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þvottavélar og þurrkarar 2017

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
verð: 99.900,-

916097949

DalBRaUt 1, aKRaNESI · SímI 433 0300BoRgaRBRaUt 61, BoRgaRNESI SímI: 422 2211

Hafþór 
Júlíus 
–Fjallið frá 
Akranesi

n Kvikmyndastjarna 
Krúnuleikanna
n Ætlar að verða 
sterkastur í heimi
n Stundar ekki kynlíf 
fyrir keppni
n Yndið er einkadóttirin

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is
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Sílikondalur 
sjávarútvegsins

Á undanförnum árum hefur verið afar ánægjulegt að fylgjast með 
uppbyggingu og velgengni hátæknifyrirtækisins Skagans3x. 
Það er landsbyggðarfyrirtæki með stöðvar á Akranesi og Ísa-

firði. Stöðugt vinnast nýjir sigrar. Gerðir eru stórir samningar um fram-
leiðslu og sölu tækjabúnaðar í fiskvinnslufyrirtæki á landi og um borð í 
skip. Nú síðast eru það sjálfvirk lestarkerfi um borð í nýja íslenska ísfisk-
togara. Þegar Vesturland er að fara í prentun berast svo fregnir af því að 
Skaginn3x muni sjá um framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir uppsjávarfisk 
um borð í franskan togara sem verður með fullkomnustu fiskiskipum í 
heimi.

Undanfarið hefur fyrirtækið síðan rakað til sín verðlaunum. Það 
hlaut verðlaunin „Svifölduna“ á Sjávarútvegsráðstefnunni 2016 fyrir 
framúrstefnulega þróun á sviði ofurkælingar á fiski og nú í mars voru 
það svo Nýsköpunarverðlaun Íslands. Toppurin á þessu öllu kom svo í 
síðustu viku þegar Skaginn3x hlaut Úflutningsverðlaun forseta Íslands. 
Allt er þetta mikill heiður og viðurkenning á góðu starfi og full ástæða 
til að óska starfsfólki og eigendum fyrirtækisins innilega til hamingju 
með þennan frábæra árangur.

Þetta hlýtur að vera mikil hvatning til frekari dáða. Íslendingar búa 
yfir mikilli verkþekkingu á tæknisviði sjávarútvegsins. Mikil kunnátta á 
tæknisviðinu sem snýr að málmiðnaðarhlutanum svo sem í fiskvinnslu 
og öðrum matvælaiðnaði hefur skapast á Akranesi. Það ætti að fara í 
stefnumótun og vinnu til að efla þetta enn frekar. Þar ætti að byrja á því 
að efla og hlúa að námi í tæknigreinum við Fjölbrautaskóla Vesturlands 
á Akranesi og hvetja fólk með ráðum og dáð til að mennta sig á þessum 
sviðum. Með tíð og tíma myndi þetta skila sér margfalt í frjórri atvinn-
uppbyggingu. Framtíðin liggur í tækninni. Vestur í Kaliforníu er Silicon 
Valley þar sem er draumaland heimsins á sviði tölvutækni. Höfum það 
sem fyrirmynd og gerum Akranes að sílikondal sjávaútvegsins.

 Magnús Þór Hafsteinsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

- Vanræktu ekki viðhaldið -

Allt til kerrusmíða

ljósm.: Íslandsstofa.

AKRANES/REYKJAVÍK: Vil-
hjálmur Vilhjálmsson forstjóri 
HB Granda segir að það sé 

ótvæð hagræðing í að hætta bolfisk-
vinnslu á Akranesi en vinna fiskinn 
í staðinn í fiskiðjuveri fyrirtækisins 
á Norðurgarði í Reykjavík. Með því 
megi fækka vinnslulínum um eina og 
spara mikinn tíma og fé sem í dag sé 
eytt í að keyra þúsundum tonna af fiski 
frá Reykjavík til Akraness og afurð-
um til baka til Reykjavíkur eða í flug í 
Keflavík.

Samfélagsleg skylda að hagn-
ast
Þetta er meðal þess sem kemur fram 
í viðtali við Vilhjálm Vilhjálmsson  í 
nýjasta hefti sjávarútvegstímaritsins 
Ægir. Í því fer Vilhjálmur yfir stöð-
una séð frá sjónarhóli stjórnenda HB 
Granda. Greint er frá þessu viðtali á 
vefnum kvotinn.is.

„Sú hagræðing sem við sjáum við 
að hætta vinnslu á Akranesi og vinna 
þann fisk þess í stað í fiskiðjuveri okk-
ar við Norðurgarð er svo ótvíræð að 
ekki er hægt að horfa framhjá henni. 
Sérstaklega í rekstrarumhverfi eins og 
það er núna. Við erum að fá sama verð 
í evrum fyrir kg af þorski upp sjó og 
fyrir tveimur árum. Á sama tíma hef-
ur launakostnaður hækkað um 73% í 
evrum. Þessa vegna teljum við ekki hjá 
þessum áformum komist, en hver end-
anleg niðurstaða verður á eftir að koma 
í ljós eftir að viðræðum HB Granda og 
Akranesbæjar og fleiri aðila lýkur. En 
hvernig sem á hlutina er horft er það 
samfélagsleg skylda okkar að reka fyr-
irtæki sem skilar hagnaði og gefur af 
sér til samfélagsins,“ segir forstjóri HB 
Granda.

Fiskþurrkun var hætt
Vilhjálmur segir að sterkt gengi krón-
unnar sé að leika innlend framleiðslu-

fyrirtæki á borð við þau í sjávarút-
vegnum grátt. Á sama tíma og krónan 
hafi styrkst mjög gagnvart erlendum 
gjaldmiðlum á borð við evru þá hafi t. 
a. m. orðið verulegar launahækkanir í 
íslenskum krónum. Þessu sé ekki hægt 
að velta út í verðlagið á fiskafurðum. 
Það verði að hagræða á móti þessu.

Annað sem forstjóri HB Granda 
bendir á er að mjög lítið fáist fyr-
ir þurrkaðar þorskafurðir, svo sem 
hausa og hryggi eftir að markaðir 
hrundu í Nígeríu. Fyrirtækið keypti á 
sínum tíma fiskþurrkunina Laugafisk 
á Akranesi. Það var gert til að styrkja 
enn frekar þorskvinnsluna á Akranesi. 
Fiskþurrkunin var mjög umdeild á 
Akranesi og henni harðlega mótmælt 
af mörgum bæjarbúum. „Hefðu mark-
mið um eflingu þurrkunarinnar gengið 
eftir hefðu um 3.500 tonn af hausum 
og hryggjum orðið eftir á Akranesi til 
frekari vinnslu. Þurrkunin fer nú fram 
hjá Haustaki á Reykjanesi, segir Vil-
hjálmur.

Dýr akstur með fisk
Forstjóri HB Granda útskýrir að togar-
ar fyrirtækisins hafi undanfarin ár 
landað afla sínum í Reykjavík. Síðan er 
stórum hluta þessa afla ekið frá Granda 
í Reykjavík til Akranes til vinnslu. Svo 
er aftur ekið til baka með afurðirnar til 
eða framhjá Reykjavík til útflutnings.

Afla úr togurum HB Granda hefur 
verið landað í Reykjavík. Svo er ekið 
með stóran hluta hans til vinnslu á 
Akranesi.

„Þannig má áætla að óbreyttu í ár 
verði um 8.000 tonnum af þorski ekið 
í gegnum Reykjavík til Akraness til 
vinnslu og síðan um 4.000 tonnum aft-
ur til Reykjavíkur til útflutnings í gám-
um, um 500 tonnum til Keflavíkurflug-
vallar til útflutnings með flugi og um 
3.500 tonnum til Reykjaness til þurrk-
unar. Það blasir við að þessir flutningar 

hafa verið og eru óhagkvæmir. Þeir hafa 
þó ekki leitt til taps á undanförnum 
árum en nú blasir við töluvert tap af 
þessari starfsemi. Við höfum aðstöðu 
til að vinna allan aflann í Reykjavík og 
spara flutningskostnað og þá meng-
un sem flutningnum er samfara. Í dag 
erum við með þrjár vinnslulínur fyr-
ir botnfiskvinnslu, tvær fyrir ufsa og 
karfa í Reykjavík og eina fyrir þorsk á 
Akranesi. Með því að vinna allan aflann 
í Reykjavík erum við að fækka vinnslu-
línum um eina því við getum nýtt sömu 
vinnslulínu fyrir ufsa og þorsk.“ 

Viðræður milli aðila
Eftir að þau tíðindi bárust að HB 
Grandi hyggðist hætta bolfiskvinnslu 
á Akranesi báðu bæjaryfirvöld þar um 
viðræður við fyrirtækið í von um að 
telja mætti stjórnendum þess hughvarf. 
HB Grandi féllst á þetta.  Þessar við-
ræður standa yfir nú og er stefnt að því 
að ljúka þeim sem fyrst. 

Stjórn Faxaflóahafna hefur fallist 
á að taka þátt í viðræðum um upp-
byggingu hafnarmannvirkja á Akra-
nesi sem talið er að myndi kosta á um 
annan milljarð króna. Faxaflóahafnir 
myndu greiða fyrir það.

Hb grandi er með bolfiskvinnslu sína á norðurgarði í reykjavík. 
Þar er búið að byggja upp öflugt fiskvinnsluhús og nýja frysti-

geymslu. Skipin geta landað nánast beint inn í húsin.

Vilhálmur Vilhjálmsson forstjóri Hb 
granda.

Telur ekki hægt að líta framhjá 
hagræðingu við að hætta 
vinnslu á Akranesi

Borgarfulltrúar telja af og frá 
að HB Grandi yfirgefi Reykjavík
REYKJAVÍK: Svo er að sjá sem 

það sé algerlega í gadda slegið af 
hálfu borgarfulltrúa í Reykjavík 

að höfuðborgin verði áfram ein helsta út-
vegshöfn landsins. Það sé ekki pólitískur 
vilji fyrir hendi af þeirra hálfu að HB 
Grandi flytji starfsemi sína af Norður-
garði á Granda upp á Akranes. Nú þegar 
aðeins ár er til næstu sveitarstjórnarkosn-
inga virðast þau staðráðnari en nokkru 
sinni fyrr í að verja reykvískan sjávarút-
veg og tryggja að HB Grandi fari hvergi. 

Tónninn var sleginn í ræðu sem Björn 
Blöndal formaður borgarráðs og vara-
formaður stjórnar Faxaflóahafna flutti 
þegar togarinn Engey var formlega skírð 
í Reykjavíkurhöfn 7. apríl. „Það er stefn-
an í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar að 
verja  hér hafnsækna starfsemi á Grand-
anum og ég afhenti Vilhjálmi forstjóra 

hina ágætu bók Aðalskipulag Reykjavík-
ur til 2030 áðan. Þar er þetta mjög skýrt. 
Sjávarútvegurinn er órjúfanlega tengdur 
Reykjavíkurborg,“ sagði Björn í ræðu 
sinni að því er segir á sjávarútvegsvefnu 
kvotinn.is. Hann bætti svo við:

„Það er Reykjavíkurborg mjög mik-
ilvægt að hér sé rekinn öflugur sjávarút-
vegur. Reykjavík er nefnilega hafnarborg. 
Þróunin hér á Grandanum er skemmti-
leg. Hér hefur fjölbreytnin aukist mjög, 
en það er engu að síður þannig að mjög 
mikilvægt er að taka frá og halda rými 
fyrir sjávarútveginn, svo ekki verði þrengt 
að sjávarútvegsstarfseminni hér á svæð-
inu, á Grandanum. Hins vegar fer þessi 
starfsemi mjög vel með þeirri þróun sem 
hefur orðið í aukningu á fjölbreyttu lífi 
sem hefur skapast hérna. Hér er þjónust-
an orðin fjölbreytt og hér eru veitingahús 

og fleira sem er aðdráttarafl fyrir ferða-
menn.“

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og 
stjórnarformaður Faxaflóahafna hefur 
tekið í svipaða strengi í sínum málflutn-
ingi í fjölmiðlum. Hann sagðist í viðtali 
við Fréttablaðið á mánudag ekki óttast að 
HB Grandi færi upp á Akranes. „Það er 
mjög mikilvægt að hafnsækin starfsemi 
verði áfram í borginni.“

Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokks og stjórnarmaður í 
Faxaflóahöfnum vísar því á bug í sömu 
grein í Fréttablaðinu að hugsanleg upp-
bygging hafnarmannvirkja á Akranesi feli 
í sér brotthvarf HB Granda frá borginni. 
„Við gætum séð ný fyrirtæki nýta sér 
höfnina á Akranesi. Ég legg mikla áherslu 
á að HB Grandi verði enn með starfsemi 
í Reykjavík,“ sagði Marta meðal annars.

leIðARI

Forsetahjónin á bessastöðum með frú Vigdísi Finnbogadóttur fyrrum forseta 
og Ingólfi árnasyni forstjóra Skagans3x þegar Útflutningsverðlaunin voru 
afhent. Frú Vigdís var sæmd sérstakri heiðursviðurkenningu við sama tilefni 
fyrir að hafa með starfi sínu hafa borið hróður Íslands víða um heim og stuðlað 
að jákvæðu umtali um land okkar og þjóð. Verðlaunagripur Útflutningsverð-
launna var gerður af guðrúnu Halldórsdóttur og heitir „Sjómaðurinn.“
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Spennandi og framsækið 
meistaranám á Bifröst

• Alþjóðaviðskipti – MS / MIB

• Forysta og stjórnun – MS / MLM

• Forysta og stjórnun með áherslu á 
   mannauðsstjórnun - MS / MLM

• Markaðsfræði - MS / MMM

• Viðskiptalögfræði - MBL / ML

• Menningarstjórnun – MA / MCM

Háskólinn á Bifröst býður upp á spennandi meistaranám þar 
sem áhersla er lögð á frumkvæði nemenda og möguleika þeirra 
til að takast á við áskoranir framtíðar. Kennsluhættir taka mið 
af nýjustu tækni og rík áhersla er lögð á gagnrýna hugsun og 
raunverkefni, sem oft eru unnin í tengslum við atvinnu- lífið. 
Markmið skólans er að mennta samfélagslega ábyrga leiðtoga 
fyrir fjölbreytt atvinnulíf og samfélag.

Námið er kennt í fjarnámi
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2017 er til 15. maí
Nánari upplýsingar á bifrost.is

Umsóknarfrestur er til 15. maí
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Góður árangur í rekstri Snæfellsbæjar
SNÆFELLSBÆR: Miðvikudaginn 

5. apríl var ársreikningur Snæ-
fellsbæjar 2016 afgreiddur í bæj-

arráði til fyrri umræðu í bæjarstjórn. 
Bæjarblaðið Jökull sem gefið er út af 

myndarbrag í Snæfellsbæ greinir frá 
helstu tölum.

Starfsemi Snæfellsbæjar er skipt upp 
í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B- 
hluta hins vegar. Til A- hluta telst starf-

semi sem að hluta eða öllu leyti er fjár-
mögnuð með skatttekjum. Í B-hluta eru 
fyrirtæki sem eru í eigu sveitarfélagsins 
og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar 
einingar.

Velgengni í rekstri
Rekstur Snæfellsbæjar gekk vel á ár-
inu. Rekstrarniðurstaðan var töluvert 
betri en áætlun gerði ráð fyrir, eða um 
217,9 milljónir króna fyrir samantekinn 
rekstrarreikning A  og B- hluta. Fjárhags-
áætlun hafði gert ráð fyrir fyrir jákvæðri 
afkomu upp á 44,2 milljónir. Rekstrar-
afkoman varð þannig margfalt  betri en 
áætlun gerði ráð fyrir, eða sem nemur 
173,7 milljónum króna.

Rekstrarniðurstaða A -hluta var já-
kvæð um 149,6 millónir. Fjárhagsáætlun 
hafði gert ráð fyrir jákvæðri afkomu upp 
á eina milljón króna. Eigið fé sveitarfé-
lagsins í árslok nam 2.970 milljónir. Þar 
af var eigið fé A-hluta 2.334,8 milljónir.

Laun og launatengd gjöld sveitarfé-
lagsins voru um 1.093 milljónir. Í árslok 
voru 136 stöðugildi hjá sveitarfélaginu.

eignastaða styrkt og skuldir 
lækkaðar
Heildareignir bæjarsjóðs töldust um 
3.542 milljónir króna. Heildareignir 
sveitarfélagsins í samanteknum árs-
reikningi voru um 4.620 milljónir í lok 

2016. Heildarskuldir bæjarsjóðs voru 
um 1.207 milljónir. Í samanteknum árs-
reikningi voru þær 1.649 milljónir og 
lækkuðu þar með milli ára um 84 millj-
ónir.

Eigið fé bæjarsjóðs var 2.334,8 millj-
ónir og eigið fé í samanteknum reikn-
ingsskilum nam 2.970 millj. króna í 
árslok 2015. Eiginfjárhlutfall var 65,92 
prósent á á árinu 2015 en var 63,03% 
árið áður.

Snæfellsbær fjárfesti á árinu fyrir 
198,5 milljónir í varanlegum rekstrar-
fjármunum og tók engin ný lán á árinu 
2016. Greidd voru niður lán að fjárhæð 
157,8 milljónir.

Hlutfall reglulegra tekna af heildar-
skuldum og skuldbindingum er 61,64% 
hjá sjóðum A-hluta, en var 74,37% árið 
2015 og 64,48% í samanteknum árs 
reikningi en var 76,80% árið 2015. Skv. 
64. gr. 2. málsgr. sveitar stjórnarlaga á 
þetta hlutfall ekki að vera hærra en 
150%. Fjárhags staða Snæfellsbæjar verð-
ur því að teljast afar góð. Síðari umræða 
um ársreikning verður fimmtudaginn 4. 
maí.

Mikil námsfjölbreytni í boði 
við Háskólann á Bifröst
BIFRÖST: Undanfarin ár hefur 

Háskólinn á Bifröst útskrif-
að um 250–300 nemendur 

frá háskóladeildum og Háskólagátt 
við hátíðlega athöfn í febrúar og júní. 
María Ólafsdóttir er samskiptastjóri 
háskólans. Hún segir að skólinn hafi 
verið í stöðugri sókn á undanförnum 
árum. Meðal annars hefur nemendum 
fjölgað ört í fjarnámi við skólann. „Nú 
er meirihluti meistaranema í fjarnámi. 
Á Bifröst heldur áfram að búa sam-
heldinn hópur einstaklinga í háskóla-
þorpi þar sem alla helstu þjónustu er 
að finna. Ég hvet fólk til að kynna sér 
hagstæðan leigumarkað á Bifröst. Þar 
er t.a.m. afar hentugt að búa með börn 
í vinalegu umhverfi og fallegri náttúru 
og bæði góður leikskóli og skóli í boði.“

Undirbúningur fyrir atvinnu-
lífið
Við Háskólann á Bifröst er í boði 
framsækið nám sem miðar að því að 
undirbúa nemendur sem best undir 
atvinnulífið með hagnýtum verkefnum 
og hópavinnu. „Viðskiptadeild Háskól-
ans á Bifröst er fjölmennasta deild há-
skólans og þar eru í boði spennandi og 
ólíkar áherslur í náminu. Í grunnnámi 
er t.a.m. í boði viðskiptafræði með 
áherslu á ferðaþjónustu og viðskipta-
fræði með áherslu á markaðssamskipti. 
Meistaranám í forystu og stjórnun 
hefur verið í boði við deildina frá ár-
inu 2014 og átt miklum vinsældum 
að fagna en frá og með hausti verður 
einnig í boði meistaranám í forystu 
og stjórnun með áherslu á mannauðs-
stjórnun. Þá verður einnig í boði í 

haust nýtt meistaranám í markaðsfræði 
sem er ætlað þeim sem starfa, eða hafa 
hug á að starfa við markaðsmál, og hafa 
þegar reynslu af markaðs- og sölu-
málum en vilja dýpka þekkingu sína í 
markaðsfræði.“

lögfræði og félagsvísindi
Bifröst er einnig þekkt fyrir laga-
deildina. „Þar er í boði BS í viðskipta-
lögfræði í grunnnámi en Háskólinn á 
Bifröst var fyrsti íslenski háskólinn til 
að bjóða upp á slíkt nám þar sem flétt-
ast  saman tvær hagnýtar námsgrein-
ar, viðskipta- og lögfræði. Frá vorönn 
2017 hefur  einnig verið í boði MBL, 
meistaranám í viðskiptalögfræði, sem 

ætlað er jafnt nemendum með BS eða 
BA gráðu í lögfræði og þeim sem lokið 
hafa háskólaprófi úr öðrum greinum.“

 María vekur einnig athygli á fé-
lagsvísindadeild skólans. „Þar má helst 
nefna BA í heimspeki- hagfræði og 
stjórnmálafræði (HHS) og BA í miðlun 
og almannatengslum og meistaranám í 
menningarstjórnun sem hefur verið sí-
vinsælt nám síðan það hóf göngu sína 
fyrir  rúmum áratug.“

Bifrestingar eftirsótt á vinnu-
markaði
Aðspurð segir María að nemendum 
gangi vel að fá vinnu að loknu námi 
við Háskólann á Bifröst. „Það fer gott 

orð af Bifrestingum í atvinnulífinu. Út-
skrifaða Bifrestinga er að finna í fjölda, 
ólíkra starfa í atvinnulífinu og þeir sem 
ég hef rætt við nefna ætíð hópavinnnu 
og hagnýt verkefni sem það helsta sem 
hefur styrkt þeirra stöðu og eflt í nám-
inu hjá okkur.“

Háskólinn á Bifröst býr að góðu og 
hæfu starfsliði. Sjálf hefur María starf-
að við skólann í um fimm ára skeið. 
„Ég er með BA gráðu í blaðamennsku 
og MA gráðu í þjóðfræði. Ég starfaði 
sem blaðamaður hjá Morgunblaðinu 

í ein fimm ár áður en ég hóf störf við 
Háskólann á Bifröst sem sýningarstjóri 
„Sýningar um íslenskt atvinnulíf“ árið 
2013. Síðan þá hef ég komið að ýmsum 
kynningarmálum innan háskólans og 
tók við sem samskiptastjóri síðastliðið 
sumar. Starfið við Háskólann á Bifröst 
er bæði fjölbreytt og skemmtilegt og 
frábært að fá að að starfa á stað þar 
sem góður andi og samheldni ríkir. 
Það skilar sér sannarlega inn í skóla-
starfið sem vex og styrkist með ári 
hverju,“ segir hún.

María ásamt James Einari becker margmiðlunarhönnuði (yst t. v.) og brynjari Þór Þor-
steinssyni aðjúnkt við viðskiptadeild. umsóknarfrestur í meistaranám rennur út 15. maí 
en í grunnnám 15.júní. allar helstu upplýsingar um nám við Háskólann á bifröst má finna 
á www.bifrost.is.

Frá Ólafsvík. Sjávarútvegurinn er 
lykilatvinnugrein í Snæfellsbæ.

Vilhjálmur Egilsson er rektor Háskólans á bifröst. á bifröst verður „Opinn dagur“ næst-
komandi laugardag 29. apríl frá klukkan 14-17. gestum er boðið að sækja námskynningar 
og kynna sér svæðið en einnig verður skemmtidagskrá í boði. Dagskrá má nálgast á 
heimasíðu háskólans.

Vinnum fyrir öll 
tryggingafélög

Skútuvogi 12h, Reykjavík
S: 568-9620 - bilaretting.is

Útvegum 
bifreið 
meðan á 
viðgerð 
stendur
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Einstakar sumarbúðir í 70 ár í stórkostlegri náttúru

Upplýsingar og pantanir:
astjorn.is eða í síma 462 3980

youtube.com/astjorn

facebook.com/astjorn

Stofnaðar 1946Kristilegar sumarbúðir

Ertu á leið í morgunflug? Svefninn er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base 
Hotel fyrir flug. Sofðu lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn og til baka. Þetta 
er ekki beisið.

Á Base Hotel er alltaf Happy Hour á TF-BAR. Það er 
bara basic! Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu 
eitt flottasta nýlistasafn á Íslandi í leiðinni.

Frá 3.990 kr. 
Fyrir einn gest 
í koju.
Frá 6.900 kr. 
í eigið herbergi.

Hafðu samband í tölvupósti eða 
síma til að bóka: 

basehotel@basehotel.is 
S: 519 1300

Byrjaðu fríið á Base Hotel!

TAKTU FORSKOT 
Á SÆLUNA!

ALLT INNIFALIÐ:
• Gisting eina nótt
• Morgunverður
• Skutla á flugvöllinn 
og til baka
• Geymsla á bíl
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VESTURLAND: Á dögunum 
stóð Félag ungra bænda á Vest-
urlandi og Vestfjörðum fyrir 

„Opnu fjósi“ á Hvítanesi í Hvalfjarðar-
sveit. Þar reisti Jón Þór Marínósson 
bóndi nýtt fjós til nautakjötsframleiðslu á 
síðasta ári. Það hýsir um 140 gripi. Kálfar 
eru keyptir af kúabúum í nágrenninu og 
aldir upp í sláturstærð. Þennan laugardag 
í apríl gátu gestir komið í heimsókn að 
Hvítanesi og skoðað nýja fjósið, rabbað 
við unga bændur og gætt sér á hamborg-
urum úr nautgripum frá bænum.

Bændasonur við fjölbreytt störf
Helgi Már Ólafsson er formaður Félags 
ungra bænda á Vesturlandi og Vestfjörð-
um. Hann er bændasonur og búfræðing-
ur sem á sér þann draum að verða sjálf-
stæður bóndi á eigin jörð innan fárra 
ára. „Ég er frá Ósi hér í Hvalfjarðarsveit. 
Foreldrar mínir eru bændur og reka 30 
kúa mjólkurbú. Ég er fæddur 1984 og hef 
búið í sveit alla ævi. Haustið 2011 fór ég 
svo í búfræðinám á Hvanneyri. Þá var ég 
loks kominn með nógan þroska og skiln-
ing til að vita hvað ég vildi verða,“ segir 
Helgi Már og hlær dátt.  

Hann lauk námi sínu 2013. „Nú 
starfa ég hjá Búnaðarsamtökum Vest-
urlands. Þar vinn ég við ýmsilegt, svo 
sem kúasæðingar, túnkortagerð, lamba-
mælingar og sæðistöku úr hrútum. Ég 
fór á frjótæknámskeið og hef unnið við 

kúasæðingarnar í afleysingum síðan vor-
ið 2014.“

Stefnir á að verða bóndi
Starfssvæði Búnaðarsamtaka Vestur-
lands nær allt frá Mosfellsbæ í suðri og 
alla leið vestur í Dali. Helgi fer þannig 
víða í tengslum við vinnuna. „Mér finnst 

mjög gaman að keyra 
um og hitta bændur 
og ræða málin. Ég er 
mikill áhugamaður 
um landbúnað, ekki síst eftir að fór í 
bændaskólann,“ segir hann.

Þegar Helgi er spurður hvort hann 
stefni sjálfur á búskap segist hann telja 
að svo verði.  „Hvar og hvenær á eftir 
að koma í ljós en ég stefni á það 
á næstu árum. Ég þarf að 
gera það áður en ég verð 
fertugur. Samkvæmt 
nýju búvörusamn-
ingunum er hægt 
að sækja um svo-
kallaða nýliðunar-
styrki sem veittir 
eru ungu fólki sem 
vill hefja búskap en 
þeir eru ekki í boði 
fyrir fólk sem er eldra 
en 40 ára,“ segir hann. 
„Nýliðun er ákveðið 
vandamál í íslenskum 
landbúnaði. Sjáum t. a. m. sauðfjárrækt-
ina. Ætli meðalaldur bænda þar sé ekki 
um 60 ár.“

erfitt að hefja búskap
Helgi segir að það sé ekki auðvelt fyr-
ir ungt fólk að koma undir sig fótum í 
búskap. „Það er fjárhagslega erfitt að 
eignast jörð. Tekjurnar eru ekki miklar, 

lánaumhverfi óhagstætt með mjög háu 
vaxtastigi og nútíma landbúnaður gerir 
kröfur um miklar fjárfestingar. Fram-
boð af góðum bujörðum er ekki mikið. 
Ríkir þéttbýlisbúar hafa líka setið um 

jarðir og keyrt verðin upp. Fleiri 
hlutir hjálpa heldur ekki til. 

Við erum nú með ríkis-
stjórn sem hugsanlega 

gæti reynst landbún-
aðinum óvinveitt.“

Sjálfur segist 
hann helst vilja 
verða kúabóndi 

með nokkrar kind-
ur sem aukabúgrein. 

„Ég á 30 ær í dag. Þær 
eru í vist hjá tengda-
foreldrum mínum á 
Lundi í Lundarreykja-
dal,“ segir Helgi sem 

sjálfur býr með unnustu sinni á Hvann-
eyri.

Með virkustu félögum
Hann hefur verið formaður Félags 
ungra bænda á Vesturlandi og Vest-
fjörðum síðan í ársbyrjun 2016. „Félagið 
er fyrir fólk milli 18 og 35 ára. Við erum 
eitthvað um 80 talsins og hefur tekist að 

halda uppi nokkuð öflugu félagsstarfi. 
Kannski erum við virkasta landshluta-
félag Samtaka ungra bænda. Við njótum 
þar nálægðar við Landbúnaðarháskól-
ann á Hvanneyri. Þar er aðstsaða fyrir 
fræðslufundi og viðburðir sem við höf-
um haldið. Það sem kannski háir okk-
ur eru miklar fjarlægðir á starfssvæði 
félagsins en við reynum að gera sem 
best úr því. Við erum fimm í stjórn og 
öll af Vesturlandi. Reyndar búum við öll 
á Hvanneyri nema eitt þó við komum 
víða að,“ segir formaðurinn og brosir í 
kampinn.  

Auk hans eru nú í stjórninni þau 
Ólöf Ósk Guðmundsdóttir frá Miðdal í 
Kjós, Jón Þór Marinósson frá Hvítanesi, 
Magnús Ingimarsson frá Kjalardal í 
Hvalfjarðarsveit og Jóhannes Kristjáns-
son norðan úr Fnjóskadal en búsettur á 
Hvanneyri.

Ungir bændur á Vesturlandi og 
Vestfjörðum með öflugt starf

Helgi Már Ólafsson formaður 
Félags ungra bænda á Vesturlandi 
og Vestfjörðum í nýja fjósinu á 
Hvítanesi.

gestir í Opnu húsi á Hvítanesi. F. v. Halldóra Halldórsdóttir, rakel 
ösp Elvarsdóttir, ásta Marý Stefánsdóttir, Þorbjörg Eva Ellingsen, 
Ingibjörg Steinunn  Sigurbjörnsdóttir, Stefán trausti rafnsson, arnar 
Ólafsson og Þorleifur baldvinsson.

rætt var við Jón Þór Marínósson bónda 
á Hvítanesi í 10. tbl. 7. júlí í fyrra.  Sjá eldri 
blöð á fotspor.is.

Jón Þór Marínósson bóndi á 
Hvítanesi í Hvalfjarðarströnd grillar 
hamborgara úr eigin nautakjöti.

Stefán trausti rafnsson fjósameistari t. v. og Marínó tryggvason faðir Jóns Þórs 
bónda í Hvítanesi við hirðingar í nýja fjósinu.

Innviðir nýja nautgriparæktunar-

fjóssins á Hvítanesi. Fyrstu gripirnir 

fluttu inn í ágúst í fyrra.

jardir.is
Gott framboð af áhugaverðum jörðum 
og tækifærum í ferðaþjónustu
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Scintilla Hospitality er íslenskt fyrirtæki í 
textílhönnun sem hannar og framleiðir fallegan 

og vandaðan textíl fyrir hótel og gistiheimili. 
Scintilla Hospitality er með sýningarrými og 

verslun í Skipholti 25, scintilla.is
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Fréttamiðlar greindu frá því í 
byrjun mánaðarins að  Hafþór 
hefði fengið veirusýkingu sem 

olli svokallaðri Bells Palsy-andlitslöm-
un. Þetta var aðeins örfáum dögum 
áður en keppnin um sterkasta mann 
Evrópu fór fram í Leeds. Hann er að 
eigin sögn grjótharður keppnismaður 
og veigraði sér ekki við því að keppa um 
titilinn með hálft andlitið óstarfhæft.

„Sem betur hafði þetta engin áhrif á 

styrkinn hjá mér og restin af líkaman-
um virkaði þannig að ég sá enga ástæðu 
til að hætta við að keppa, þó að ég væri 
lamaður öðrum megin í andlitinu. Ég 
var nú ekki að taka þátt í fegurðar-
samkeppni!“ segir Hafþór glettilega. 
Hann fer þó ekkert leynt með að þetta 
hafi verið óhugnanleg lífsreynsla. „Þetta 
dró mig aðeins niður. Enda hafði ég 
aldrei heyrt um þetta og vissi ekkert 
hvað var í gangi. Hélt jafnvel að ég væri 

að fá heilablóðfall. Eftir að ég sagði frá 
þessu á Facebook-síðunni minni fékk ég 
skilaboð frá fólki sem hefur einnig lent 
í því að fá þennan vírus. Þannig að ég er 
ekki sá fyrsti í heiminum.“

Hver einasta máltíð skiptir máli
Það er full vinna, og rúmlega það, að 
vera kraftajötunn. „Ég held að fólk geri 
sér ekki alltaf grein fyrir því hvað það 
fer mikill tími í æfingar og mataræði og 

keppnir og að jafna sig inni á milli. Það er 
svo margt sem þarf að gera. Hver einasti 
klukkutími, hver einasta máltíð skiptir 
máli. Svefn, slökun, þetta telur allt. Það 
er enginn að fara að sjá mig úti klukk-
an tólf næstu sex vikur af því að ég er 
að farinn að sofa á slaginu ellefu. Ef ég 
stend ekki við þetta þá líður mér illa og 
finnst ég vera að svíkja sjálfan mig. Þetta 
er allt annað en auðvelt, en þetta er það 
sem maður gerir ef maður vill vera topp 

íþróttamaður.“
Hann bætir því við að það sé  mikil 

hvatning fyrir hann að vera innan um 
fólk sem er svipað þenkjandi og hann 
sjálfur. Hann nefnir crossfit-íþróttakon-
ur á borð við Annie Mist sem dæmi. „Ég 
fæ innblástur þegar ég er innan um þær, 
þetta eru allt svo svakalega duglegar og 
flottar stelpur. Þær hafa svipaðan metnað 
og ég sjálfur, og gera næstum ekkert ann-
að en að æfa, borða og sofa.“

FUll VINNA Að VeRA KRAFTA-
JÖTUNN  „Ég held að fólk geri sér ekki 
alltaf grein fyrir því hvað það fer mikill 
tími í æfingar og mataræði og 
keppnir og að jafna sig inni 
á milli.“ Mynd 
Sigtryggur Ari

Hafþór Júlíus Björnsson ætlaði að verða 
lögga þegar hann var lítill strákur en er í dag 
einn vinsælasti aflraunamaður heims. Hann 
er enginn smásmíði enda vekur hann eftirtekt 
hvar sem hann fer, og flestir þekkja hann sem 
„risastóra gaurinn í Game of Thrones.“ Eftir 
tiltölulega stutt samtal er þó ljóst að risastóri 
gaurinn í Game of Thrones (Krúnuleikunum) 
er indælis drengur inni við beinið. Rólyndur 
fjölskyldumaður sem vill koma vel fram við allt 
og alla. Enda veit hann að hann mun fá það allt 
til baka. Á dögunum vann hann titilinn Sterk-
asti maður Evrópu í þriðja sinn. Núna ætlar 
hann að verða sterkasti maður heims, enda 
kominn tími til eftir fimm ár á verðlaunapalli.

VIðTAl

Ofvirki Skagastrákurinn 
sem breyttist í vöðvafjall

DReGUR Bíl eINS OG eKKeRT Sé  Hafþór fór 
með sigur af hólmi í keppninni Sterkasti maður Evrópu í 
byrjun mánaðarins.
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Hafþór er með ákveðna reglu í hvert 
sinn sem hann keppir, reglu sem hann 
tekur mjög alvarlega. „Ég vil passa það 
eins og ég get að losa ekki um spennu 
rétt fyrir keppni. Þess vegna stunda ég 
aldrei kynlíf seinustu þrjá dagana fyrir 
keppni. Það er bara „no sex time.“ Ég vil 
halda spennunni inni í mér.“

Með endalausa orku
Hafþór er af Skaganum og ólst upp með 
einni eldri systur og einni yngri. Hann 
var ellefu ára þegar fjölskyldan flutti í 
Kópavoginn. Foreldrar hans hafa staðið 
þétt við bak hans í gegnum árin. „Ég er 
mjög þakklátur fyrir að eiga foreldra sem 
eru ennþá saman, enda veit ég að það er 
 ekkert sjálfgefið í dag. Þau voru líka svo 
ung þegar þau kynntust, pabbi var 18 ára 
og mamma 21 árs. Mér finnst það mjög 
fallegt, og bara mjög kúl að þau séu búin 
að vera saman í öll þessi ár. Ég er mjög 
stoltur af þeim hvað það varðar.“

Hann var að eigin sögn ekki dugleg-
asti námsmaðurinn í Grundaskóla og 
síðar Hjallaskóla. Það var þó ekki vegna 
takmarkaðs gáfnafars. Frekar var það 
metnaðarleysi gagnvart náminu. Hann 
bjó yfir endalausri orku og þurfti að 
finna henni farveg.

„Í dag mætti kannski kalla þetta 
athyglisbrest. Það var engan  veginn hægt 
að fá mig til að sitja kyrr og læra. Það 
einfaldlega gekk ekki. Ég þurfti alltaf að 
vera að gera eitthvað. Þannig að ég var 
alltaf á fullu og rosalega athafnasamur, 

nema þegar ég sett-
ist niður til að spila 
tölvuleiki eins og 
margir strákar.“

Hann var í átt-
unda bekk þegar 
hann byrjaði 
að æfa körfu-
bolta. Fljótlega 
átti íþróttin hug 
hans allan. Hann 
lék með Breiðabliki 
og KR og síðan með 
unglingalandsliðinu og 
þótti afar efnilegur. Hann 
gekk til liðs við FSu árið 
2007.

„Ég fór „all in“. Ég hafði prófað 
 aðrar íþróttir eins og fótbolta og fim-
leika en ég fann að ég átti heima í körf-
unni. Vinir mínir sem byrjuðu með mér 
enduðu á því að hætta en ég hélt áfram. 
Og varð fljótlega mjög góður.“

Hafþór ákvað að hætta í framhalds-
skóla 18 ára gamall. „Það komst ekkert 
annað að en æfingar og að borða. Mér 
fannst skólinn vera að trufla mig frá 
æfingum. Álagið var oft mjög mikið 
á þessum tíma, jafnvel þrjár æfingar á 
dag. Mamma og pabbi voru ekkert alltof 
ánægð með þetta til að byrja með og fólk 
spurði mig hvað ég væri eiginlega að spá, 
hvað  ætlaði ég eiginlega að fara að gera 
í lífinu? Ég var að vinna við dyravörslu 
á þessum tíma og vissi svo sem ekkert 
almennilega hvert ég ætti að stefna. Það 

að vinna 
við að vera 

kraftakarl og leika í aug-
lýsingum var ekki eitthvað sem ég vissi 
að væri hægt.“

Hafþór kveðst vera feginn því að hafa 
fylgt innsæinu á sínum tíma. „Það var 
eitthvað inni í mér sem sagði að ég væri 
að gera rétt. Ég gerði mér ekki grein fyr-
ir því þá hvað það átti eftir að skila mér 
miklu. Ég gerði það sem hjartað sagði 
mér að gera. Það skilaði mér þeim ár-
angri sem ég hef náð í dag.“

Hann viðurkennir að hann sjái örlítið 
eftir að hafa ekki lokið náminu á sínum 
tíma. Kannski mun hann gera það í 
framtíðinni. „Ég veit að ég gæti auðveld-
lega lært ef ég setti mér það markmið. Ég 
er líka orðinn rólegri í dag. Enda er ég 
næstum því 200 kíló!“

Fimm sinnum á verðlaunapall
Körfuboltaferli Hafþórs lauk þegar hann 
var tvítugur og meiddist illa á ökkla. 
Hann þurfti að kveðja drauminn um 
spilamennsku í NBA. Í staðinn tók ann-
að við. Hann hitti Magnús Ver Magnús-
son í líkamsræktarstöð og sagði hann 
Hafþór vera efni í aflraunamann.

„Þegar ég var í körfunni var ég alltaf 
á ferðinni enda vildi ég hafa gott þol og 
vera í góðu formi. Þannig að ég náði ekki 
að styrkjast eins  mikið og stækka. En um 
leið og ég hætti í körfunni og byrjaði í 
lyftingum þá stökkbreyttist líkaminn,“ 
 segir Hafþór. „Ég fékk brjálæðislegan 
áhuga og hef ekki stoppað eftir þetta. Ef 
ég set mér markmið þá get ég ekki hætt 
án þess að ná því.“

Hafþór hefur sex sinnum unnið tit-
ilinn Sterkasti maður Íslands og þrisvar 
sinnum hefur hann unnið keppnina um 
sterkasta mann Evrópu. Fimm sinnum 
hefur hann lent á palli í keppninni Sterk-
asti maður heims, ýmist í öðru eða þriðja 
sæti. Núna er hann orðinn óþreyjufull-
ur. Í ár verður það fyrsta sæti.

„Ég er búinn að vera á palli í fimm 
ár án þess að vinna og núna er  kominn 

tími á það. Ég er búinn að vera alveg 
nógu oft í öðru og þriðja sæti. Ég myndi 
gera hvað sem er til að vera sterkasti 
maður heims, enda ætla ég að vinna í ár. 
Ég hef aldrei verið í eins góðu formi og 
núna, og ég hef heldur aldrei verið eins 
ákveðinn, enda geri ég nákvæmlega ekk-
ert annað þessa dagana en að borða, æfa 
og sofa. Ég vil koma heim með titilinn og 
gera mömmu og pabba, dóttur mína, og 
fjölskylduna stolta af mér.“

erfið fjarvera frá dótturinni
Hafþór varð faðir 21 árs.

„Hún er algjört yndi, hún Theresa 
mín. Ég varð allt annar maður eftir að ég 
eignaðist hana. Ég varð miklu betri mað-
ur. Það breytir auðvitað öllu að eignast 
barn. Það breytti samt ekki þeirri stefnu 
sem ég var á lífinu, og ef eitthvað er þá 
gerði það mig enn ákveðnari í ná langt. 
Mig langaði að ná árangri og ná árangri í 
lífinu – út af henni. Ég vil að hún horfi á 
pabba sinn og sjái hann sem fyrirmynd. 
Og sé stolt af mér.“

Theresa er í dag átta ára og býr í 
Danmörku. Hafþór nýtir hverja einustu 

stund sem hann fær með dótturinni og 
kveðst óska að þær væri fleiri. „Það er oft 
erfitt þegar of langur tími líður á milli. 
Söknuðurinn verður svo mikill. Helst 
vildi ég geta hitt hana miklu oftar. Ég 
reyni að heimsækja hana í Danmörku 
þegar ég get og þegar hún kemur til Ís-
lands er aldrei dauð stund hjá okkur.“

Vill hitta Jón Pál
Hafþór hefur undanfarin ár  farið með 
hlutverk Gregors „The  Mountain“ 
Clegane í hinum geysivinsælu sjónvarps-
þáttum Games of Thrones og mörgum 
er í fersku minni atriðið þegar persóna 
hans sprengdi höfuðkúpu Oberyns 
Martell með handafli. Einn af höfundum 
þáttanna lýsti því yfir að atriðið væri eitt 
það besta sem sést hefur í þáttunum frá 
upphafi.

Fleiri hlutverk hafa boðist, sem og 
leikur í auglýsingum. Hann kann vel 
við sig fyrir framan myndavélina. „Ég er 
náttúrlega ekki lærður leikari en ég reyni 
eins og ég get að læra af fólkinu í kring-
um mig. Ég get orðið stressaður þegar 
kemur að því að læra línur þannig að 
þetta getur  verið krefjandi, en samt svo 
ótrúlega gaman.

Ég er auðvitað þakklátur fyrir öll 
 tækifærin sem ég hef fengið og ég veit 
að ég er að mörgu leyti heppinn en ég 
hef líka þurft að vinna  fyrir  þessum 
 líkama. Ég veit ekki hvort ég væri að fá 
þessi tækifæri ef ég væri 80 kíló. Það eru 
ekki margir þarna úti eins og ég, 195 kíló 
og yfir 200 sentimetrar á hæð. Það þarf 
einhver að leika alla þessa stóru karla, og 
það eru ekki svo margir að velja úr.“

Hann veit sjálfur að Hafþór Júlí-
us er vörumerki. „Þetta er mín ímynd, 
að vera sterkur og stór. Og ég vil skapa 
vörumerki sem fólk fílar, það er að segja 
karakter.“

Hafþór sker sig úr hvert sem hann 
fer, enda gríðarstór og mikill maður 
sem gnæfir yfir fjöldann. Það er ekki að 
ástæðulausu að hann er kallaður Fjallið. 
Nú er svo komið að bandarískir slúður-
miðlar eru farnir að elta hann á röndum. 
Hann kippir sér þó sjaldnast upp við 
athyglina.

ÓTRúleG BReyTING  Myndin er tekin árið 2006 þegar Hafþór var 17 ára. 
Líkt og sjá má hefur hann breyst mikið.„Það var 

engan veg-
inn hægt að fá 
mig til að sitja 
kyrr og læra. Það 
bara gekk ekki. 
Ég þurfti alltaf að 

vera að gera eitt-
hvað.

Ofvirki Skagastrákurinn 
sem breyttist í vöðvafjall

í HlUTVeRKI FJAllSINS 
„Ég er auðvitað þakklátur fyrir öll 
tækifærin sem ég hef fengið og ég 
veit að ég er að mörgu leyti hepp-
inn en ég hef líka þurft að vinna 
fyrir þessum líkama.“
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„Þetta er orðið þannig í dag að ég 
er nánast hættur að taka eftir því þegar 
fólk starir á mig úti á götu. Þeir sem eru 
í fylgd með mér taka hins vegar eftir því. 
Ég hef til dæmis  verið innan um fólk sem 
ég er nýbúinn að kynnast og það fer allt 
í einu að taka eftir að allir í kring eru að 
horfa í áttina að okkur. Og skilja ekkert 
í því fyrr en þau að snúa sér við og sjá 

mig!“
Honum er oft líkt við annan kraft-

lyftingamann sem sigraði huga og hjörtu 
Íslendinga á árum áður, Jón Pál Sig-
marsson. „Ég vissi  auðvitað hver hann 
var þegar ég var yngri en ég myndi samt 
ekki beint segja að hann hafi  verið fyrir-
myndin mín þá. En í dag myndi ég ekki 
hafa neitt á móti því að fá að spjalla við 

hann og fá eitt eða tvö ráð. Hann var 
auðvitað einstakur maður, og þjóðhetja. 
Ég myndi samt ekki líkja mér við hann.“

Fjölskyldumaður
Hann veit að hann verður ekki aflrauna-
maður það sem eftir er. Það er annað 
með leiklistina. Hann hefur fengið til-
boð frá kvikmyndaverum í Hollywood 

sem hann hefur þurft að hafna vegna 
skuldbindingar við Game of Thrones. Í 
framtíðinni sem er samt allt opið hvað 
varðar leiklistina.

„Eins og er þá er ég með mín mark-
mið í aflraununum og ætla að ná þeim. 
Ég veit samt að ég hef ekki endalausan 
tíma.“

Hvar heldurðu að þú verðir eftir tíu ár?
„Þá verð ég orðinn 38 ára. Ég get al-

veg séð það fyrir mér að vera leikari eftir 
tíu ár. Búinn að koma mér vel fyrir og 
verð vonandi orðinn kvæntur maður,“ 
segir Hafþór.  Honum finnst ekki leiðin-
legt að dekra við  konurnar í lífi sínu. 
„Þótt ég sé risastór og sterkur þá kem 
ég samt mjúklega fram við konur. Og ég 
reyni að vera kurteis við alla sem ég hitti.

Mig langar líka að eignast stærri fjöl-
skyldu. Helst að eignast fleiri börn,“ seg-
ir Hafþór. Tilhugsunin um lítinn Hafþór 
sem vill vera alveg eins og pabbi sinn er 
ekki afleit.

Ertu mikill fjölskyldumaður?
„Já, það er engin spurning. Ég hef líka 

svo gaman af börnum og hef alltaf haft. 
Mér finnst góð tilhugsun að eiga fjöl-
skyldu og lifa þannig lífi í framtíðinni, 
enda heillar það mig ekkert að fara niður 
í bæ að djamma og drekka. Ég vil frekar 
þetta venjulega líf. Þetta hefðbundna.“

Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is

(Viðtal birtist upphaflega í páskablaði 
DV en er endurbirt hér með góðfúslegu 
leyfi DV).                    

„Ég gerði það  
sem hjartað 

sagði mér að gera. 
Það skilaði mér 
þeim árangri sem 
ég hef náð í dag.

ÆTlAR Að VINNA í ÁR Hafþór er staðráðinn í koma heim með titilinn Sterkasti 
maður heims.

FÖðURHlUT-
VeRKIð BReyTTI 
ÖllU „Ég varð allt 
annar maður eftir að ég 
eignaðist hana.“
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Óskum öllum 
launþegum 
á Íslandi til 

hamingju með 
baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna

SnæfellsbærVerkalýðsfélag Akraness
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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!

Ríkinu 
stefnt vegna 
skerðingar 
á lífeyri  
aldraðra

Málaferli gegn ríkinu eru í upp-
siglingu vegna ólögmætrar 
skerðingar Tryggingastofn-

unar ( ríkisins)  á lífeyri aldraðra hjá TR 
vegna greiðslna úr lífeyrissjóðði í janúar 
og febrúar á þessu ári. Þegar ný lög um 
almannatryggingar voru samþykkt á al-
þingi haustið 2016 féll niður heimild til 
skerðiingar á lífeyri þeirra aldraðra, sem 
fengu greiðslur úr lífeyrissjóði. Í stað 
þess að láta alþingi setja inn nýja heimild 
í lögin fyrir áramótin síðustu var farin 
sú leið að skerða lífeyri aldraðra án laga-
heimildar. Það gerðist í tæpa tvo mánuði.

Í lok febrúar var heimild til skerðingar 
sett inn í lög um almannatryggingar á 
ný. Þá nam ólögmæta skerðingin orðið 
5 milljörðum króna. Einhverjir stjórn-
arþingmenn 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 Alþingis; nánast er 
sagt, að ekki skipti máli hvort lagatext-
inn sé réttur eða ekki. Í öðru lagi horf-
ir umræddur þingmaður (þingmenn) 
framhjá því, að eldri borgarar eru flestir 

andvígir umræddri skerðingu lífeyris 
og telja það himnasendingu, að heim-
ild Alþingis til slíkrar skerðingar falli 
niður. Stór hluti eldri borgara vill að 
skerðing tryggingalífeyris vegna lífeyris-
sjóða verði afnumin með öllu og bætur 
greiddar fyrir skerðingu fyrr 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 febrúar 
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 ver-
ið gert að umtalsefni.

Ég tel þetta gott framtak hjá Flokki 
fólkisns. 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-
eyrissjóðirnirr hafi átt að vera viðbót við 
almannatryggingar. Lítið er til af skrif-
legum staðfestingum á því að svo hafi 
átt að vera. 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 aldraðra. 
Stjórnvöld hver, sem þau eru, fást ekki 
til þess að afnema skerðingar án mál-
sóknar.Það er mitt mat.

Björgvin Guðmundsson, 
fyrrverandi borgarfulltrúi og sendi-

fulltrúi í Utanríkisráðuneytinu.

björgvin 
guðmundssonFlokkur fólksins fer fyrir 

málaferlum gegn ríkinu

lANDIÐ: Fjölmargir 
eldri borgarar telja 
að sá þjóðfélagshóp-

ur eigi nú inni fimm millj-
arða króna í ógreiddum elli-
lífeyri frá ríkinu fyrir janúar 
og febrúar síðastliðinn. Nú 
verður látið reyna á þetta fyr-
ir dómi.

Þann 1. janúar 2017 
tóku gildi breytingar á lög-
um um almannatryggingar 
nr. 100/2007. Breytingarnar 
felldu úr gildi heimildina til að skerða 
greiðslur Tryggingastofnunar til eldri 
borgara vegna áunninna réttinda þeirra 
úr lífeyrissjóði. Nemur þessi skerðing 
2,5 milljörðum króna á mánuði.

Hunsuðu lög frá Alþingi
Tryggingastofnun ákvað hins vegar að 
hunsa gildandi lög með því að greiða 
ekki samkvæmt þeim, heldur lét Vel-
ferðarráðuneytið vita af málinu í lok 
janúar. Þá virðist hafa farið í gang mik-
ill feluleikur hjá stjórnvöldum til að 
breiða yfir það sem þau töldu mistök. 
Síðan samþykkti Alþingi afturvirkar 
breytingar á almannatryggingalögun-
um þar sem alls fimm milljarða réttindi 
ellilífeyrisþega fyrir mánuðina janúar 
og febrúar voru afnumin.  Komið hef-
ur fram að það var Velferðaráðuneytið 
sem samdi frumvarpið sem sviptir 
eldri borgara áunnum réttindum þeirra 
afturvirkt. Fréttatíminn hefur skrifað 
greinar um þetta mál nú í marsmánuði.

Segir lög vera lög
Þannig varð það að þessi réttindi sem 
breytingar á lögunum veittu eldri borg-
urum voru aldrei greiddar út á meðan 
verið var að breyta lögunum afturvirkt 
og freista þess með því móti, að greiða 
þeim aldrei þennan áunna rétt.

„Svona gerast bara ekki kaupin 
á eyrinni. Ef löggjafinn veitir okkur 
borgurunum ívilnandi réttindi í settum 
lögum frá Alþingi Íslendinga þá verða 
þau réttindi ekki skert afturvirkt. Eldri 
borgarar áttu þessa peninga samkvæmt 
lögum og það er sama hver vilji löggjaf-
ans var. Spurningin er ekki sú hvernig 
þeir vildu að lögin væru heldur stað-
reyndin um það hvernig lögin í raun-
inni eru á því tímabili sem um er rætt. 
Lög eru lög,“ segir Inga Sæland for-
maður Flokks fólksins sem sjálf er með 
BA-gráðu í lögum frá Háskóla Íslands 
frá því í fyrra.

Fólk fer saman gegn ríkinu
Inga segir að fjöldi ellilífeyrisþega hafi 
sett sig í samband við sig. Fólkið vilji 
stofna sjóð og fara saman í hópmálsókn 
gegn ríkinu til að sækja þá fimm millj-
arða sem það telur að ríkið skuldi þeim.

Flokkur fólksins hefur fengið Jón 
Steinar Gunnlaugsson hæstaréttarlög-
mann og fv. Hæstaréttardómara, til að 
taka málið að sér. „Í málinu mun verða 
látið reyna á lögmæti þeirra breytinga 
sem gerðar voru á almannatrygginga-
lögum númer 100/2007 og tóku gildi 
þann 1. janúar síðastliðinn,“ segir Inga 
Sæland formaður Flokks fólksins.

Inga Sæland formaður Flokks fólksins.

AðSeND GReIN
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ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ
SEM HEFUR SLEGIÐ Í GEGN

„Ég hef verið að taka inn kísilsteinefnið og hef ekki fundið 

fyrir verkjum í bakinu síðan ég byrjaði að taka það.“ 

ELSA MARGRÉT

 

„Ég hef verið með mikinn verk í hnjánum en oft á tíðum fá 

psoriasis sjúklingar gigt útfrá sjúkdómnum, í dag er þessi 

verkur nánast horfinn. Einnig hefur sykurþörf minnkað mjög 

mikið en ég fékk mér gjarnan sælgæti á hverjum degi.“

VEIGAR ÞÓR

 

„Ég mjaðmargrindarbrotnaði illa fyrir tíu mánuðum, ég hef 

verið að taka kísilinn ykkar núna í u.þ.b. 8 mánuði og eftir 

tveggja til þriggja mánaða inntöku varð ég strax vör við 

mikinn mun. Í dag finn ég varla fyrir því að hafa brotnað.“

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR

*Kísilsteinefnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf. Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is.

Kísilsteinefni GeoSilica inniheldur hreinan 

jarðhitakísil sem unninn er á Íslandi úr 

jarðhitavatni Hellisheiðarvirkjunar. 

• Styrkir bandvefinn*

• Styrkir hár og neglur*

• Suðlar að betri myndun kollagens fyrir 

sléttari og fallegri húð.

Fæst í Heilsuvörubúðum, öllum helstu apotekum, Nettó og í

Hagkaup Kringlunni, Hagkaup Smáralind og Hagkaup Garðabæ.
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Framkoma sægreifanna í Granda 
gagnvart starfsfólki sínu á 
Skaga staðfestir enn einu sinni, 

að handhafar veiðiheimildanna með-
höndla þær eins og um hreina einka-
eign sé að ræða, í trássi við lög og rétt. 
Mottóið er eins og hjá Hannesi Smára-
syni forðum: „Ég á þetta – ég má þetta“.

Af þessu tilefni er ástæða til að 
skoða, hvernig frændur vorir í Noregi 
hafa mótað stefnuna um auðlindanýt-
ingu og fiskveiðistjórnun. Flestir vita, 
að Noregur er vellauðugt olíuríki.  Frá 
upphafi olíuvinnslunnar hafa þeir gætt 
þess vandlega, að arðurinn af olíu-
auðlindinni, sem er skilgreind sem 
þjóðareign, renni í sameiginlegan fjár-
festingasjóð, sem nú er reyndar orðinn 
sá öflugasti í heiminum.

Samvinnurekstur 
Í nýútkominni bók um, hvað Skot-
ar geti lært af samskiptum Norður-
landaþjóða við Evrópusambandið, 
birtist fróðleg grein um þetta efni eftir 
norskan náttúruvísindamann, Dunc-
an Halley að nafni (hann er skoskur 
að uppruna, en norskur ríkisborgari) 
(1). Í greininni kemur fram, að um 
auðlindanýtingu og dreifingu arðs af 
auðlindinni gilda tvenn lög: Lögin um 
auðlindanýtinguna hafa að markmiði 
að tryggja sjálfbærar fiskveiðar og 

þjóðhagslega arðsemi af rekstri út-
gerðar og fiskvinnslu. Hin lögin kveða 
á um eignarhald á útgerðarfyrirtækj-
um með það að markmiði að tryggja, 
að arðurinn nýtist sem best byggðar-

lögum, sem byggja afkomu sína á 
sjávarútvegi, meðfram hinni löngu 
strandlengju Noregs.

Þessi lög kveða á um, að fiskiskip 
verða að vera í eigu einstaklinga, sem 

sjálfir stunda sjó eða vinna við stjórn-
un útgerðar. Þetta hefur leitt til þess, að 
flestir sem stýra útgerðarfyrirtækjum 
hafa sjálfir verið virkir sem sjómenn 
og/eða skipstjórnarmenn.  Ef skip eru 
í eigu hlutafélags, verður hlutafélagið 
að vera í eigu starfandi sjómanna eða 
stjórnenda í viðkomandi byggðarlagi.  
Fiskvinnslufyrirtæki mega eiga allt 
að 49.9%, en ráðandi hlutur verður 
að vera í eigu starfandi sjómanna, nú-
verandi eða fyrrverandi, sem verða að 
starfa við útgerðina. M.ö.o. hluthafar 
verða að vera tengdir útgerðinni og 
byggðarlaginu. Við þetta bætist síðan, 
að samkvæmt lögum er afurðasalan í 
höndum samvinnufyrirtækja.

Samfélagsábyrgð
Norsk fiskveiðistjórnun byggir því lög-
um samkvæmt á þrennu: sjálfbærni, 
arðsemi og samfélagslegri ábyrgð. 
Sjávarútvegurinn er burðarás atvinnu-
lífs í strandbyggðum Noregs. Ef ekki 
væri fyrir fiskveiðar, fiskeldi og fisk-
vinnslu, lægi við landauðn í þessum 
byggðarlögum. Útgerð og fiskvinnsla 
er einfaldlega forsenda atvinnu – og 
þar með –  búsetu. Sjávarútvegurinn 
stendur fyrir mikilli verðmætasköp-
un. Hann er næststærsti útflutnings-
geirinn. Á það er lögð rík áhersla, að 
sjávarútvegurinn sé rekinn í sátt við 
hið náttúrulega umhverfi. Meira en 
70% allra fiskveiða eru úr stofnum, 
sem njóta vottunar fyrir sjálfbærni. 
Þetta er hæsta hlutfall, sem þekkist í 

heiminum. „Helstu nytjastofnar eru í 
góðu ásigkomulagi“, að sögn OECD. 
„Nýting sjávarauðlindarinnar og 
stjórnun fiskveiða byggir á niðurstöð-
um vísindalegra rannsókna“, að sögn 
FAO, matvælastofnunar SÞ. „Fisk-
veiðistjórnun Norðmanna er fyrsta 
flokks í heiminum“, að sögn Marine 
Stewardship Council.

Vegna örra tækniframfara var svo 
komið á áttunda áratugnum, að margir 
fiskistofnar innan norsku lögsögunnar 
voru ofveiddir. Sumir stofnar beinlínis 
hrundu (eins og gerðist innan lögsögu 
ESB). Ríkið dældi gríðarlegum fjár-
munum inn í greinina til þessa að forða 
gjaldþrotum og brottflutningi fólks úr 
strandbyggðunum. 

Kerfisumbætur
Ráðist var í kerfisumbætur, sem hafa 
skilað miklum árangri. Á s.l. 30 árum 
(frá 1985-2015) hefur hrygningar-
stofn uppsjávarfisktegunda vaxið um 
51%. Hrygningarstofn djúpsjávar-
tegunda hefur vaxið sem svarar 340%. 
M.ö.o. - nýtingu sjávarauðlindarinnar 
hefur verið hagað með þeim hætti, að 
afrakstur auðlindarinnar hefur vaxið 
umtalsvert.

Sértækir styrkir til sjávarútvegsins 
hafa verið aflagðir fyrir utan undan-
þágu frá sérstöku mengunargjaldi á 
eldsneyti. Eftir standa styrkir vegna t.d. 
endurhæfingar og starfsþjálfunar, sem 
gilda almennt fyrir atvinnulífið.

Öfugt við Evrópusambandið hafa 
norskir sjávarútvegsráðherrar aldrei 
sniðgengið vísindalega ráðgjöf um afla-
mark. Aðalatriðið er, að lagaákvæðum 
um samfélagslega ábyrgð er fylgt eftir, 
þannig að tekjur og arður sjávarútvegs-
fyrirtækja rennur um æðakerfi samfé-
lagsins í sjávarbyggðum. Þetta á ekki 
bara við um tekjur starfsfólksins held-
ur einnig arð fyrirtækjanna og hagnað 
eigendanna. Fiskistofnarnir eru í góðu 
ásigkomulagi. Undantekningarnar 
eru deilistofnar, sem að hluta tilheyra 
fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. 
Víðtæk samfélagsleg sátt ríkir um þetta 
fyrirkomulag auðlindanýtingar og 
samfélagsábyrgðar. Árangurinn hefur 
ekki látið á sér standa.

Grein Dr. Duncans Halley „Fis-
hing, Forestry and Agriculture 
and the Norwegian Model“ birt-
ist í ritinu: „McSmörgaardsbord 
– What post-Brexit Scotland 
can learn from the Nordics“, Lu-
ath Press ltd., 543/2 Castle Hill, 
The Royal Mile, Edinburgh EH1 
2ND.

Jón Baldvin Hannibalsson

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is

Sjávarútvegur og samfélagsábyrgð:
Getum við lært af Norðmönnum?

norskur dragnótarbátur í mokveiði á dögunum rétt við strendur Finnmerkur í norður-
noregi. ljósm.: guðmundur Jón Hafsteinsson.

JÓN BAlDVIN 
HANNIBAlSSON.

AðSeND GReIN
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... í þjónustu við útgerðina

Einnig fást SOLE rafstöðvasett í fjölmörgum út gáfum, 
opin eða í hljóðeinangruðum kassa, frá 6,6 kW til  96 
kW, 50 Hz við 1500 sn/min eða 60 Hz við 1800 sn/min

Nánari upplýsingar á www.mdvelar.is

BJÓÐUM UPP Á FJÖLBREYTT ÚRVAL DIESELVÉLA
Skrúfuvélar með grunnvélum frá Mitsubishi og Deutz frá 16–272 Hö
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Nú er rétti tíminn til að panta 
smáhýsi fyrir sumarið

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar 
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum 
heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Vandað fulleinangrað tveggja  
herbergja hús 14.9m2.
Tvíbreitt rúm og 90cm koja 
fyrir ofan eru í hvoru herbergi. 
Dýnur fylgja bæði rúmum og 
kojum. Rehau gluggar og hurðir. 
Vandaður panell festur með 
ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin eru 
framleidd í mörgum útfærslum. 

NormX framleiðir hér innanlands vinsæl og vönduð 
smáhýsi sem nýtast við allskonar aðstæður. Verið 
velkomin í heimsókn til okkar og kynnið ykkur málið.

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Ragnarsson í síma 770 5144

Frá 8-14,9m2.
•  Gistihús á tjaldstæðum
•  Gestahús við sumarbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir vélsleðann og fjórhjólið
•  Sæluhús
•  Skíðakofi
•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla salerni á  
   ferðamannastaði
•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir tvo bíla
•  Miðasöluhús á íþróttavelli og  
   ferðamannastaði
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Við framleiðum lok á alla potta

HEITIR POTTAR

Framleiðum burðargrindur undir alla 
okkar potta, nú þarf bara að gera gat í 
veröndina fyrir botnskálinni, og fellur 
þá grindin beint á veröndina.

Ódýrar og traustar kamínur frá Tim Sistem.

Lagersala á kamínum
VERÐ: 39.500 KR.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAFYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

ERUM AÐ TAKA 
NIÐUR PANTANIR 
Á HÚSUM TIL 
AFHENDINGAR 
FYRIR SUMARIÐ

VIÐ KYNNUM
GEIRSLAUG
Lerkiklæddur úrvals heitur 
pottur í nýjum búningi 
sem prýðir pallinn.

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að skella
sér í fyrir dvölina í heita pottinum.

Ný íslensk 
planta
BORGARBYGGÐ: Í maí fyrir tveim-
ur árum komu vísindamenn auga á 
framandi plöntu á jarðhitasvæði á 
Íslandi. Það var við Deildartungu-
hver í Borgarfirði. Safnað var saman 
blómknöppum og laufblöðum fyrir 
litningagreiningu og raðgreiningu 
erfðamengis. Eftir ítarlegar rannsókn-
ir kom í ljós að um er að ræða svo-
kallaðan gæsamat eða Arabidopsis 
thaliana á latínu.

Þetta kemur fram í vísindaritinu 
„Icelandic Agricultural Science.“ 
Greinina um fundinn rita þau Terezie 
Mandáková, Hjörtur Þorbjörnsson, 
Rahul Pisupati, Ilka Reichardt, Martin 
A. Lysak og Kesara Anamthawat-Jóns-
son.

Þar kemur fram að til sé mikill 
fjöldi af greiningu á erfðaefni gæsam-
ats víða að úr heiminum sem geri 

upprunagreiningu 
plöntunnar auð-
velda. Vísinda-
mennirnir komust 
að því að íslenska 

plantan er 
skyldust þeim 
sem finnast 
í Svíþjóð en 

með lágum 
skyldleikastuðli eins 
og það heitir í erfða-
fræði.

Þó svo að íslenski 
gæsamaturinn sé 
skyldari þeim í Skandin-
avíu en annars staðar 
hefur hann ekki komist 
hingað til lands frá nein-
um stofnum í þekktu 
safni 1001 erfðamengis 
gæsamats sem til eru í 
heiminum.

Þorvarður Pálsson 
- pressan.is

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

Svona lítur hann út gæsamaturinn úti í 
náttúrunni (arabidopsis thaliana).

Sýnishorn af 
plöntunni.

SÁNA KLEFAR

GODDI.IS

Með infra rauðum hitageislum
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