fyrir fjármálaráðherra á hverjum 
tíma að strika út mörg hundruða milljarða króna skuldbindingu ríkis-
sjóðs með einni löggjöf þá hefur enginn lagt í það til þessa. 

lögum ekki framfylgt
Nýju vendirnar  hafa brugðist á alveg nýtt ráð.  Þegar svo vill til að löggjöf 
er á annan veg en til stóð skal lögum ekki framfylgt.  Lög sem samþykkt 
voru 13. október 2016 - það er fyrir Alþingiskosningarnar - og tóku gildi 
1. janúar 2017 - það er eftir Alþingiskosningar - gerðu ýmsar breytingar 
á almannatryggingunum. Í ljós kom að samkvæmt nýju lögunum myndi 
greiðslur úr lífeyrissjóðum ekki skerða ellilífeyri.  Upp varð bæði fót-
ur og fit í velferðarráðuneytinu og Tryggingarstofnun ríkisins. Hefur 
komið fram opinberlega að ráðuneytið hafi falið Tryggingarstofnun að 
láta eins og lögin væri ekki eins og þau voru samþykkt á Alþingi heldur 
eins og þau hefðu átt að vera.  Með öðrum orðum þá var lögunum sóp-
að undir teppið - með nýju vöndunum og látið eins og ekkert sé. Þetta 
er alveg ný lagaframkvæmd á Íslandi. Lög eru ekki það sem samþykkt 
er heldur það sem samþykkt hefði átt. Ellilífeyrisþegar fengu því ekki 
ellilífeyri sinn greiddan að fullu þrátt fyrir óumdeild ákvæði laga. Með 
lögum skal lands byggja - stundum.

lögum breytt afturvirkt
Annar kaflinn í sögu nýju vandanna hófst svo í febrúar 2017. Þegar 
liðnir voru nærri tveir mánuðir síðan nýju lögin tóku gildi var flutt 
frumvarp til þess að "leiðrétta þessi lagatæknilegu mistök þar sem mikl-
ir hagsmunir eru í húfi."  Þar voru mættir allir borgaralegu flokkarnir 
Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Viðreisn og Björt framtíð. Ný 
lög voru samþykkt þar sem "leiðréttingin" var látin ná aftur til áramóta. 
Afturvirkni laganna er  annað afrek nýju vandanna. Þar er lagatúlkun-
inni snúið við. Í stað þess að einstaklingarnar, borgararnir njóti verndar 
gegn ríkinu með banni við afturvirkni laga þá er látið eins og ríkið þurfi 
vernd gegn óhóflegum útgjöldum til gamals fólks og sú vernd er sótt 
með lögum eftir á.

 Þetta er auðvitað pólitísk verkefni að koma í veg fyrir að aldrað-
ir einstaklingar fái ellilífeyri sinn óskertan af greiðslum úr lífeyris-
sjóði hvers og eins. Þetta varða fjóra tugi þúsunda einstaklinga og hver 
mánaðargreiðsla er 5 milljarðar króna. Þetta heitir leiðrétting á máli 
þessara flúnkandi nýju sópa rétt eins og það sé fullkomlega út í hött 
að gamalt fólk fái ellilífeyri sem það hefur með skattgreiðslum sínum á 
langri starfsævi unnið sér inn fyrir. 

Ísland verst 
Á upplýsingavef um lífeyrismál er að finna athyglisverðar niðurstöð-
ur starfshóps sem bar saman lífeyriskerfi og samspil þess við opinbera 
kerfið í fimm löndum, Íslandi, Bretlandi, Danmörku, Hollandi og Sví-
þjóð.  Sláandi eru þær upplýsingar að Íslenska kerfið sker sig úr með 
mikilli tekjutengingu lífeyris úr opinbera kerfinu. Ísland er jafnframt 
eina landið þar sem lífeyrir úr opinbera kerfinu fellur niður ef tekjur 
frá lífeyrissjóðum fara yfir tiltekin mörk. Það væri kannski rétt að nýju 
vendirnar færu í heimsókn til þessara landa og reyndu að tala um "leið-
réttingu" og sópuðu svo þessari villu sinni út af borðinu í  eitt skipti 
fyrir öll.

Kristinn H. Gunnarsson

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

Þetta eru heiðurshjónin Jón 
Jónsson og Guðmunda Guð-
mundsdóttir, föðurafi og 

amma Ólafs Arnfjörð Guðmunds-
sonar, fyrrverandi bæjarstjóra í Vest-
urbyggð. Þau bjuggu að Dynjanda 
í Arnarfirði. Um þau orti Njáll Sig-
hvatsson:

Sóma vafin sæmdar hjón
sem að dáðir krýna.
Hljótið nú með heilla bón
 hjartans kveðju mína.

Ólafur Arnfjörð minnist þeirra 
með þessum orðum: "Á æskuárum 
mínum fór ég að Dynjanda ásamt 
pabba og Siggu systir. Það stendur eft-

ir í minningunni hvað allt var friðsælt 
þar um slóðir og hve stórt hlutverk 
konungur íslenskra fossa lék í þessari 
stórkostlegu náttúruperlu sem Dynj-
andi og Dynjandisvogur er. Við fórum 
með póstbát frá Bíldudal og tjölduð-
um á staðnum ein og  út af fyrir okkur. 
Og karl faðir okkar varð ungur í annað 
sinn. Frábær og eftirminnileg ferð."

veturinn hefur farið mjúkum höndum  um Vest-
firðinga og fír kunn abetur að meta það en bændur 
og sjómenn. Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-

fönn við Ísafjarðardjúp orti eftir einn góðviðrisdaginn 
snemma í mánuðinum:

Á svona degi vel mér vinnst
veðralaus við kvíða.
Enginn vetur ennþá finnst,
aðeins sól og blíða.

En þá að þjóðmálunum. Þar hefur hæst borið afnám 
fjármagnshafta og frumvarp um brennivín í búðir. 

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri við Hrútafjörð var 
snöggur að afgreiða fjármagnshöftin og greina helstu hags-
muni , eins og sönnum þjóðfélagsrýnanda sæmir:

Engeyjarfrændur vilja vinna
vita hvað má bjóða.
Þeir eru vinir vina sinna
og vogunarsjóða.
 
Indriði á Skjaldfönn tók fyrir brennivínsfrumvarpið og 

bendir á helsta hagsmunaaðilann í málinu:

Vínið skal til Haga haldið
herðir Bakkus ógnarvaldið.
Útúrdrukkinn eymdarlýður
eftir borgarstrætum skríður.

Indriði bætir svo við:

Þjóðin er í góðum gír
glögg sem dæmin sanna.
með allar sínar ær og kýr
í eigu hrægammanna.

Vísunni fylgdu þau skilaboð að höfundi væri svo sem 
sama þótt lesendur myndu lesa síðustu línuna sem:

í eigu sægreifanna 
það rímaði jafnvel og ætti kannski líka jafnvel við.

Fréttir af vandamálum stóriðjufyrirtækja fóru ekki 
framhjá glöggu auga bóndans á Skjaldfönn:

Stóriðjunnar gæðin góðu
gerast ekki betri slík.
Allt er nú í eiturmóðu
á Akranesi og í Keflavík.

Í síðasta blaði var Súgfirðingurinn Eðvarð Sturluson 
kynntur fyrir lesendum með fallegu kvæði hans um Súg-
andafjörðinn. Síðan blaðið kom út er Eðvarð orðinn átt-
ræður og eru honum færðar bestu árnaðaróskir af þessum 
vettvangi. Það er ekki úr vegi að birta hugrenningar hans 
frá öðrum afmælisdegi frá árinu 2003 enda fer að líða að 
páskum og þá er frelsarinn ofarlega í huga:

Um aldurinn er ekki margt að segja
árin koma og fara sína leið,
annað hvort menn eldast eða deyja
enginn ræður miklu um þetta skeið.
 
Það styttist alltaf gangan á okkar ævivegi
en enginn veit hvað skráð er í bók hjá "Lykla Pétri"
og núna þegar farið er að húma að hinsta degi,
þá hefði margur kosið að verið hefði betri.
 
Margs ég gæti iðrast meðan andann enn ég dreg
því ekki hef ég fetað hinn grýtta þrönga veg,
en Pétur gekk á undan og afneitaði tvisvar
áður en hanagreyið galað hafði þrisvar.
 
Frelsarinn var góður að fyrirgefa honum
en freistingin er víða menn kannast þetta við.
Ég vona að hann taki móti sínum breysku sonum
og sjái um að opna þetta fræga "Gullna hlið".
 
Það er ekki sjálfgefið að eiga skjól þar inni
og allra verstu mennirnir fá þar ekki gist
en aðrir verða hólpnir og bjarga sálu sinni
og sitja þá til eilífðar í himnaríkisvist.

 Látum þetta gott heita að þessu sinni. 
Með  vaxandi vorkveðjum

 Kristinn H. Gunnarsson
 

Vestfirska vísnahornið

Hjónin á dynjanda 
í arnarfirði

Myndina tók alfreð bårregård tannlæknir á Ísafirði um 1941.



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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almennur bændafundur á veg-
um Bændasamtaka Íslands 
haldinn á Ísafirði 19. Janúar 

2017 gerir alvarlegar athugasemd-
ir við tillögur Byggðastofnunar um 
svæðastuðning í sauðfjárrækt í nýj-
um búvörusamningi. Í reglugerð sem 
hefur verið kynnt bændum er hluti 
af sauðfjárbúum í Ísafjarðarbæ, Súða-
víkurhreppi og Bolungarvík undan-
skilin þessum stuðningi.

Það er krafa fundarins að litið sé á 
Vestfirði  sem eitt svæði og sömu reglur 
gildi fyrir alla sauðfjárbændur á Vest-
fjörðum. Sérákvæði varðandi Árnes-
hrepp haldist óbreytt. Þá verði ekki 
gerð ríkari krafa um fjárfjölda en í fyrri 
samningi varðandi svæðisstuðning. 

 Sem greinargerð með  samþykkt 
fundarins er hér lagt fram bréf frá Fé-
lagi sauðfjárbænda á Vestfjörðum og 
Búnaðarsambandi Vestfjarða sem sent 
var þann 13. des. með athugasemdum 
við reglugerð um stuðning við sauð-
fjárrækt.

Fundarstjóri: Björn Birkisson, Botni, 
Súgandafirði.
Efni:  Athugasemdir við reglugerð um 
stuðning við sauðfjárrækt frá  23. nóv. 
2016

Undirritaðir fyrir hönd Félags 
sauðfjárbænda á vestfjörðum og Bún-
aðarsambands Vestfjarða  vilja gera 
alvarlegar athugasemdir við hvernig 
reglur Byggðastofnunar augljóslega 
útiloka megnið af sauðfjárbúum í 
Ísafjarðarsýslum frá mögulegum 
stuðningi  á grundvelli vegalengda frá 
Ísafjarðarkaupstað. Sum  þessara búa 
eru alveg á mörkum þess að lenda 
innan þessara  vegalengda sem miðað 
er við og önnur sem glíma við erfiðar 

landfræðilegar aðstæður vegna sam-
gangna.

Í þeim útreikningum sem RML 
gerði fyrir Félag sauðfjárbænda á 
Vestfjörðum í aðdraganda að sam-
þykkt nýs búvörusamnings, liggur 
fyrir að Ísafjarðarsýslur koma einna 
verst út á landsvísu með minkandi 
stuðning út samninginn miðað við 
það sem er í dag.  Það helgast að því 
að bændur í Ísafjarðarsýslum hafa 
sýnt ábyrga framleiðslustefnu og að 
jafnaði tryggt sér  greiðslumark fyrir 
sinni framleiðslu. Inn í þessum út-
reikningum var samt sem áður gert 
ráð fyrir svæðisbundnum stuðningi 
á öllu svæðinu og því morgunljóst 
að kjaftshöggið fyrir fyrir þá bæi sem 
samkvæmt þessum reglum njóta ekki 
stuðnings verður ennþá meira en fyr-
ir lá samkvæmt þeim útreikningum . 

Þó fyrir liggi að í þessum drögum 
sé hægt að fá undanþágu vegna erf-
iðra samgangna og þá þurfi að fara 
að halda utan um þá daga á hverju 
búi á Íslandi sem að einhverjum 
ástæðum  er með teppta heimreið 
þá, sér hver maður að það er að æra 
óstöðugan að halda utanum slíkt 
fyrirkomulag.

Í allri umræðu um sauðfjárbúskap 
eru og hafa Vestfirðir talist til þeirra 
svæða á landinu sem ekki hefur verið 

uppi ágreiningur um að þar væri rök-
rétt að stunda sauðfjárbúskap. Vest-
firðir eru gríðarlega verðmætt svæði  
vegna hreinleika og heilbrigðis sauð-
fjárstofnsins þar.

Hugtakið svæðisstuðningur 
merkir það að það þurfi að styðja við 
svæði, að undanskilja þessi bú í heil-
um landshluta til jafns við aðra í þeim 
efnum gengur alls ekki upp.

Því er hér með komið á framfæri 
þeirri sanngjörnu og eðlilegu kröfu 

okkar fyrir hönd sauðfjárbænda í Ísa-
fjarðarsýslum sem ekki virðast eiga að 
njóta svæðistuðnings samkvæmt  til-
lögum Byggðastofnunar að þeir njóti 
stuðnings með sama hætti og aðrir 
sauðfjárbændur á Vestfjörðum.  

f.h. Félags sauðfjárbænda á Vestfjörðum
Jóhann Pétur Ágústsson

f.h. Búnaðarsambands Vestfjarða
Björn Birkisson

Sauðfjárbændur: alvarlegar 
athugasemdir við svæðastuðning„… gera 

alvarlegar 
athugasemdir við 
hvernig reglur 
Byggðastofnunar 
augljóslega útiloka 
megnið af sauðfjár-
búum í Ísafjarðar-
sýslum frá mögu-
legum stuðningi.

Teitur Björn Einarsson, alþingis-
maður vill bregðast við hækk-
un gengis íslensku krónunnar 

með því að lækka veiðigjald það sem 
útgerðin greiðir ríkissjóð fyrir rétt til 
veiða úr fiskistofnum. Þetta kom fram 
í umræðum á Alþingi á þriðjudaginn. 
Rætt var um fyrirhugaða sameiningu 
fiskvinnslu HB Granda á einn stað í 
Reykjavík. Það þýðir lokun fiskvinnsl-
unnar á Akranesi. Forráðamenn fyr-
irtækisins hafa sagt lokunina vera lið 
í hagræðingu fyrirtækisins sem þurfi 
að koma til vegna hækkandi gengis ís-
lensku krónunnar.

Sagði Teitur Björn að ekki væri 
hægt að horfa fram hjá því að gjöld 
á atvinnuveginn umfram aðrar út-
flutningsgreinar væru íþyngjandi 
og ef  það væri raunverulegur vilji 
til þess að treysta atvinnuskilyrði, 
auka starfsöryggi starfsfólks og auka 
byggðafestu hlyti lækkun þeirra að 
vera einn valkostur sem er í stöðunni. 

Veiðigjald yfirstandandi fisk-
veiðiárs 2016/17 lækkuðu um 30% 
frá fyrra ári. Eru þau áætluð 4.780 
milljónir króna en voru 6,9 milljarðar 
króna. Hæst voru veiðigjöldin fisk-
veiðiárin 2012/2013, en þá voru þau 

12,8 milljarðar króna. Veiðigjöldin 
nú eru aðeins þriðjungur þess sem þá 
var og nemur lækkunin 8 milljörðum 
króna á ári.

Vill lækka veiðigjald
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Kæra Lauga mín! Loks ætla ég 
að láta verða af því að skrifa 
þér fáar línur sem eiga að 

færa þér kæra þökk fyrir bréfin og allt 
sem þú hefur sent mér. Mikið gleður 
það mig að vita að þér líður vel elsku 
barnið mitt. Ég mætti vera þeim hjón-
unum mjög þakklát fyrir það að þau 
skuli reynast þér svona góð. Maja 
verður á Núpi í vetur hjá Rakel svo 
það er nú ekki nema Mundi eftir hjá 
okkur. Mér líður vel og er vel frísk. Ég 
bið þig að skila heilsum til húsbænda 
þinna frá mér. Mundi biður að heilsa 
þér. Vertu blessuð og sæl og guð varð-
veiti þig. Það mælir þín móðir, Krist-
ín Bjarnadóttir.“ Svo segir í póstkorti 
sem Kristín sendi Þorlaugu dóttur 
sinni árið 1912 en þær voru stadd-
ar sitt hvorum megin við Dýrafjörð. 
Kristín bjó á Sjónarhóli við Núp en 
dóttir hennar hafði flutt til Þingeyr-
ar ári fyrr þar sem hún hóf störf sem 
vinnustúlka 13 ára gömul.

Ég hef áður fjallað um þurrabúðar-
fólkið á Sjónarhóli en í þeim greinum 
hefur einkum verið sagt frá bræðr-
unum Jóni, Finnjóni og Guðmundi 
Sveini. Er nú tímabært að segja eilítið 
frá systrunum Maríu og Þorlaugu en 
þá eru upptalin þau börn Kristínar og 
Móses sem upp komust. Þess má geta 
að fjölskyldan var lengstum kennd 
við bæinn Arnarnes sem lá utarlega í 
Dýrafirði en hún var nýflutt að Sjón-
arhóli þegar hér kemur sögu.

Kortið sem vísað er til hér að ofan er 
vitnisburður um lífsbaráttu alþýðufólks 
fyrr á tíð. Börn voru fljótt vanin við 
vinnu. Þeim var ætlað að létta foreldr-
um lífsbaráttuna um leið og þau gátu 
orðið að liði og þau voru vart komin á 
fullorðinsár þegar þau fóru að sjá fyrir 
sér. Heimili þurrabúðarfólks gaf lítið 
af sér þar sem ekki var bústofni fyrir 
að fara enda treysti það einkum á sjó-
mennsku heimilisföðurins og því var 
ekki um það að ræða fyrir þurrabúðar-
börn að dvelja lengi heima við.

Þau Kristín og Móses máttu 
því snemma sjá á eftir börnum 
sínum. Synir þeirra urðu sér út 
um vinnu sem smalar en fráfærur 
tíðkuðust enn í Dýrafirði á þess-
um árum. Þeir voru vart komn-
ir á unglingsár þegar þeir hófu 
sjómennsku – fyrst á árabátum 
en síðan á þilskipum. Systranna 
beið hins vegar vinnumennska 
hjá bændum og vist á Þingeyri. 

Þorlaug átti ekki afturkvæmt 
eftir að hún flutti að heiman 13 
ára. Eftir að hafa verið í vist á 
Þingeyri í nokkur ár flutti hún 
til Reykjavíkur árið 1917 þar 
sem hún hóf hjúkrunarnám við 
Laugarnesspítala. Eldri systir 
hennar, María, hafði verið þar 
við nám og störf frá árinu 1912 
en á æskuárum sínum hafði hún 
líkt og Þorlaug verið í vist hjá 
öðru fólki.

Systrunum lánaðist að ganga 
menntaveginn þrátt fyrir lítil efni. Þær 
fóru í Núpsskóla en þaðan lá leiðin í 
starfsnám enda var sú leið greið-
færust því námið mátti greiða með 
vinnuframlagi. Möguleikar kvenna 
til náms voru takmarkaðir en voru 
þó farnir að glæðast. Með tilkomu 
Laugarnesspítala árið 1898 gafst kon-
um loks tækifæri til að læra hjúkrun 
hérlendis og þar með opnaðist mörg-
um ný leið til starfsmenntunar.

Leiða má að því getum að með 
hjúkrunarnáminu hafi María og Þor-
laug eygt von um að geta staðið á eigin 
fótum en sú viðleitni að vera öðrum 
óháður virðist hafa einkennt systurn-
ar. Má segja að þær hafi snúið baki við 
gamla sveitasamfélaginu þar sem fátt 
beið þeirra annað en fábrotið brauð-
strit gamla feðraveldisins. Starfið á 
Laugarnesspítala var vissulega strangt 
og launin lág en það bauð einnig upp 
á nýja kosti sem ekki voru til staðar í 
sveitinni. Faglegur starfsvettvangur 
og það að fá greitt í peningum bætti 

samfélagsstöðu þeirra til muna. Ekki 
er ólíklegt að þeim hafi þótt hjúkrunin 
gefandi og nálægðin við ört stækkandi 
höfuðstað bauð upp á margvísleg lífs-
gæði.

Ekki höfðu systurnar starfað lengi 
þegar þær mættu sinni stærstu próf-
raun. Haustið 1918 barst spænska 
veikin til landsins en hún er talin 
mannskæðasta farsótt sögunnar og 
fóru Íslendingar ekki varhluta af 
henni. Um tíma var talið að tveir 
þriðju Reykvíkinga væru rúmfastir og 
hafði hjúkrunarfólk í nógu að snúast. 
María var send vestur til Dýrafjarðar 

þar sem hún annaðist sjúk-
linga í Mýrahreppi en Þorlaug 
veiktist illa og náði hún sér 
aldrei. Tæplega 500 manns lét-
ust úr veikinni hérlendis og var 
Reykjavík sem lömuð um tíma 
en veikin kom harðast niður 
þar.

Þorlaug starfaði stopult við 
hjúkrun næstu árin á eftir og 
þar kom að hún varð óvinnu-
fær vegna veikinda sinna og lést 
hún langt um aldur fram árið 
1936 ógift og barnlaus en hún 
hafði misst unnusta sinn í sjóinn 
nokkrum árum fyrr. María hafði 
hins vegar söðlað um og flutt til 
Kanada árið 1919. Hún starfaði 
þar við ýmsar sjúkrastofnanir 
auk þess sem hún lagði stund á 
listnám í hjáverkum. Lífið var þó 
enginn dans á rósum. Hún var 
löngum þjökuð af heilsuleysi en 
þær systur munu báðar hafa far-
ið illa með sig á óhóflegri vinnu. 

Tekjurnar voru engu af síður rýrar 
eins og sjá má á eftirfarandi orðum 
úr bréfi Maríu sem hún skrifaði móð-
ur sinni eftir að hafa fregnað andlát 
systur sinnar: 

„Þú mátt ekki halda það að ég 
myndi ekki vera komin heim fyrir 
löngu ef að ég hefði haft peninga eða 
heimili því ég hefi ekki sterka heilsu 
þó að ég sé á fótum og mig vantar ekki 
að verða ykkur til erfiðleika. En svo 
vitum við ekki hvað framtíðin hefir í 
skauti sínu og kannski ég verði svo rík 
einhvern tímann að ég get komið að 
sjá þig.“

Maríu auðnaðist aldrei að snúa aft-
ur til heimalandsins. Hún lést ógift og 
barnlaus árið 1968. Hún virðist hafa 
haft sterka listræna þörf en brauð-
stritið gerði henni erfitt um vik. Það 
var ekki auðvelt að standa á eigin fót-
um með hjúkrunarnámið eitt að vopni.

Leifur Reynisson, sagnfræðingur

Tvær 
systur

„Svo vitum 
við ekki hvað 

framtíðin hefir 
í skauti sínu og 
kannski ég verði 
svo rík einhvern 
tímann að ég get 
komið að sjá þig.



9   30. mars 2017

Fyrir nokkru talaði Þóra Arn-
órsdóttir í Kastljósi við ungan 
erlendan sérfræðing í banka-

málum, Rob Galasky. Þessi ágæti 
maður sagði m. a. eitthvað á þessa leið:

Sigurvegararnir í bankamálum 
verða þeir sem vinna út frá viðskipta-
vininum. Sá tími getur verið skammt 
undan að gjaldkerinn í stúkunni í úti-
búinu fái hærri laun en þeir sem nú 
stimpla sig inn í bönkunum og hirða 
hæstu launin. 

Sparisjóðirnir voru þraut-
reynt fyrirkomulag
Sparisjóðirnir voru akkeri byggðanna. 
Þeir voru nokkurs konar heimabankar 
eða samfélagsbankar ef leyfist að nota 
það orð. Þar stjórnuðu heimamenn 
öllu innan stokks. Aðalfundur einu 
sinni á ári. Spilin lögð á borðið. Þegar 
ekki var hægt að fá fimmeyring í stóru 
bönkunum, þá lánuðu sparisjóðirn-
ir sínu heimafólki. Til dæmis þegar 
menn voru að koma sér upp þaki yfir 
höfuðið og voru að bíða eftir húsnæð-
is-og lífeyrissjóðslánum. Peningar 
fólksins sjálfs voru í vinnu heimafyrir. 
Það var ekki um að tala að stóru bank-
arnir vildu lána fólki út á íbúðarhús í 
einhverjum krummaskuðum. Þetta 
er okkur minnisstætt. Allur hagnað-
ur sparisjóðanna fór í uppbyggingu 
í heimahéraði. Erum að bíta úr nál-
inni með það þessi misserin að við 
glopruðum þeim niður í krakkinu 
mikla. Nýlega skrifaði Gunnar Skúli 
Ármannsson, læknir, grein um Samfé-
lagsbanka Norður Dakota í Bandaríkj-
unum í það merkilega blað, Bænda-
blaðið. Þar segir að íbúar N-Dakota 
elski bankann sinn því hann sé vinur 
þeirra! Hér á landi þótti mörgum vænt 
um sparisjóðinn sinn. Hvernig skyldi 
því háttað í dag með bankana okkar?

landsbankinn verði fyrst og 
fremst landsbyggðarbanki
Ekki vitum við betur en flestir Ís-
lendingar vilji jafnvægi í byggð 
landsins. En þetta útþvælda og mis-
skilda hugtak þarf að endurskoða. 
Allir landshlutar eiga að fá að njóta 
sín. En því miður hefur svokölluð 
byggðastefna stjórnvalda mistekist að 
ýmsu leyti. Þarf ekki annað en benda 
á Vestfirði í því efni. Upplagt er að 
Landsbankinn komi af fullum þunga 
inn í það sér verkefni að snúa þeirri 
þróun við, ef það er á annað borð 
hægt. Bankinn verði skilgreindur sem 
landsbyggðarbanki fyrst og fremst. 
Erlendis eru nægar fyrirmyndir slíkra 
fjármálastofnana sem við Íslendingar 
getum lært af. Bankinn verði einfald-
lega gerður ábyrgur gagnvart lands-
byggðinni með því að hjálpa mönn-

um til sjálfshjálpar og komi þannig í 
stað hinna glötuðu sparisjóða. Og laði 
fólkið þar að sér með skynsamlegum 
og mannlegum hætti. Með því móti 
yrði miklu oki létt af Alþingi og rík-
isstjórn.

Á Byggðastofnun heima í 
landsbankanum?
Svo leggjum við til að skoðað verði 
hvort Byggðastofnun ætti ekki að vera 
deild í Landsbankanum og ráðgef-
andi aðili fyrir hann. Þá verða hæg 
heimatökin og menn munu líta á þessi 
blessuðu byggðamál öðrum augum en 
gert hefur verið. Sumir segja að Lands-
bankinn hafi gefið vondu köllunum á 
landsbyggðinni mikla fjármuni með 
afskriftum lána og slíku. Við spyrjum: 
Er það raunin? Hefur ekki bankinn 
afskrifað og gefið til dæmis Reykvík-

ingum miklu meiri fjármuni heldur 
en þessum rugludöllum á landsbyggð-
inni? Hefur farið fram könnun á því 
hjá hverjum Landsbankinn hefur ver-
ið að afskrifa í gegnum tíðina?

Landsbankinn verði skilgreindur 
sem banki landsbyggðarinnar í eigu 
okkar allra eins og áður segir. En auð-
vitað yrði starfssvæði hans allt landið 
og miðin eins og verið hefur frá upphafi 
bankans. Nokkurs konar nýr sparisjóð-
ur þeirra sem á landsbyggðinni vilja 
búa. Hann vinni út frá viðskiptvininum 
og fyrir hann fyrst og fremst. Eins og 
bankamaðurinn Rob Galasky nefnir. 
Allur hagnaður bankans færi til upp-
byggingar annars staðar á landinu en á 
suðvesturhorninu. Ljóst er að fjöldinn 
allur af erlendum bönkum starfa að 
ákveðnum verkefnum. Þar höfum við 
alls konar fyrirmyndir sem áður segir. 

eru viðskiptavinirnir  
til fyrir bankana?
Vel má hugsa sér að yfirstjórn hins 
nýja Landsbanka verði að hluta til 
skipuð fulltrúum landsbyggðarkjör-
dæmanna. Og að hinu leytinu full-
trúum starfsfólks bankans. Aukin 
áhrif starfsmanna á stjórn og stefnu 
bankans gætu orðið til mikilla bóta. Í 
dag virðast menn forðast það eins og 
heitan eldinn að starfsfólkið komi þar 
við sögu.

„Nú er ný sala banka framund¬an 
og fjár¬mála¬kerfi framtíðar¬innar 
á Íslandi í mót¬un, en umræðan er 
innihalds¬lít¬il og heyr¬ist varla.“ 
Svo seg¬ir Kristrún Heimisdóttir 
í Mogganum og er umhugsunar-
efni. Undirritaðir hafa kannski ekki 
mikið vit á bankamálum frekar en 
margir aðrir. Og þó. Við þekktum 
sparisjóðakerfið nokkuð vel. Við vit-
um að almennilegur banki þarf að 
vinna fyrir viðskiptavini sína eins 
og þeir gerðu. Við bendum á að það 
þarf að skilgreina Landsbankann á 
svipaðan hátt. Við teljum að með 
þeim vendingum yrði til ný, áhrifarík 
byggðastefna. 

Svo er allt í lagi að nefna hér, að 
upplagt væri að hinn nýi Lands-
banki hefði forgöngu um að afnema 
bankaleynd af vissum bankagjörn-
ingum. Allir mestu fjárglæframenn 
sögunnar hafa haft bankaleyndina 
fyrir skjöld og brynju. Er ekki tími til 
kominn að breyta þeirri vitleysu?

Að lokum: Eru viðskiptavinirnir 
til fyrir bankana, eða eru bankarnir 
kannski til fyrir viðskiptavinina? 

 
Hallgrímur  Sveinsson

Bjarni G. Einarsson
Guðmundur Ingvarsson

Málaferli gegn ríkinu eru 
í uppsiglingu vegna 
ólögmætrar skerðingar 

Tryggingastofnunar (ríkisins) á lífeyri 
aldraðra hjá TR vegna greiðslna úr líf-
eyrissjóði í janúar og febrúar á þessu ári. 
Þegar ný lög um almannatryggingar 
voru samþykkt á Alþingi haustið 2016 
féll niður heimild til skerðingar á lífeyri 
þeirra aldraðra sem fengu greiðslur 
úr lífeyrissjóði. Í stað þess að láta Al-
þingi setja inn nýja heimild í lögin fyrir 
áramótin síðustu var farin sú leið að 
skerða lífeyri aldraðra án lagaheimild-
ar. Það gerðist í tæpa tvo mánuði.

Í lok febrúar var heimild til 
skerðingar sett inn í lög um almanna-
tryggingar á ný. Þá nam ólögmæta 
skerðingin orðið 5 milljörðum króna. 
Einhverjir stjórnarþingmenn sögðu 
á Alþingi, að menn hefðu vitað, að 
umrædd skerðing ætti að vera í gildi. 
Þetta eru furðuleg ummæli.

Í fyrsta lagi lýsa þau algerri 
óvirðingu við lagasetningu Alþing-
is; nánast er sagt, að ekki skipti máli 
hvort lagatextinn sé réttur eða ekki. 
Í öðru lagi horfir umræddur þing-
maður (þingmenn) framhjá því, að 
eldri borgarar eru flestir andvígir um-

ræddri skerðingu lífeyris og telja það 
himnasendingu, að heimild Alþingis 
til slíkrar skerðingar falli niður. Stór 
hluti eldri borgara vill að skerðing 
tryggingalífeyris vegna lífeyrissjóða 
verði afnumin með öllu og bætur 
greiddar fyrir skerðingu fyrri ára.

Skorað á leB að  
fara í mál við ríkið
Flokkur fólksins sendi Landssambandi 
eldri borgara bréf, áskorun um að sam-
bandið færi í mál við ríkið vegna ólög-
mætu skerðinganna í janúar og febrú-
ar á þessi ári. Tilkynnti flokkurinn, að 

ef þetta yrði ekki gert innan 10 daga 
mundi flokkurinn sjálfur fara í mál við 
ríkið vegna ólögmætu skerðinganna. 

Málið stendur þá þannig, að annað-
hvort fer Landssamband eldri borgara 
í mál við ríkið eða Flokkur fólksins 

gerir það vegna þess máls, sem hér 
hefur verið gert að umtalsefni.

Ég tel þetta gott framtak hjá Flokki 
fólksins. Ég er eindregið þeirrar skoðun-
ar að stefna eigi ríkinu vegna ólögmætu 
skerðinganna á lífeyri aldraðra í janú-
ar og febrúar á þessu ári. En ekki á að 
láta þar við sitja. Einnig á að undirbúa 
mál á hendur ríkinu vegna stöðugra 
fyrri skerðinga á lífeyri aldraðra hjá TR 
vegna lífeyrissjóða. En það var lagt til í 
stjórn Félags eldri borgara í Reykjavík.

Safna þarf gögnum til staðfestingar 
því, að það hafi verið skilningur þeirra, 
sem stóðu að stofnun lífeyrissjóðanna 
og þeirra sem fylgdust með því, að líf-
eyrissjóðirnir hafi átt að vera viðbót við 
almannatryggingar. Lítið er til af skrif-
legum staðfestingum á því, að svo hafi 
átt að vera og því þarf að rita niður slík-
ar staðfestingar og það tekur nokkurn 
tíma. Nauðsynlegt er að fara í mál við 
ríkið vegna fyrri skerðinga til þess að fá 
þeim hnekkt og tryggja fullan rétt aldr-
aðra. Stjórnvöld, hver sem þau eru, fást 
ekki til þess að afnema skerðingar án 
málsóknar. Það er mitt mat.

Björgvin Guðmundsson,  
fyrrv. borgarfulltrúi.

Ný sýn í byggðamálum:

laNdSBaNKiNN Fyrir 
laNdSByggðiNa!

Hallgrímur  Sveinsson bjarni g. Einarsson guðmundur Ingvarsson

Ríkinu stefnt vegna 
skerðinga á lífeyri aldraðra„Nauðsynlegt 

er að fara í 
mál við ríkið vegna 
fyrri skerðinga 
til þess að fá þeim 
hnekkt og tryggja 
fullan rétt aldraðra.
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Strandamaðurinn og fyrrverandi 
sveitarstjóri á Hólmavík, Stefán 
Gíslason , varð sextugur á dögun-

um og samhliða kom út bók hans Fjall-
vegahlaup. Stefán ákvað á fimmtugsaf-
mæli sínu að hlaupa 50 fjallvegi fyrir 
sextugt. Markmiðið með verkefninu 
var meðal annars að halda sér í formi á 
sextugsaldrinum, kynnast landinu sínu 
betur og vekja áhuga annarra á útivist 
og hreyfingu. Stefáni tókst ætlunarverk 
sitt, hljóp 50 leiðir, ýmist einn síns liðs 
eða í góðra vina hópi, og afraksturinn 
má finna í bókinni Fjallvegahlaup.

Á bókarkápu er  
innihaldinu lýst svo: 
Fjallvegahlaup hefur að geyma lif-
andi leiðarlýsingar 50 fjallvega víðs 
vegar um landið auk veglegs undir-
búningskafla og fjölda góðra ráða. 
Leiðirnar er hægt að hlaupa eða 
ganga, allt eftir getu hvers og eins og 
eru af ýmsum toga. Það sem leiðirn-
ar eiga sameiginlegt er að þær eru 
allar 9 kílómetrar eða lengri, ná að 
minnsta kosti 160 metra hæð yfir 
sjó og tengja saman tvö byggðarlög 
eða áhugaverða staði. Leiðirnar geta 

verið fornar göngu- eða reiðleið-
ir eða fáfarnir bílvegir (F-vegir). 
Hverri leið fylgir ítarleg leiðar-
lýsing, kort og GPS-hnit, aragrúi 
ljósmynda og upplýsingar um 
staðarhætti og aðstæður. Þar að 
auki má finna mikinn sögulegan 
og landfræðilegan fróðleik um 
þær leiðir sem hlaupið eða geng-
ið er hverju sinni. 

Í tilefni af útgáfu bókarinnar 
og sextugsafmælinu  var efnt til 
stórveislu í Borgarnesi. Myndirn-
ar tók Gunnlaugur A. Júlíusson.

Stefán 
gíslason: 
Fjallvegahlaup

TE & KAFFI NOTAR EINGÖNGU ÚRVALS KAFFIBAUNIR
FRÁ BESTU RÆKTUNARSVÆÐUNUM, SÉRVALDAR OG

BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA. 

MIKILVÆGASTI
VEISLUGESTURINN

Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984
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InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

Mercedes  Benz Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 tonn 
Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 650 KMFe deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Ísskápur 
150Lítra með 15 lítra frystihólfi
Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 
2200kg burðargeta, 12 volta Rafgeymakerfi, 
TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

Hobby 560UL Premium  2017 
Til afgreiðslu strax 2 stykki.

Annað með eftirtöldum aukabúnaði
2000kg burðargetu stærri dekk • Rúmbreyting í eitt stórt • 
Gólfhiti • Rafgeymakerfi • Truma Ultraheat • Örbylgju ofn 
• þak Markisa 4 metra • Sjónvarpsfesting á lið • Sólarsella 
Verð 4.600.000 kr.

Og hitt nánast með öllum aukabúnaði
Alde hitun • Gólfhiti • Rúmbreyting í eitt stórt • Rafgeymakerfi 
95AH Power AGM rafgeymir gel • 2000 kg burðargeta, stærri 
dekk • USB innstungur • Rúmteppi • Radio-sound system • 
Eldhúsvifta • Knott ETS-Plús stöðugleika kerfi • Sæta áklæði 
Bali • Markisa 6200 á þaki  4 metra • Sólarsella • gas tengi 
utan á • sjónvarpsfesting á lið • reikskynjara
Verð 5.000.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeKuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél • 
Rafgeymakerfi • TFT Panill • Bali 
innrétting
Verð 3,9 milljónir

Hobby 560Ukf Prestige 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
Kojur við hliðina á hjónarúminu • Meiri 
burður 1800kg í stað1600kg standard • 
Sjónvarpsfesting á lið • Truma Ultraheat • 
Rafgeymakerfi • TFT aðgerðarskjár • Vifta 
ofan eldavél • gólfteppi • Sólarsella
Verð 3.950.000
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Opið sjókvíaeldi á laxfiskum 
er stórhættulegt og hefur 
valdið ómældum og óaftur-

kræfum skaða í vistkerfum þar sem 
það hefur verið reynt í nágranna-
löndum okkar. Yfirvöld á Írlandi 
gerðu sér grein fyrir því að áður 
en fiskeldi í stórum stíl yrði reynt 
við Galwayflóa á vesturströnd Ír-
lands (með gamalli, norskri tækni 
og „kynbættum“, framandi laxi líkt 
og hér er fyrirhugað) þyrftu að fara 
fram kostnaðarsamar undirbúnings-
rannsóknir. Beðið var með úthlutun 
leyfa í nokkur ár og sótt um milljarða 
króna styrki úr sjóðum Evrópusam-
bandsins til að greiða kostnaðinn.

Hér á landi keppast ráðuneyti 
og opinberar stofnanir við að hraða 
fiskeldisframkvæmdum án þess að 
vanda undirbúninginn. Ekki hafa 
verið gerðar rannsóknir á verndar-
gildi og þolmörkum umhverfisins, 
áhættumat skortir, engin úttekt á 
lagagrundvelli liggur fyrir og engin 
heildarstefna hefur verið mótuð og 
ekki hefur heldur verið gerð fagleg 
úttekt á samlegðaráhrifum stórauk-
ins fiskeldis.

Fyrirliggjandi matsáætlanir fisk-
eldismanna eru einhliða unnar af 
þeim sjálfum og út frá forsendum 
sem þeir gefa sér sjálfir. Skipulags-
stofnun og Umhverfisstofnun hafa 
litla reynslu og þekkingu á fiskeldi 
og hvernig eigi að greina hættur fyrir 
vistkerfið og verðmæti þeirra eigna 
og hlunninda sem kunna að verða 
fyrir skaða. Fiskeldismenn benda á 
að litlar eldiskvíar skaði óverulega og 
því eigi að leyfa þeim að spreyta sig á 
risaeldi. Í a.m.k. einni matsgerðinni 

kemur fram að saur- og fóðurleifa-
úrgangur geri vistkerfinu gott þótt 
vitað sé að hann geti verið stórhættu-
legur fyrir lífríkið í nágrenninu.

Í nýlegum blaðagreinum hafa ís-
lenskir fiskeldismenn gert lítið úr 
þeirri hættu sem villtum laxfiskum 
stafar af erfðablöndun við eldisfisk 
sem sleppur úr kvíum. Eldisfiskur er 
þeirrar náttúru að hann hefur verið 
ræktaður til að vaxa hratt og verða 
holdmikill búrfiskur en ekki til að 
spjara sig í náttúrunni, þar sem reyn-
ir m. a. á ratvísi gönguseiða á fæðu-
slóðir og hæfileika kynþroska fiska 
til að rata aftur til hrygningarstöðva. 
Fiskeldismenn leyfa sér að líkja slík-
um úrkynjuðum eldislaxi saman við 
seiði sem alin eru í seiðastöð og eru 
af villtum stofni þeirra áa sem þeim 
er sleppt aftur í. Furðu sætir að slíkur 
málflutningur sé borinn á borð fyrir 
almenning.

Nánast opinbert skotleyfi á 
náttúruna
Þá er ótalinn þáttur Matvælastofnun-
ar sem er nú undir sérstöku eftirliti 
nefndar vegna slælegra vinnubragða. 
Þar ríkir nánast opinbert skotleyfi 
á náttúruna, varúðarreglur virðast 
hundsaðar og ekki er tekið tillit til 
sjúkdómahættu frá fiskeldi – með til-
vísun til þess að smitsjúkdómar séu 
hvort sem er til staðar í náttúrunni. 
Öllum öðrum er þó ljóst að náttúru-
legir sjúkdómar geta magnast upp í 
óviðráðanlegan faraldur þegar þeir 
komast í fiska sem er safnað saman á 
lítið svæði í eldiskvíum.

Á málstofu sem haldin var í 
Reykjavík á vegum NASF, Verndar-

sjóðs villtra laxastofna, Stofnunar 
Sæmundar fróða við Háskóla Íslands 
og Líffræðifélags Íslands hélt Dr. 

Trygve T. Poppe, prófessor í dýra-
lækningum við Háskólann í Ósló, 
fyrirlestur og margítrekaði nauðsyn 

þess að fylgjast með magni laxalúsa í 
öllum fjörðum þar sem sjókvíaeldi á 
laxi væri fyrirhugað á Íslandi.

Laxalúsin er sérstaklega illskeytt 
og getur borist í vatnasvæði og gert 
skaða í allt að 200 km fjarlægð frá 
eldiskvíum. Viðurkenndir erlendir 
staðlar kveða á um að í mælingum 
megi ekki finnast meira en ein kven-
kyns lús á hverja tíu laxa í eldiskví. 
Fróðlegt verður að frétta hvernig 
lúsastaðan hefur verið á Íslandi sl. 
mánuði – og hvaða viðmiðunarstaðla 
íslensk stjórnvöld hafa hugsað sér að 
taka upp varðandi ásættanlegt lúsa¬-
magn í kringum sjókvíeldi.

Fjölmargir háskólar, líffræðistofn-
anir, Ríkisendurskoðun Noregs, for-
stjóri Alþjóða hafrannsóknaráðsins 
og fjöldi annarra sérfræðinga hafa 
varað opinberlega við opnu sjókvía-
eldi. Gamla tæknin sem á að nota hér 
á landi hefur nú þegar skaðað vist-
kerfið á flestum stöðum þar sem hún 
hefur verið reynd. Á Íslandi hefur 
landeldi skilað arði og Norðmenn eru 
nú að segja skilið við gömlu tæknina 
með opnum fiskeldiskvíum í sjó. Þess 
í stað eru þeir nú af fullum krafti að 
skipta yfir í lokuð kerfi. Nú er rétti 
tíminn til að horfa til vistvænna að-
ferða í fiskeldi í stað þess að setja við-
kvæmt lífríkið hér við land í uppnám 
með úreltri eldistækni sem mengar 
út frá sér, veldur erfðablöndun við 
villta stofna og magnar upp lúsafar-
aldra og sjúkdóma sem hafa reynst 
illviðráðanlegir í nágrannalöndum 
okkar. 

Orri Vigfússon, formaður NASF, 
verndarsjóðs villtra laxastofna.

Óraunhæfir fiskeldisdraumar



Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



14   30. mars 2017

Málþing um íbúasamráð var 
haldið á laugardaginn í 
Edinborgarhúsinu.  Gísli 

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri 
hélt erindi um aðkomu íbúanna að 
einstökum málum og tilgreindi sér-
staklega reiðskemmu- og sundhallar-
málin. Fulltrúar úr hverfisráðum 
sveitarfélagsins lýstu reynslu sinni af 
þessu nýja fyrirkomulagi. Anna G. 
Björnsdóttir sérfræðingur hjá Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga fór yfir 
hvers vegna og hvernig best væri að 
haga íbúasamráði og Halldór Auð-
ar Svansson, borgarfulltrúi sagði frá 
íbúalýðræði í Reykjavík. Að erindum 
loknum fór fram vinnustofa mál-
þingsins.

Gísli Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri sagði að "vel tókst til með íbúa-
þingið á laugardaginn og fór fram úr 
björtustu vonum. Viðfangsefni mál-
þingsins var íbúasamráð og íbúalýð-
ræði og hvernig hægt væri að auka 
aðkomu íbúa að málefnum sveitar-
félagsins með hjálp hverfisráðanna. 
Niðurstaða málþingsins eru ýmsar 
góðar hugmyndir um það hvernig 
við getum þróað málin áfram til betri 
vegar. Það kom hinsvegar berlega í ljós 

að nú þegar hefur margt áunnist með 
hverfisráðunum. Einnig kom í ljós að 
við stöndum mjög framarlega á lands-
vísu í því að virkja íbúasamráð með 
hverfisráðunum."  

Marsellíus Sveinbjörnsson, bæj-
arfulltrúi sagðist vera ánægður með 
íbúaþingið. Það hefði tekist vel og 
gagnlegar og góðar umræður hefðu 
farið fram á fundinum. Marsellíus 
sagði þó þörf á því að skilgreina betur 
í hvernig verkefni því fé er ráðstafað 
sem hverfisráðin hafa síðustu þrjú ár 
getað tekið ákvörðun um.  

Ísafjarðarbær:

Málþing um íbúasamráð

–



Vöruhús 
veitinga-

mannsins
allt á einum stað

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík  /  Sími 5956200  /  www.bakoisberg.is  /  Opið virka daga kl. 8.30–16.30



FARÐU ÚT
Hjá Gaman Ferðum leggjum við áherslu á að vera með 
góðar íbúðagistingar, fyrsta flokks hótel og gott verð.
Komdu með því sólin skín hjá Gaman Ferðum!

MEÐ GAMAN FERÐUM!

Tigotan **** 

Verðdæmi  TENERIFE Verðdæmi  SALOU

Verð miðað við 2 fullorðna. Hálft fæði innifalið. 
Ferðatímabil: 13.- 20. maí ‘17.
 

98.900 kr.Verð frá:

Dorada Palace **** 

73.900 kr.Verð frá:

Blaumar **** 

Miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). Akstur og 
morgunverður innifalinn. Ferðatímabil: 2.- 10. júní ‘17.
Verð frá 110.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

96.000 kr.Verð frá:

Green Garden Resort 
& Suites **** 

78.900 kr.Verð frá:

Bæjarhraun 14, sími 560 2000 / gaman.is / gaman@gaman.is 

Verðdæmi  TOSSA DE MAR Verðdæmi  LLORET DE MAR 

Anabel **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og eitt barn. Akstur og 
morgunverður innifalinn. Ferðatímabil: 12.- 20. júní ‘17.
Verð frá 91.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

78.900 kr.Verð frá:

Verð miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). 
Akstur og hálft fæði innifalið. Ferðatímabil: 12.- 20. júní ‘17.
Verð frá 89.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

Verð miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). Ferðatímabil: 
20.- 27. júní ‘17. Verð frá 100. 500 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

GHT Sa Riera **** 

79.900 kr.Verð frá:

Verð miðað við 2 fullorðna. Akstur og morgunverður 
innifalinn. Ferðatímabil: 29. maí - 6. júní ‘17.
 


