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Fánar, fánastangir
og aukahlutir

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

Fánasmiðjan

s:5772020

Ársreikningur Bolungavíkur-
kaupstaðar fyrir 2016 hefur 
verið afgreiddur. Afkoma síð-

asta árs var með besta móti og segir í 
fréttatilkynningu að fjárhagsleg staða 
bæjarins hafi ekki verið sterkari um ára-
tuga skeið.  Bætt fjárhagsleg staða bæj-
arins gefi því svigrúm til frekari fram-
kvæmda til þess að styrkja innviði. Jón 
Páll Hreinsson, bæjarstjóri var spurður 
að því hvers vegna fjárhagsstaða sveitar-
félag væri að batna svo mikið um þessar 
mundir.  Sagðist hann telja að ástæðan 
væri almennt séð að tekjur sveitarfélaga 

hafi aukist talsvert á sama tíma og að-
haldsaðgerðir síðustu ára hjá flestum 
sveitarfélögum séu að skila sér í minni 
útgjaldavexti. Amk minni í hlutfalli við 
vöxt tekna.

Skuldir sveitarfélagsins og stofnana 
þess  lækkuðu um 14 milljónir króna 
og voru í árslok 1609 milljónir króna. 
Nam skuldahlutfallið 150% af heildar-
tekjum.  Það lækkar í 119% þegar tekið 
hefur verið tillit til leiguskuldbindinga 
ríkissjóðs vegna hjúkrunarheimilis-
ins. Rekstrarafkoma fyrir afskriftir og 
vextir var 143 milljónir króna.

Tekjur bæjarsjóðs á árinu 2016 
námu 892 milljónum króna og voru 
þær 48 milljónum króna umfram 
áætlun. Tekjur hafnarsjóðs voru 102 
milljónir króna og vatnsveitunnar 30 
milljónir króna. Félagsheimili Bol-
ungavíkur fékk 30 milljóna króna 
framlag frá bæjarsjóði og Vatnsveit-
an rúmar 4 milljónir króna. Laun og 
tengd gjöld voru langstærsti útgjalda-
liðurinn og var þessi liður 499 millj-
ónir króna. Stöðugildin voru 68. 
Kostnaður við bæjarstjóra og bæjar-
stjórn var 21,5 milljónir króna.

Bolungavík: 

Góð afkoma  
bæjarfélaGsinsEkkert eigið fé 

í sjávarútvegi  
umfram kvótaeign

Eigið fé sjávarútvegsfyrirtækja 
í lok árs 2015 er ekkert þegar 
eignfært verðmæti fiskveiði-

kvóta hefur verið dregið frá. Þetta 
kemur fram í skýrslu Hagstofu Ís-
lands um rekstur og efnahag fyrir-
tækja 2015. Þar kemur fram að eigið 
fé í sjávarútvegi hafi verið í árslok 
2015 samtals 254 milljarðar króna. 
Þar af eru bókfærðar óefnislegar 
eignir 255 milljarðar króna. Segir í 
skýrslunni að þessar eignir séu um 
40%  af heildareignum í sjávarútvegi 
og að stærstum hluta sé um að ræða 
eignfærðar veiðiheimildir. Frá 2002 
hefur hlutdeild óefnislegra eigna 
af eignum í sjávarútvegi tvöfaldast. 
Eins og kunnugt er er óheimilt lög-
um samkvæmt að veðsetja veiði-
heimildirnar sem eru skilgreindar 
sem þjóðareign. Frá 2002 til 2015 
hefur uppsöfnaður hagnaður fyrir 
skatta og fjármagnsliði (EBIT) verið 
samtals um 697 milljarðar króna á 
verðlagi ársins 2015 að því er fram 
kemur í skýrslunni.  Þar af eru 382 
milljarðar króna frá 2010 til 2015. Í 
lok árs 2001 var eigið fé í sjávarútvegi 
60 milljarðar króna, sem jafngildir 
116 milljörðum króna í lok árs 2015. 
Eigið fé atvinnugreinarinnar  hefur 

því aðeins aukist um 140 milljarða 
króna frá 2002 til 2015 þrátt fyrir 
700 milljarða króna uppsafnaðan 
hagnað fyrir skatta og fjármagnsliði. 
Mismunurinn nemur 560 milljörð-
um króna. Heiðrún Lind Marteins-
dóttir, framkvæmdastjóri samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi sagði á árs-
fundi samtakanna í síðustu viku að 
fjárfestingar í sjávarútvegi frá 2009 til 
2015 hafi numið um 100 milljörðum 
króna. 

87 milljarðar í ferðaþjónustu
Til samanburðar er eigið fé í ferða-
þjónustu 87 milljarðar króna þegar 
frá hafa verið dregnir 4 milljarða 
króna óefnislegar eignir samkvæmt 
því sem fram kemur í skýrslu Hag-
stofu Íslands. Launakostnaður í 
ferðaþjónustu var líka meiri árið 
2015 en í sjávarútvegi.  Hann var 102 
milljarðar króna í ferðaþjónustu en 
96 milljarðar króna í sjávarútvegi. 
Frá 2009 hefur launakostnaður í 
ferðaþjónustu aukist um 51 milljarð 
króna, sem er tvöföldun en hækk-
að um 19% á sama tíma í sjávarút-
vegi. Árið 2015 voru arðgreiðslur 15 
milljarðar króna í sjávarútvegi og 11 
milljarðar króna í ferðaþjónustu.

19.000 manns GrEiddu  
mEira En 80.000 kr.
fram kemur í svari Óttars Proppe 

heilbirgðisráðherra á Alþingi 
við fyrirspurn Björns Leví 

Gunnarssonar að 18.852 einstaklingar 
greiddu á síðasta ári meira en 80.000 
krónur vegna meðferðar þeirra í heil-
brigðiskerfinu og var meðalkostnaður 
þeirra 114.000 krónur. Samanlagður 
hlutur þeirra var 2,3 milljarðar króna. 
Eru þá lyfjakaup ekki meðtalin. Með 
nýju greiðsluþátttökukerfi sem tók 
gildi um síðustu mánaðamót verður 
hámarksgjald innan almanaksmánaðar 
24.600 kr hjá almennum sjúkratryggð-
um einstaklingu en 16.400 krónur hjá 
öðrum. Í svarinu segir svo:

„Það leiðir til þess að enginn al-
mennur sjúkratryggður greiðir meira 
en sem nemur 69.700 kr. á 12 mánaða 
tímabili ef tímabilið hefst án stöðu 
á afsláttarstofni og 49.200 kr. á ári ef 
tímabilið hefst á fullum afsláttarstofni, 
sem er hámark fyrir þá sem þurfa sam-
fellda þjónustu. Hámarkskostnaður 
annarra yrði þá 46.467 kr. og 32.800 
kr. miðað við sömu forsendur. Að auki 
er gert ráð fyrir gjaldfrjálsri þjónustu 
sjálfstætt starfandi sérfræðinga við 
börn sem fengið hafa tilvísun frá heim-
ilislækni. Gert er ráð fyrir að margar 
barnafjölskyldur muni nýta sér það 
úrræði“.

Fjöldi sjúklinga með greiðslur yfir 80.000 kr. árið 2016 og kostnaður
  kostnaður sjúklinga fjöldi sjúklinga meðalkostnaður á hvern sjúkling
almennir   1.710.994.778  13.724 124.672
börn        43.068.763       399  107.942
aldraðir      294.140.425     2.735  107.547
öryrkjar      232.717.008    1.994  116.709
Samtals   2.280.920.947                     18.852 

Mynd Sigtryggur ari



Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
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Gengishækkun  
krónunnar er kjarabót 
fyrir almenning

undanfarnar vikur hafa hellst yfir landsmenn grátstafir forsvars-
manna í sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Það er engu líkara en 
að hækkandi gengi íslensku krónunnar sé stórfellt efnahagslegt 

vandamál sem sé við það gera út af við afkomu 
fyrirtækjanna. Þannig hefur til dæmis fram-
kvæmdastjóri LÍÚ sagt berum orðum að til 
greina komi að flytja fiskvinnslu til útlanda og 
forystumenn ferðaþjónustunna bera sig enn 
verr   yfir því óréttlæti stjórnvalda að ætla þeim 
að greiða sama virðisaukaskatt og almennt gildir 
í landinu.

Þarna þarf aðeins að staldra við áður en 
menn tapa sér yfir barlómnum og hætta að sjá 
sólskinið í heiðskíru veðri. Það er að sönnu rétt 
að útflutningsfyrirtæki tapa á því að gengi krónunnar hækkar, að því 
leyti að færri krónur fást fyrir seldar afurður til útlanda sem greitt er 
fyrir í erlendri mynt. Þarna getur orðið munur á tekjuþróun og útgjalda-
þróun á þann veg að útgjöldin hækka meira en tekjurnar vegna geng-
isáhrifanna.

Hins vegar er ekki allt sem sýnist. Frá bankahruninu 2008 hefur 
gengið verið lágt og þess vegna hafa útflutningsgreinar búið við góðæri 
umfram aðra. Sérstaklega hefur verið gullgrafaraástand í sjávarútvegin-
um eins og opinberar tölur um bera með sér.Ekki bara vegna lágs gengis 
krónunnar heldur hefur verð á sjávarafurðum verið sérlega hagstætt er-
lendis. Á árunum 2014 og 2015 hækkaði verðið um 18% í erlendri mynt 
og stóð svo í stað í fyrra. 

Ferðþjónustan hefur notið hins lága gengis, sem gerði það ódýrt fyrir 
erlenda ferðamenn að koma til landsins. Eins og alltaf þegar mikil eftir-
spurn verður þá hækkar verðið. Fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa sætt lagi 
og hækkuðu verð á sinni vöru um 11% á síðasta ár að því er fjármálaráð-
herra hefur upplýst.  Tekjur ferðþjónustunnar hafa hækkað að raungildi 
þrátt fyrir hækkandi gengi krónunnar.

almenningur fær ávinning
Hin augljósu áhrif af hækkandi gengi krónunnar er að hagur almennings  
batnar. Innflutningsverð á vöru og þjónustu lækkar og kaupmáttur ráð-
stöfunartekna vex. Verðbólga hefur verið lág síðustu 3 ár og skuldir hafa 
lækkað.  Hækkandi gengi dreifir háum fjárhæðum milli þjóðfélagshópa. 
Hagnaður útflutningsgreina minnkar og er í raun færður til almenn-
ings. Segja má að verið sé að færa hluta að gróðanum í sjávarútveginum 
til almennings. Hækkandi gengi gerir það  sem veiðigjaldið á að gera. 
Útgerðarauðvaldið hefur í gegnum kverkatak sitt á stjórnmálaflokkum 
landsins lækkað greiðslur fyrir afnotin af fiskimiðunum um ¾  en þeim 
hefur hins vegar ekki tekist að koma í veg fyrir fjármagnstilfærslurnar í 
gegnum gengi íslensku krónunnar. Almenningur nýtur góðs af því.

Seðlabankinn hefur reynt að draga úr gengishækkuninni með því 
að kaupa erlendan gjaldeyri og selja ískenskar krónum. Gjaldeyrisforði 
Seðlabankans er óheyrilega mikill. Hann var um síðustu áramót 815 
milljarðar króna og jókst um 163 milljarða króna á síðasta ári. Það má 
setja a.m.k. eitt spurningarmerki við þessa viðleitni Seðlabanka Íslands 
til þess að lækka gengi krónunnar. Það kostar háar fjárhæðir að eiga svo 
mikinn gjaldeyrisforði.   Árlegur kostnaður er ekki undir 30 milljörðum 
króna. Það er fé sem betur væri varið til samfélagslegra verkefna fyrir 
utan að vera hrein öfugmæli að láta almenning kosta aðgerðir til þess að 
rýra kjör sín eins og lækkun gengis krónunnar gerir alltaf.  

Gengishækkun er efnahagsleg nauðsyn
Minnugir þess að gengi krónunnar var hátt í aðdraganda fjármálahruns-
ins haustið 2008 eru margir órólegir yfir háu gengi nú. Það er ólíku 
saman að jafna. Þá var það ódýrt erlent lánsfé sem streymdi til lands-
ins og innanlands var engin hörgull á aðilum sem tóku féð að láni og 
borguðu háa vexti. Spilaborgin hrundi þar sem enginn starfsemi inn-
anlands gat borgað þessa vexti. Fjármálastarfsemin í heild sinni var 
bara óábyrgt fjárhættuspil byggt á skuldasöfnun. Nú er það ekki lánsfé 
heldur bein viðskipti erlendis frá sem veldur innstreymi gjaldeyris. Þau 
viðskipti bæta efnahag aðila innanlands. Það er eignamyndun nú. Það 
mun verða svo þar til verðlagið á þjónustunni hefur hækkað svo í verði 
að eftirspurn útlendinganna dregst saman. Gengishækkunin verður til 
þess að lokum að jafnvægi kemst á í efnahagslífinu. Almenningur yrði 
verr staddur ef gengið hækkaði ekki þar sem þá myndi verðbólgan rjúka 
upp. Það er hægt að flýta því að ná jafnvægi án verðbólguáhrifa með 
ríkisfjármálaðgerðum eins og hækkun skatta á umsvifin.  Það er ekki að-
eins nauðsynlegt  heldur einnig skynsamlegt af stjórnvöldum að hækka 
skattlagningu á ferðaþjónustuna  og fá þannig hluta af ágóðanum í rík-
issjóð. Það á að varast nú sem fyrr að hlusta á grátkór sérhagsmunanna.

 
Kristinn H. Gunnarsson

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

Eins og greint var frá í síðasta blaði er vestfirska 
vísnahornið komið í sumarleyfi, enda hagyrðingar 
þáttarins flestir bændur og hafa ærinn starfa um 

þessar mundir og fram á haustið. En eftir nokkra umhugs-
un verður þættinum haldið úti eftir atvikum með öðru 
sniði. Eðlilega verða dægurmálin til hlés en þess í stað 
birtur ýmiss konar kveðskapur sem telja má vestfirskan.

Fyrst samt ein úr smiðju Eiríks Jónssonar, fyrrv for-
manns Kennarasambandsins.  Hann var í sauðburði á 
Skjaldfönn í vor og það gerði ofsaveður og fannst ekki 
spennandi að vera í sauðburðinum: 

Nú skundar sér vindur um Skjaldfannardal,
skjálfa þar þekjur og raftar. 
Húfan er fokin,  á höfði er kal,
helvítis náttúrukraftar.

Þessa sömu daga voru Íslendingar að fara flatt í Evró-
vision og Eiríkur fann skýringu á því:

Feikna nú fjandans er rokið 
fæst er þó ennþá hér fokið. 
En Evrópa sveik 
Ísland úr leik 
Svo andans nú þrótti er lokið.

En að öðru. Páll Aðalsteinsson var skólastjóri í 
Reykjanesi við Ísafjarðardjúpi. Í síðasta mánuði fann son-
ur hans  lítið kver í skjölum Páls. Var þar að finna sveitar-
rímu með viðbæti , ort af Sigurði Steinssyni og gefið út í 
nokkrum eintökum 1949. Höfundur hafði lesið rímuna 
upp á skemmtisamkomu veturinn 1948 og lét prenta ein-
hver eintök vegna beiðna sveitunga sinna um að fá hana 
uppskrifaða. Vísurnar eru um menn og konur sem hafa 
húsaráð og fastar stöður í Reykjarfjarðarhreppi. Björk 
Pálsdóttir birtir allar vísurnar á facebook síðu félags Djúp-
manna og eru þær liðlega 60 talsins.  

Sigurður Steinsson var vinnumaður í Reykjar-
fjarðarhreppi og samkvæmt heimildum blaðsins var 
Kristján bróðir hans í Reykjarfirði. Íslendingabók segir að 
Sigurður Níels Steinsson 1892- 1961 hafi árið 1930 verið 
verkamaður og leigjandi á Bjarnarstöðum í Vatnsfjarðar-
sókn. Er líklegt að um sama manninn sé að ræða.

Hér verða birtar nokkrar visur úr bragnum. Fyrst koma 
hér 5 fyrstu vísurnar:

Nú skal heitin binda í brag,
bragna og hringajarða,
sem við búskap höndla hag,
í hreppnum Reykjarfjarðar.

Þórarinn í þanka skýr,
þekktur framtaks-maður,
lukkustór á Látrum býr
laufarjóður glaður.

Hans er frúin Hjálmfríður,
hirðir óðalsetur,
líka starfið ljósmóðir
liðugt iðkað getur.

Á Eyri frægur Finnbogi,
foldar hlúa sverði,
lætur djarft, þó liðsafli,
lítill stundum verði.

Sýnir vaskleik seimagná,
Salvör heitir frúin,
húsið prýða mest sem má,
mörgum kostum búin.

Hér er ort um Jökulkeldu:
Dável búa á Keldu kann,
kofa og gerði lagar,
Ólafur sá mæti mann
mörgu vel til hagar.

Stýrir ranni stór í lund,
stælir fylling vona,
Guðrún heitir glaðlegt sprund,
gæða og rausnar kona.

Svo Þúfur og Reykjarfjörður:
Páll á Þúfum miklum mátt,
miðlar landi og græðir,
stýrir hreppnum, stefnir hátt,
stillt að marki þræðir.

Honum er við búið Björg
bezta stoðin valin,
hennar vegleg hjálpin mörg,
hér ei verður talin.

Salvar bú vel sinnir um,
sem er mikils virði,
bezt þó reynist bágstöddum,
bóndi á Reykjarfirði.

Ragnheiður sem rausnum ann,
reifuð kosta blóma,
hjúum sínum hjúkra kann,
hún með dáð og sóma.

Í viðbætinum er ort um nýja húsráðendur í hreppnum. 
Þar er þessi vísa um Miðhús:

Til að lífga daufann dag,
dimmu og hættum fría,
hafa bundið hjúskapslag
Hans og Stefanía.

Með sumarkveðjum 
Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísnahornið

fimmtudagur 8. júní
18:00 Skútuhlaupið, víðavangshlaup fyrir 
börn og fullorðna. Skráning hefst kl.17:30.

19:00 götugrill. Skipulag á ábyrgð hvers 
og eins. utandagskrár viðburður. tilvalið 
að draga fram flugdreka

föstudagur 9.júní:
10:00 Frönsku fiskimennirnir og gamli 
tíminn. Sýning að Mýrum 8,opið kl. 10-12 
og 16-18.

16:00 Firmakeppni í fótbolta ”thorlacius 
Cup” á Íþróttavellinum,

16:00 ”Sæmarksmót”, 9 holu golfmót 
haldið í Vesturbotni.

17:00 leiksýning á Friðþjófstorgi. leik-
hópurinn lotta, litli ljóti andarunginn

18:00 Heimildarmynd um sjóslysin á 
Dalvík; brotið. aðgangur ókeypis/frjáls 
framlög (Skjaldborgarbíó)

21:00 50 ára aFMÆlIStÓnlEIKar ODDa 
HF. með Stebba og Eyfa. aðgangur 
ÓKEYPIS !!!

23:00 - 24:00 Happy HOur í FHP. Frítt 
inn á trúbador fyrir tónleikagesti sem 
kjósa að vera áfram í FHP.

23:00 - 03:00 trúbadorar í F.H.P. trúba-
doranir Matti Matt og Hreimur. aldurstak-
mark 18 ár.

laugardagur 10.júní:
10:00-12:00 Frönsku fiskimennirnir og 
gamli tíminn. Sýning að Mýrum 8, opið 
kl. 10-12

11:00-12:00 Opið hús í "Húsinu"(.
Merkisteini /aðalstræti 72). Sýning á verk-
um Vasulkahjóna, heiðursgesta
Skjaldborgarhátíðarinnar 2017

10:30 Fjallganga á gEIrSEYrarMÚlann 

og skrifað í gestabók. Hentugt að fara frá 
kirkjugarðinum.

11:00 Sjóstöng. Mæting við Fiskmarkað 
Patreksfjarðar. bátur tekur á móti gestum. 
Stangir um borð í bát.

11:10 Dorgveiðikeppni á höfninni. 
Mæting við hafnarskúr. Verðlaun fyrir 
flesta fiska og stærsta fiskinn.

12:00 afhjúpun 1.áfanga ljóðlistaverks-
ins Staparnir (Jón úr Vör) sem verður 
staðsett á gamla efnalaugargrunninum á 
aðalstræti. Opið allan sólarhringinn 365 
daga ársins.

13:00 Heimildarmynd um sjóslysin á 
Dalvík; brotið. aðgangur ókeypis/frjáls 
framlög (Skjaldborgarbíó)

14:00 Skemmtidagskrá á Íþróttavellinum, 
skráning í kassabílarallý hefst kl 13:50, 
skráning við ráspól (muna hjálma),
reipitog milli Vatneyri og geirseyri - tekst 
báðum liðum að mæta með fullmann-
að lið? Splæsikeppni fyrir fullorðna og 
hoppukastalar fyrir börnin.

14:30 SIrKuS Íslands. trúður mætir með 
skemmtiatriði fyrir börnin. Þrammað yfir 
til Odda að lokinni skemmtidagskrá og 
kíkt í garðpartý

15:30 garðpartý hjá Odda hf. í tilefni 50 
ára afmæis fyrirtækisins. Sjávargrill, lifandi 
tónlist, glens og grín.

17:00 Hátíðarsigling báta um fjörðinn. 
börn eru á ábyrgð foreldra um borð í 
bátum.

20:30 geirseyringar (bláir) mæti við 
kirkju og Vatneyringar (rauðir) mæti á 
Straumnesplani. gengið verður fylktu liði 
á Friðþjófstorg. Sameinuð lið marsera svo 
niður á höfn.

21:00 landleguhátíð við Fiskmarkað 

Patreksfjarðar. lifandi tónlist og ýmsar 
skemmtilegar uppákomur frá rauða og bláa 
liðinu. öllum velkomið að vera með atriði!

23:30 -03:00 Stórdansleikur sumarsins í 
F.H.P. SKÍtaMÓrall. aldurtakmark 18 ár.

sunnudagur 11.júní:
Kl. 10:00-11:00 áskorun á morgunhana 
að skella sér í hressingargöngu. gengið frá 
Vélsmiðjunni loga upp Mikladalsveg og 
stefnan tekin á snjófljóðagarðinn og end-
að við Patreksfjarðarkirkju. göngugarpar 
velkomnir í messu.

11:00 Sjómannamessa. Heiðrun sjó-
manna. Skrúðganga frá kirkju eftir messu 
að minnisvarða sjómanna. blóm lögð að 
minnisvarða látinna sjómanna

13:30 Kappróður við höfnina. Skorum á 
Vatneyri og geirseyri að mæta með lið.
Kappróður með frjálsri aðferð. réttinda- 
og reynslulausir stýrimenn velkomnir.

15:00 - 17:00 Kaffisala í F.H.P. á vegum 
Kvenfélagsins Sifjar. Hnallþórukaffi að 
hætti kvenfélagskvenna.

17:00 -18:00 Heimildarmyndin brotið 
um sjóslysin á Dalvík. aðgangur ókeypi/ 
frjáls framlög

16:00 - 18:00 Opið hús í "Húsinu" 
(Merkisteini /aðalstræti 72). Sýning á 
verkum Vasulkahjóna, heiðursgesta 
Skjaldborgarhátíðarinnar 2017

16:30 - 18:00 Frönsku fiskimennirnir og 
gamli tíminn. Sýning að Mýrum 8

18:00 - 21:00 Hátíðarkvöldverður. 
borðapantanir þurfa að berast veitingaað-
ilum eigi síðar en fimmtudaginn 8.júní. 
Fosshótel, 456 2004 (vestfirdir@fosshotel.
is), Heimsendi, 456-5150 (heimsendi2014@
simnet.is). nánari upplýsingar hjá 
veitingaaðilum.

Sjómannadagurinn á Patreksfirði 2017



Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 
1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

Hobby Optima De Luxe T 75 
HGE Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskipt-
ur. Álfelgur 16 tommu, gervihnattadiskur, 
Rúmbreyting í eitt stórt auka tvöfalt 
rúm uppi sett niður með rafmagni, hjóla 
grind, Gólfteppi, blindgardínur frammí, 
bakkmyndavél, sjónvarp, dvd, cd, útvarp, 
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu kort 
og margt fleira.
Verð 12.700.000 kr.

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

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskiptur. Leður 
sæti krem hvít, Hjóla grind, Álfelgur 16 tommu, Gervi-
hnattadiskur, Gólfteppi, blindgardínur frammí, bakkmynda-
vél, sjónvarp, Dvd, CD, Útvarp, leiðsögukerfi með Íslands og 
Evrópu kort og margt fleira. Baðherbergi aftast.
Verð 12.900.000 kr.

Hobby 560UL 
Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri 
dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarps-
festing á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.260.000 kr.

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
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sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu vinna að því að koma 
á fót nýju almenningssam-

göngukerfi, sem kallast Borgarlína. 
Áform sveitarfélaganna er að til-
laga liggir fyrir um mitt þetta ár og 
ákvörðun verði tekin í mars 2018. 
Fyrsti áfangi Borgarlínu er áform-
aður í notkun árið 2022 og fullgerð 
verður Borgarlínan 2040. Gert er 
ráð fyrir að Borgarlína verði 40 km 
kerfi af annaðhvort léttlestum eða 
hraðvögnum. Tilgangurinn er að 
auka hlut almenningssamganga í 
umferðinni úr 3% í 12%. Búist er við 
því að íbúum svæðisins muni fjölda 
um 70.000 manns á næstu 25 árum.  
Samkvæmt upplýsingum Reykja-
víkurborgar er kostnaður áætlaður á 
þessu stigi 70 – 150 milljarðar króna. 
Samgöngustjóri Reykjavíkurborgar 
Þorsteinn R. Hermannsson hefur 
kynnt að miðað við reynslutölur 
erlendis megi ætla að léttlestakerfið 
kosti um 195 milljarða króna. Fyrsti 
áfangi þessara framkvæmda, sem 
ætlað er að evrði tilbúinn eftir 5 ár er 
talinn kosta 30 – 65 milljarða króna.

Önnur stór áform í samgöngu-
málum höfuðborgarsvæðisins er 
svonefnd Fluglest, lestarsamgöng-
ur milli Keflavíkurflugvallar og 
Reykjavíkur. Til eru áætlanir um 
kostnað sem ber nokkuð saman. 
Samkvæmt þeim kostar Fluglestin 
liðlega 100 milljarða króna. Áætlað 
er samkvæmt upplýsingum Runólfs 
Ágústssonar, framkvæmdastjóra 

Fluglestarinnar,  að tengja saman 
Fluglestina og Borgarlínuna.

Í þriðja lagi er Samgönguráðherra 
að láta skoða kostnað við helstu 

vegaframkvæmdir í og við höfuð-
borgarsvæðið sem talin er brýn þörf 
á. Kostnaður við þær eru metin upp 
á 100 milljarða króna. Langstærst er 

Sundabrautin sem mun ekki kosta 
undir 50 milljörðum króna. Fyrsti 
áfangi hennar er raunar innanbæjar-
tenging í Reykjavík þar sem Grafar-
vorgurinn er tengdur við Sundin blá 
með nýjum vegi yfir voginn. Kostn-
aður við hann er um 27 milljarðar 
króna.

Samtals eru þessi áform talin 
kosta 270 – 350 milljarða króna. 
Þá er ótalinn kostnaður vegna 
flugsamgangna. Ef framtíðarmilli-
landaflugvöllur verður ekki áfram í 
Keflavík heldur færður nær Reykja-
vík kann það að breyta áformum 
um Fluglestina. En verði hlutverk 
Keflavíkurflugvallar óbreytt þarf 
engu að síður að leggja út í tugmillj-
arða króna kostnað til þess að koma 
aðstöðu til innanlandsflugs úr þeirri 
forneskju sem uppi er með nýjum 
mannvirkjum og/eða flugvelli. Í 
kynntum tillögum um Borgarlína 
kemur skýrt fram að flugvöllurinn 
í Vatnsmýrinni á að hverfa og nota 
það land undir byggingar.   

Lítið hefur verið gert grein fyrir 
því hvernig kosta eigi Borgarlínuna, 
en þó virðist ljóst að fyrst og fremst 
verður sótt í ríkissjóð. Fluglestina er 
áformað greiða með gjöldum not-
enda. Engin athugun liggur fyrir á 
greiðsluvilja flugfarþega en í kostn-
aðaráætlunum er stuðst við erlend-
ar forsendur og þær yfirfærðar á 
Keflavíkurflugfarþega. Vegafram-
kvæmdirnar í og kringum höfuð-
borgarsvæðið eiga að greiðast úr 
ríkissjóði en Samgönguráðherra hef-
ur hug á að innheimta veggjöld að 
einhverju leyti, en það er óljóst enn 
sem komið er. Heildarkostnaðurinn 
er gríðarlegur og jafngildir 30 Dýra-
fjarðargöngum og það mun taka 
a.m.k. hálfa öld að greiða hann mið-

að við framlög til stofnframkvæmda 
um þessar mundir. 

Í skýrslu Mannvits verkfræðistofu 
sem unnin var fyrir samtök sveitarfé-
laga á höfuðborgarsvæðinu og heitir:  
Höfuðborgarsvæðið 2040 - Næstu 
skref í þróun samgöngukerfa -  segir 
að umferðarspár bendi „til þess að 
erfitt verði að uppfylla ferðaþarfir 
fólks með góðu móti fram til ársins 
2040 eingöngu með uppbyggingu 
vegamannvirkja. Verði vöxtur höf-
uðborgarsvæðisins að mestu út á 
við og ferðamátaval óbreytt muni 
bílaumferð aukast langt umfram 
íbúafjölgun. Tími sem hver íbúi eyð-
ir að meðaltali í umferðinni muni 
aukast um 25% og umferðartafir 
einnig verulega þrátt fyrir miklar 
fjárfestingar í gatnakerfi.“ Hins vegar 
bendi kostnaðar- og ábatagreining 
til þess að bendir til að umfangsmik-
ill sparnaður fyrir notendur og sam-
félagið í heild náist ef byggð og sam-
göngur þróast með þeim hætti verði 
íbúavöxtur að mestu inn á við með 
þéttingu byggðar segir í skýrslunni. 
Þá muni fjölgun íbúa verði meiri en 
aukning bílaumferðar.  Ennfremur 
segir: „Beinn þjóðhagslegur ábati af 
breyttum ferðavenjum á skipulags-
tímabilinu er metinn á um 100 
milljarða kr. Auk þessa ábata eru 
heilsufarsleg áhrif aukinna hjólreiða 
og göngu og sparnaður í bílastæða-
kostnaði metinn á tugi milljarða.“   

Höfuðborgarsvæðið: 30 Dýrafjarðargöng
A.m.k. 300 milljarða króna í samgönguframkvæmdir

aðalfundur ssH 
2016 var haldinn 
í kópavogi  
2. desember sl.
aðalviðfangsefni fundarins voru 
almenningssamgöngur á höfuð-
borgarsvæðinu, og einkum og sérílagi 
„borgarlínan“ nýtt hágæða almenn-
ingssamgöngukerfi fyrir höfuð-
borgarsvæðið sem nú er í mótun. á 
fundinum var undirritað samkomulag 
aðildarsveitarfélaganna um samstarf 
um næstu skref við undirbúning að 
innleiðingu borgarlínunnar, en stefnt 
er að því að um mitt næsta ár liggi 
fyrir endanlegar tillögur um legu 
línunnar, og að lokið verði undirbún-
ingi að stofnun sérstaks félags um 
uppbyggingu innviða sem tengjast 
línunni.

undirritun samnings, áslaug Hulda Jónsdóttir, f.h. garðabæjar, Haraldur Sverrisson, f.h. 
Mosfellsbæjar, Dagur b. Eggertsson, f.h. reykjavíkurborgar, ásgerður Halldórsdóttir, 
f.h. Seltjarnarness, ármann Kr. Ólafsson, f.h, Kópavogs og Haraldur l. Haraldsson, f.h. 
Hafnarfjarðar

„Heildar-
kostnaðurinn 

er gríðarlegur og 
jafngildir 30 Dýra-
fjarðargöngum og 
það mun taka a.m.k. 
hálfa öld að greiða 
hann miðað við 
framlög til stofnfram-
kvæmda um þessar 
mundir. 

Láttu okkur um að skipuLeggja ferðina

skóLahópar / árshátíðir / Vinnustaðaferðir

w w w. b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s

Í Vestmannaeyjum eru í boði ótrúlega margir möguleikar á fróðleik, skemmtun og afþreyingu fyrir hópaferðir. 
Við getum boðið upp á gönguferðir, hestaferðir, lundaskoðun, útsýnisferðir fyrir minni og stærri hópa og ekki 
síst áhugaverð söfn. Sjálfar eru eyjarnar stórkostlegt náttúruundur og endalaus uppspretta fyrir augu og eyru.

i n f o @ b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s    |   s .  8 9 6  3 3 4 0

ef þú ert að leita eftir ógleymanlegri  
ferð fyrir hópinn þinn, starfsmanna-  
eða skólahóp, saumaklúbbinn,  
vinnustaðinn eða hvað eina. 
Af hverju ekki að skella sér til Eyja? 
Við sjáum um hópinn þinn frá A-Ö

MÖGULEG úTFÆRSLA BORGARLÍNU



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

Fullbúin 
sjávarútvegslausn

í áskrift
Microsoft Dynamics NAV 

Wise er leiðandi í þróun 
hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er 

vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir í áskrift á navaskrift.is
Bjóðum einnig  í áskrift.

Við óskum 
sjómönnum 

innilega til hamingju 
                með daginn

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!
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ný byggðastefna verður ekki 
mörkuð án þess að hafa það 
að leiðarljósi að ein megin-

forsenda lífvænlegrar byggðar er arð-
samur sjávarútvegur og skilvirkur og 
frjáls landbúnaður.“

Hvaða spekingur skildi nú skrifa 
svona fallegan texta? Þetta er ekki 
fært í letur hér fyrir vestan, heldur í 
sjálfri Reykjavíkinni! Það er Óli Björn 
Kárason, þáv. varaþingmaður Sjálf-
stæðisflokksins og núv. þingmaður, 
sem tók svo til orða í Morgunblaðinu 
9. júlí 2014. 

Svo við höldum okkur við sjávar-
síðuna, þá var sú tíð að þróttmestu 
og arðsömustu sjávarútvegsfyrirtæki 
landsins voru staðsett á Vestfjörðum. 
Þar búa einhverjir harðsæknustu sjó-
men í heimi hér og stutt til fengsælla 
miða. Fiskurinn meira að segja oft 
uppi í kálgörðum þeirra þessi árin. 
Samt er það liður í hinum arðsama 
sjávarútvegi dagsins að hætta útgerð 
og fiskvinnslu að mestu hér fyrir vest-
an. En að því hefur verið stefnt leynt 
og ljóst sem kunnugt er. Svo talað sé 
tæpitungulaust: Það hefur beinlínis 
verið liður í atvinnustefnu stjórn-
valda næstliðna áratugi að leggja nið-
ur sjávarútveg á Vestfjörðum. Það er 
að sjálfsögðu ný byggðastefna. Hvort 
hún hefur stuðlað að lífvænlegri 
byggð í landinu er aftur önnur saga. 

Orð varaþingmannsins um nýju 
byggðastefnuna eru athyglisverð. En 
ætli jafnvægi í byggð landsins sé liður 
í slíkum áætlunum? Stjórnvöld hafa af 
gæsku sinni afhent kvótaaðlinum stjarn-
fræðilegar upphæðir í veiðiheimildum 
til frjálsrar ráðstöfunar. Þetta vita allir. 
En það eru ekki allir sem átta sig á einu: 
Aðallinn ræður því hvaða sjávarbyggð-
ir skuli haldast og hverjar lepja dauð-
ann úr skel. Þrátt fyrir þá staðreynd að 
meiri hluti þjóðarinnar vill að byggðin 
sé ekki bara á suðvesturhorni landsins. 
En fiskvinnslufólk og íbúar byggðarlaga 
vítt og breitt um landið hefur verið gert 
að bónbjargamönnum. Því er haldið 
fram af sumum sem dásama þetta fisk-
veiðistjórnunarkerfi að það hafi leitt af 
sér sérhæfðari fiskvinnslu og frekari út-
vegun markaða. Eins og sú þróun hefði 
ekki getað átt sér stað án þessa kerfis. 
En stórútgerðin ræður för hvernig sem 
á þessi mál er litið. 

frumbyggjarétturinn
Ýmsir hafa bent á að margt sé líkt með 
frumbyggjum til dæmis Ameríku og 
fiskvinnslufólki á Vestfjörðum. Í Ame-

ríku voru frumbyggjarnir rændir nán-
ast öllu sem þeir áttu. Mörgum þeirra 
útrýmt eða plantað niður á vonlausum 
eyðilöndum. Þekkt fyrirbrigði um alla 
heimskringluna. Á Íslandi hefur fisk-
vinnslufólk og sjómenn víða í ýmsum 
sjávarbyggðum mátt horfa á fiskinn 
synda langleiðina upp í kálgarða hjá 
sér. Án þess að mega nýta hann nema 
með einhvers konar smjörklípuað-
ferðum. Línuívilnun, byggðakvóti, 
sértækur kvóti, strandveiðar, sérstakir 
byggðakvótar svo eitthvað sé nefnt. 
Fólkinu er gert að lifa á einhverskon-
ar bónbjörgum eða betli þar sem hver 
slæst við annan. Það er löngu kominn 
tími til að viðurkenna með beinum 
hætti frumbyggjarétt þeirra sem hafa 
veitt fisk, unnið í fiski, etið fisk og talað 
um fisk alla sína tíð. 

Hvað er þessi kvótaaðall? 
Steingrímur Hermannsson ræddi um 
það við Dag B. Eggertsson í 2. bindi 
ævisgögu sinnar bls. 283 Vaka Helgafell 
Rvk. 1999. 

„Kristján Ragnarsson, fram-
kvæmdastjóri landssambands ís-
lenskra útvegsmanna, var eitt sinn að 
því spurður hvers vegna útgerðarmenn 
sæktu svo stíft eftir heimildum til að 
kaupa nýrri og stærri togara fyrst þeir 
væru reknir með bullandi tapi. Krist-
ján svaraði, og eflaust af hreinskilni, 
að það gerðu þeir vegna þess að þeir 
þyrftu ekki að hætta sínu eigin fé við 
fjárfestingarnar. Þeir fengju lánað nær 
til fulls fyrir kaupunum úr opinberum 
sjóðum og veðin væru aðeins í skipun-
um sjálfum. Útgerðarmenn hefðu því 
engu að tapa. Mér þótti þetta heldur 
vafasamt siðferði þótt skýringin ætti 
eflaust við rök að styðjast. 

Það er umhugsunarefni að fáum 

árum síðar voru þessir sömu menn, 
sem ekki hættu eigin fjármagni nema 
að litlu leyti til kaupa á skipum, eftir 
því sem Kristján Ragnarsson sagði, 
taldir sjálfsagðir handhafar, ef ekki 
eigendur kvótans þegar hann kom til 
sögunnar. Þá voru rökin þau að þeir 
hefðu með eigin dugnaði, fjármagni og 
fórnarlund dregið fiskinn úr sjó og fært 
hann á land áratugum saman.“ 

Steingrímur var sjávarútvegsráð-
herra í ríkisstjórn Gunnars Thorodd-
sen 1980-1983. Hann fékk Vest-
firðinginn og reynsluboltann Baldur 
Jónsson frá Aðalvík sér til aðstoðar. 
Þeir settu saman tillögur um nýtt kerfi 
í fiskveiðistjórnun. Grundvöllur þess 
var að það leiddi ekki til byggðarösk-
unar. Kvótanum átti að deila á milli 
fiskvinnsluhúsa, skipa og báta á hverju 
tilgreindu svæði. Sem sagt beint til 
fólksins á viðkomandi stað. Fólks-
ins sem hafði lifað á fiski frá upphafi 
byggðar í landinu. Ekki skipti máli 
hvar fiskinum yrði landað innan hvers 
löndunarsvæðis. Innan þess mátti 
jafnframt framselja hann milli fisk-
verkenda og báta. 

Nú er þjóðarnauðsyn að rifja upp 
þessar tillögur þeirra félaga. Þær voru 
því miður jarðaðar og tröllum gefnar á 
sínum tíma. Útgerðarmenn í LÍÚ gerðu 
tillögur um kvóta á skip með stuðningi 
sjávarútvegsráherrans sem tók við af 
Steingrími. Þeir fengu að ráða ferðinni. 
Þetta var upphafið að þeirri feigðarför 
fyrir hinar dreifðu byggðir sem Ís-
lendingar hafa síðan gengið. 

Íslenskir stórútgerðarmenn eru alls 

góðs maklegir. Og það er auðskilið að 
þeir hagi seglum sínum eftir vindi. 
En að þeim skuli afhentur á silfur-
fati frumburðarréttur þjóðarinnar er 
algjörlega með ólíkindum. Þeir hafa 
raunverulega ráðið því hvaðan sjór 
skuli stundaður á landinu og fiskurinn 
unninn. Óskiljanlegt venjulegu fólki, 
einkum þeim sem hafa unnið við fisk 
alla sína hunds-og kattartíð. 

Steingrímur iðraðist þess helst að 
hafa ekki barist af meiri hörku!

Steingrímur segir í ævisögu sinni 
og má telja þau orð að vissu leyti póli-
tíska erfðaskrá hans hér fyrir vestan:

„Fámennur hópur ræður stórum 
hluta af auðlind þjóðarinnar. - Þegar 
ég hugsa til þess hvernig kvótakerfið 
hefur leikið margar blómlegar byggð-
ir landsins iðrast ég þess helst að hafa 
ekki barist af meiri hörku fyrir breyttu 
fiskveiðistjórnunarkerfi.“

Svo mörg voru þau orð forsætis-
ráðherrans. Þau standa enn eins og 
stafur á bók. Var hann ekki marktæk-
ur maður?

Hvar eiga lífvænlegar sjávar-
byggðir að vera staðsettar?
En hvað er það sem til þarf svo líf-
vænlegar sjávarbyggðir geti vaxið og 
dafnað? Og hvar eiga þær að vera stað-
settar? Hvert mannsbarn veit að frum-
skilyrði þess er að fiskur sé í sjónum.  
Þá þarf fiskveiðiheimildir. Að ekki sé 
verið að flytja óunnið hráefni þvert yfir 
landið á risastórum flutningabílum 
á handónýtum vegum, jafnvel til út-
flutnings. Eiga þær að vera sem lengst 

frá fiskimiðunum? Eiga þær að vera 
sem lengst í burtu frá þeim stöðum þar 
sem auðveldast er að stunda sjósókn? 
Ef aftur á móti á að vinna fiskinn um 
borð í fiskiskipunum sjálfum, þá þarf 
engar sjávarbyggðir. Það segir sig sjálft.

Tillaga um nýjar leiðir
Það þýðir víst ekkert að vera að röfla 
um það sem liðið er nema kannski 
að læra af því. Það sem skiptir máli 
er dagurinn í dag og framtíðin. Því 
leggjum við til að stjórnvöld hætti öllu 
braski með línuívilnun, byggðakvóta, 
sértæka kvóta, strandveiðar, sérstaka 
byggðakvóta og svo framvegis. Í stað 
þess fái menn að róa til fiskjar eftir 
hentugleikum. Hluta af veiðiheimild-
um verði úthlutað á vissum löndunar-
svæðum og fari aldrei þaðan, sbr. til-
lögur þeirra Steingríms og Baldurs. 
Smáskammtalækningar á borð við 
byggðakvóta leysa engan vanda segir 
framkvæmdastjóri L. Í . Ú. Við erum 
því algjörlega sammála.   

Nú er fiskur um allan sjó segja þeir 
spekingarnir. Hverjir eiga að fá þær 
aflaheimildir sem væntanlega bætast 
við? Hinir stóru sem allt vilja gleypa, 
spáir múgamaðurinn. En frum-
byggjarnir? Þeir geta bara lapið dauð-
ann úr skel eins og hefðbundið er um 
allan hinn svokallaða siðræna heim.

Hallgrímur er fyrrum stjórnar- 
formaður Kaupfélags Dýrfirðinga, 

Bjarni er fyrrum útgerðarstjóri sama 
félags og Guðmundur er fyrrum 

stöðvarstjóri Pósts og síma á Þingeyri. 

Hvar eiga lífvænlegar sjávarbyggðir 
að vera staðsettar á Íslandi?

Hallgrímur Sveinsson, Bjarni G. Einarsson og Guðmundur Ingvarsson:

Hallgrímur  Sveinsson bjarni g. Einarsson guðmundur Ingvarsson

nokkrum dögum fyrir al-
þingiskosningarnar 2013 
ritaði formaður Sjálfstæð-

isflokksins eldri borgurum bréf þar 
sem hann tíundaði loforð um átak 
í þeirra þágu.  Það átti snarlega að 
afnema kjaraskerðingu, lækka fjár-
magnstekjuskatt og afnema tekju-
tengingar ellilífeyris. Sjálfstæðis-
flokkurinn hjarir enn við völd og allt 
hefur þetta verið sniðgengið svo ekki 
sé dýpra tekið í árinni, enn bíða aldr-
aðir og nú er komið árið 2017.

Við jafnaðarmenn áréttum að 
hækkun á frítekjumarki vegna at-
vinnutekna ellilífeyrisþega úr 25.000 
krónum á mánuði í 100.000 krónur 
í áföngum á árunum 2018-2022 er 
breyting sem eingöngu gagnast þeim 
ellilífeyrisþegum sem stunda atvinnu 

og hafa atvinnutekjur umfram 25.000 
krónur á mánuði. Það eru einungis 
um 14% ellilífeyrisþega sem hafa yf-
irleitt atvinnutekjur og af þeim aðeins 
þriðjungur sem hefur tekjur yfir þess-
um mörkum. Aðgerðin mun því ekki 
gagnast tekjulægstu lífeyrisþegunum.  
Hér þurfum við að gera betur og sam-
þykkja á Alþingi hið fyrsta gjörning 
sem tryggir sæmandi afkomu, bæði 
aldraðra og öryrkja.  Að því mun 
þingflokkur okkar vinna. 

Sjálfstæðisflokkurinn segir að ekki 
sé meira svigrúm í hagkerfinu, með 
öðrum orðum að ekki séu til pen-
ingar í málaflokkinn.  Þetta er rangt. 
Peningarnir eru til en þeir eru ekki í 
okkar höndum sameiginlega, heldur í 
vösum einkafyrirtækja sem fá t.d. óá-
reitt að nýta sér auðlindir þjóðarinn-

ar án þess að þurfa að gangast undir 
þær samfélagslegar skuldbindingar 
að stuðla að velferð og jöfnuði með 
eðlilegri greiðslu fyrir afnotin.

Það bíða verkefni í þágu aldraðra.  
Brýn eru þau sem lúta að almennum 
kjörum en ekki síður lausn á vanda 
þeirra sem bíða þjónustu, aðstoðar og 
stuðnings heima fyrir, hafa væntingar 
og loforð um ásættanlegt búsetuúr-
ræði í heimabyggð eða þeirra sem 
bundnir á sjúkrahúsi og eiga ekki 
annan kost.  

Í fjármálaáætlun sem nú er til 
umfjöllunar lofa stjórnvöld að byggð 
verði tæplega 300 hjúkrunarrými til 
að leysa vandann, aðallega á höfuð-
borgarsvæðinu. Þá liggja jafnframt 
fyrir loforð um að endurbæta eldra 
húsnæði á stofnunum sem víða eru 

starfrækt á undanþágum frá eftirlits-
aðilum, einnig að bæta dagþjálfun og 
fleiru er lofað.   Allt er þetta jákvætt 
og í sjálfsögðu samræmi við nútíma-
leg viðhorf. Gallinn er bara sá að rík-
isstjórnin hefur ekki dug til að afla 
þeirra tekna sem nauðsynlegar eru 
til að hægt sé að standa við loforðin, 
enn vantar líklega um tug milljarða til 
þess.  Stefna og forgangsröðun ríkis-
stjórnarinnar er orsökin.

Það er því miður rík ástæða til að 
efast um efndir. Það væri eftir öðru að 
Sjálfstæðisflokkurinn færi samvisku-
laus í þriðju kosningarnar í röð með 
sömu innihaldslausu loforðin og van-
efndirnar í farteskinu.  Munu aldraðir 
sætta sig við að allt sé þá þrennt er? 

Guðjón S. Brjánsson
Alþingismaður guðjón S. brjánsson

aldraðir, eru ekki til peningar?

„Íslenskir stórút-
gerðarmenn eru 

alls góðs maklegir. Og 
það er auðskilið að 
þeir hagi seglum sín-
um eftir vindi. En að 
þeim skuli afhentur 
á silfurfati frum-
burðarréttur þjóðar-
innar er algjörlega 
með ólíkindum.
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borgarstjóri Þórshafnar, vara-
lögmaður Færeyinga, systur og 
bræður Færeyingar,

Ég flyt ykkur kveðju frá Vestfjörð-
um, ég færi ykkur samhug, vinafaðm-
lag og þakklæti frá Súðavíkurhreppi.

Af meðvitund um eigin vanmátt  á 
mót örlagaríkri sögu, sorg og upprisu 
samfélaga, ástvinamissi og vinagjöfum, 
ætla ég að segja ykkur fjórar sögur í 
dag.

Fyrsta sagan er af dauðahamförum, 
örlögum smáþorps á Vestfjörðum og 
því sem gerist þegar guð lítur undan 
fólkinu sínu.  Þann 16. janúar 1995, 
reið yfir Súðavík snjóflóð, sem sem 
klauf byggðina, hreif með sér 14 líf í 
dauðann, þar á meðal átta börn. Átta 
vaxtarsprotar, börn sem aldrei urðu 
menn.

Hús og fyrirtæki gjöreyðilögðust 
og líf þeirra sem byggðu Súðavík um-
breyttist. Fyrir og eftir er skiptingin á 
lífshlaupi þeirra sem lifðu flóðið. 

Önnur sagan er um sorg sem er 
þykk eins og Færeyjarþokan. Hvað 
gerir maður þegar allt er farið,  þorpið 
kalið og dagleg veðurspá boðar sorgar-
vetur? Það er ekki sjálfgefið að vilja lifa, 
það er ekki lögmál að þorp lifi að eilífu.  

Allar stundir ævi minnar
 ertu nálæg, hjartans Lilja.
Þó er næst um næðisstundu
 návist þín og angurblíða, 
ástarljós og endurminning.
Allar stundir ævi minnar,
 yndistíð og harmdaga,
 unaðssumur, sorgarvetur -
sakna ég og minnist þín.
(Hulda)

Þriðja sagan er um skilyrðislausa 
vináttu, eyjaást, sem nær yfir dauða, 
landamæri og kreppur.

Sú taug sem tengir þessar þjóðir 
saman, er ekki ofin saman úr þjóðhags-
legum ávinningum, heldur úr kærleika 
og vináttu, skyldleika og samhug íbúa 
þessara tveggja þjóða. Gjöf Færeyinga 
til Súðvíkinga og Flateyringa endur-
speglar þessi grunnstef í sambandi 
þjóðanna. Í þungum þönkum sorgar-
innar kom söfnun Færeyinga sem 
ljós inn í myrkur, umhyggjusamt bros 
vonarinnar og þíðunnar.  

Það er ekki sjálfgefið að vilja lifa, 
stundum þarf maður aðstoð til þess 
að sjá framtíðina, og til að leggja nýjan 
grunn að henni, til dæmis byggja nýj-
an leikskóla.

Ég get verið þíðan þín, 
þegar allt er frosið.
Því sólin hún er systir mín,
sagði litla brosið.
(Ragnar Gröndal)

Fjórða sagan er um upprisu, fram-
tíð og börn að róla sér á leikskólavelli. 
Ég sé leikskólann í Súðavík frá skrif-
stofu sveitarfélagsins.  Ég virði fyrir 
mér iðandi og leikandi vaxtarsprot-
ana á hverjum degi, þar sem þeir eru 
að leik og störfum í gjöfinni sem þið, 
Færeyingar, söfnuðuð fyrir. Gjöfin sem 
geymir framtíð Súðavíkur og sér til 
þess að sveitarfélagið eigi sér morgun-
dag, nýjar kynslóðir. Hjartað í sam-
félaginu, sem aldrei verður vílað eða 
dílað um, er ykkar framlag. 

Sumt verður aldrei fullþakkað.
Söfnun og gjöf Færeyinga má 

auðveldlega færa í búning ekkjunn-
ar í guðspjöllunum, sem gaf af skorti 
sínum, með hreinu hjarta. Það voru 
ekki auðveldir tímar í Færeyjum þegar 
safnað var fyrir Vestfirðingum. En það 
hélt ekki aftur af bræðrum okkar og 
systrum. Ekkert lýsir betur einstakri 
þjóð en sú einfalda staðreynd.

Listaverkið, Tveir vitar, sem í dag 
verður afhent, er ekki ætlað að full-
þakka, heldur til að minna okkur á 
einstakt samband þjóðanna,  söfnun-

ina og gjafirnar, skilyrðislausa vin-
áttu, og það kannski skiptir mestu 
í lok dagsins, kærleikurinn milli 
manna. 

Bræður og systur Færeyingar,
ég flyt ykkur kveðju frá Vest-

fjörðum, ég færi ykkur samhug, 
vinafaðmlag og þakklæti frá Súða-
víkurhreppi.

Pétur Markan, formaður  
Fjórðungssambands Vestfirðinga.

fjórar sögur um dauða, 
sorg, vinskap og upprisu

Út er komin nítugasta árbók 
Ferðafélags Íslands. Að þessu 
sinni er Ísafjarðardjúpið við-

fangsefnið. Í árbókinni 1949 var farið 
um norður Ísafjarðarsýslu, hrepp úr 
hrepp, en nú er Djúpið sjálft tekið út úr, 
frá Skálavík til Snæfjallastrandar. Höf-
undur er dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðar-
dóttir þjóðfræðingur. Ólína er þaul-
kunnug svæðinu og kannaði ýmsar 
gönguleiðir gagngert fyrir árbókina.  
Þetta er aðeins í annað sinn sem kona 
skrifar árbókina í langri sögu Ferðafé-
lags Íslands. 

Ritstjóri Árbókarinnar er Gísli Már 
Gíslason og sagði hann í ávarpi sínu við 
kynningu árbókarinnar að Ólína hefði 
yfirgripsmikla þekkingu á svæðinu og 
að hún hefði lagt mikið á sig til þess að 
gera bókina sem best úr garði. 

Fram kom í ávarpi Ólínu að ár-
bækur Ferðafélagsins væru samfelld 
átthagafræði og –saga. Hún hefði 
ákveðið að skrifa út frá sínum styrk-
leikum sem íslenskufræðingur, þjóð-
fræðingur og sagnfræðingur. Í upphafi 
hefði hana dreymt að hún væri örn á 
flugi yfir Djúpinu og hefði steypt sér 
niður. Efnistökin tækju mið af þeirri 
sýn, fyrst væri horft vítt yfir og síðan 
sjóndeildarhringurinn þrengdur. ‚olína 
Þorvarðardóttir sagðist vilja segja frá 
landi og fólki. Því væri efni um gróður-
far, dýralíf, atvinnuhætti og ekki hvað 
síst væri leitast við að segja frá skap-
höfn fólks sem þarna hefur búið og 
lífsbaráttu þess. 

Ólína sagðist vera að flytjast búferl-

um suður og það væri gott að kveðja 
Ísafjörð með þessarri bók.

Árbókin er skrifuð á góðu íslensku 
máli, stíllinn er þjáll og efninu raðað 
niður skipulega og á einkar læsilegan 
hátt. Meðal þess sem gerir bókina 
áhugaverða er efnismikill kafli um höf-
uðstað Vestfjarða, Ísafjörð. Þar er sagt 
frá atvinnusögu, en líka frá stjórnmála-
sögu og menningarsögu og einstökum 
persónum sem mikið lögðu af mörk-
um svo sem Ásgeir Ásgeirssyni, kaup-
manni, Ragnari H Ragnar, tónskáldi og 
hjónunum Skúla Thoroddsen og Theo-
dóru Thoroddsen. Fer vel á því að segja 
að nokkru leyti sögu Theodóru og leyfa 
henni að njóta sannmælis.  Ísfirðingum 
mun vafalaust þykja, eftir lestur árbók-
arinnar, að þeir hafi vel verið kvaddir.

Bókin er 272 blaðsíður. Um 170 ljós-

myndir og 19 uppdrættir prýða bókina 
auk rammagreina og yfirlitstaflna. Sem 
löngum fyrr teiknaði Guðmundur Ó. 
Ingvarsson kortin og Daníel Bergmann 
tók flestar ljósmyndirnar en tæplega 
tveir tugir annarra ljósmyndara eiga 
einnig myndir í bókinni. Ritstjóri ár-
bókarinnar er Gísli Már Gíslason, og 
ritnefnd skipa auk hans Daníel Berg-
mann, Eiríkur Þormóðsson og Guðrún 
Kvaran.

Við Djúpið blátt – Ísafjarðardjúp
Ólína Þorvarðardóttir skrifar árbók Ferðafélags Íslands
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kristinn H Gunnarsson skrif-
ar leiðara í blaðið Vestfirði 
hinn 11. maí sl. undir fyr-

irsögninni „Stofnanaofbeldi“. Þar 
húðskammar hann Skipulagsstofnun 
fyrir það að sinna starfi sínu og benda 
á veruleg neikvæð áhrif veglínu Þ-H, 
milli Bjarkarlundar og Skálaness á 
sunnanverðum Veastfjörðum, óska-
veglínu Vegagerðarinnar.  Kristinn 
er augljóslega að tala gegn betri vit-
und, því hann er eldri en tævetur. 
Hann fer með villandi hálfsannleik 
í flóknu máli.  Hann nefnir t.d. ekki 
að í umhverfismati, sem Vegagerðin 
sjálf kvittar upp á kemur fram að til 
er mun betri leið með tilliti til um-
hverfisáhrifa, leið D2. Sú leið er líka 
fullkomlega ásættanleg út frá samfé-
lags- og öryggissjónarmiðum. Í frétt 
Vegagerðarinnar frá 29.03.17 kemur 
þetta fram: 

„Leið D2 liggur næst núverandi vegi 
og hefur því minnst neikvæð áhrif á 
umhverfið. Hún þverar Þorskafjörð við 
Mjólkárlínu, liggur í jarðgöngum undir 
Hjallaháls, fer fyrir botn Djúpafjarðar, 
yfir Ódrjúgsháls, niður Brekkudal, yfir 
miðjan Gufufjörð og tengist Vestfjarða-
vegi á Skálanesi.“

Í sömu frétt segir:  
„Rök Vegagerðarinnar fyrir því að 

velja leið Þ-H sem bestu leiðina eru 
meðal annars þau að sú veglína er í 
samræmi við gildandi skipulag, op-
inberar áætlanir gera ekki ráð fyrir 

auknu fjármagni [til jarðgangagerðar]. 
Það munar..... 4,5 milljörðum króna 
á leið Þ-H og D2. Heimamenn leggja 
mikla áherslu á að vegur verði lagður 
á láglendi og því ekki víst að fram-
kvæmdaleyfi fengist til að leggja veg 
yfir Ódrjúgsháls.“  

Breiðafjörður með sínum mörgu 

eyjum og skerjum og víðattumiklu 
strandlengju er einstakt svæði á lands-
vísu. Fjörðurinn er verndaður með 
lögum nr. 54/1994. Verndunin beinist 
einkum að eyjum, hólmum og skerj-
um, auk fjara, leira og sjávarfitja við 
innanverðan fjörðinn. Leirur og sjáv-
arfitjar njóta auk þess verndar sam-

kvæmt 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 
60/2013. Við norðanverðan Breiða-
fjörð er einnig óvenjumikið kjarrlendi, 
vaxið birki, sem einnig nýtur sérstakr-
ar verndar samkvæmt 61. gr. náttúru-
verndarlaga.  

Málið snýst sem sagt ekki bara um 
Teigsskóg  þótt verðmætur sé. Um 
hann sagði Sigurður Blöndal, sá mikli 
skógræktarfrömuður: „Skoðuðum 
Teigsskóg. Stórkostlega fallegt nátt-
úrufyrirbæri. Samfellt kjarr. Hæst 4-5 
m. Jarðvegur mest frábær.“ (ferðalýs-
ing frá 1980).  Og birkinefndin sem 
umhverfisráðherra skipaði árið 2006 
komst að því að: „Gamlir íslenskir 
birkiskógar eru auðlind, sem fela í sér 
bæði náttúru og nýtingararfleifð sem 
ekki er annars staðar að finna.“

Kristinn er væntanlega sammála 
því að lög til verndar Breiðafirði og 
náttúruverndarlög séu einhvers virði 
og að mikilvægt sé að sporna við 
þverun fjarða, eyðileggingu leira, sjáv-
arfitja og gamalgróinna birkiskóga ef 
betri kostir eru í boði. 

Lítum aftur á rök Vegagerðarinnar 
fyrir því að hafna leið D2 sem er líkust 
núverandi veglínu að öðru leyti en því 
að Þorskafjörður er þveraður eins og 
raunar allar leiðirnar gera ráð fyrir. 

1. Veglína D2 er síður í samræmi 

við gildandi skipulagsáætlanir Reyk-
hólahrepps en Þ-H.  

Þetta eru ákaflega léttvæg rök og í 
raun óboðleg. Skipulagsáætlunum má 
breyta og er alltaf verið að breyta um 
allt land. Auk þess kemur fram í sama 
tölublaði Vestfjara að breyta þurfi 
skipulagi Reykhólahrepps hvort sem 
er vegna veglínu Þ-H!

2. Vegur undir Hjallaháls í jarð-
göngum er of dýr og í nýjustu sam-
gönguáætlun (2015-2026) er ekki 
lengur gert ráð fyrir jarðgöngum undir 
Hjallaháls.

Samgönguáætlun má auðveldlega 
breyta – sé til þess pólitískur vilji – og 
sé hann ekki til staðar segir það sína 
sögu. Fjórir og hálfur milljarður króna 
er auðvitað umtalsverð upphæð en þó 
ekki þegar litið er til þeirra náttúru-
verðmæta sem í húfi eru og þess að 
jarðgöng standa marga áratugi ef ekki 
aldir. Upphæðin er svipuð og bara 
framúrkeyrslan í Vaðlaheiðargöngum 
og einungis þriðjungur til fjórðung-
ur af heildarverði þeirrar umdeildu 
framkvæmdar.  

3. Reykhólahreppur mun hugsan-
lega neita vegbótum sem ekki fylgja 
láglendi.

Það er ekki hægt að fallast á það að 
Ódrjúgsháls, sem einungis fer í 168 
m hæð yfir sjó, sé fjallvegur, hvað þá 
að hann verði erfiður fjallvegur eft-
ir vegabætur.  Hvað mega þá Sunn-
lendingar segja varðandi Hellisheiði?  
Leið D2 fer einungis 100 m hærra en 
Leið Þ-H. Brattinn er að vísu meiri á 
leið D2 en á leið Þ-H (8 á móti 6.5) en 
ekkert sem skiptir sköpum þegar jafn 
mikil náttúruverðmæti eru í húfi og 
raun ber vitni. 

Það skortir klárlega lögmætar og 
málefnalegar forsendur fyrir að velja 
leið Þ-H umfram D2.  Náttúruvernd 
eru almannahagsmunir. Brýnir al-
mennahagsmunir liggja í þeim skiln-
ingi til grundvallar því sjónarmiði að 
fara D2 frekar en Þ-H. Á þetta bend-
ir Skipulagsstofnun og er fyrir vikið 
bendluð við stofnanaofbeldi. Vega-
gerðin hefur aftur á móti bitið leið 
Þ-H í sig frá upphafi þrátt fyrir mikil 
umhverfisspjöll og tafið með því fram-
kvæmdina í áratug eða meir. Hvað 
viltu kalla það Kristinn?

Snorri Baldursson
Áhugamaður um náttúruvernd 

Önnur sýn á stofnanaofbeldi

Snorri baldursson. Höfundur er fyrrv. Formaður landverndar.

S. 481 2900  |   booking@hotelvestmannaeyjar.is

slær

Draumaferð golfarans
Tveir golfhringir og gisting á Hótel Vestmanneyjar
m/morgunmat og aðgangi að heitum pottum og sauna

Verð: kr. 19.000,- pr mann miðað við 2 í deluxe herbergi.

í hjarta bæjarins
hótel

Gerðu vel við 
þig og gistu í  
glæsilegu 
nýuppgerðu 
svítunni okkar.

hafðu það 
extra gott



Súðavíkurhreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Orkubú Vestfjarða ÍSAFJARÐARBÆR
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Vinna við gerð nýrrar aðgerða-
áætlunar í loftlagsmálum 
ríkisstjórnarinnar var kynnt 

með samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórn-
arinnar fyrir stuttu. Þar kennir ým-
issa grasa en fátt sem tönn á festir um 
hvers sé að vænta. Hvað sjávarútveg-
inn varðar var nefnt að möguleikarn-
ir felast í orkuskiptum og tæknilausn-
um við veiðar.

Það hefur lengi verið ljóst að veið-
ar smábáta eru umhverfisvænni en 
veiðar stærri skipa og margar skýr-
slur sem staðreyna það. Sú nýjasta 
á þeim vettvangi er frá árinu 2014, 
unnin af MATÍS og ber heitið „Life 
Cycle Assessment on fresh Icelandic 
cod, loins“. Þar kemur meðal annars 
fram hversu sláandi munurinn er á 
togveiðum og línuveiðum smábáta. 
Sótspor togveiða er um það bil þrefalt 
meira en við veiðar á smábátum.

Því ætti það ekki að vefjast fyrir 
höfundum að nýrri aðgerðaáætlun 
stjórnvalda, þegar hún verður birt, 
að mikil áhersla verði lögð á að efla 
smábátaútgerð og veita þeim útgerð-
um sem hana stunda ívilnanir vegna 
umhverfissjónarmiða. Fordæmi eru 
fyrir slíku, t.d. við álagningu aðflutn-
ingsgjalda á bílum þar sem beint 
hlutfall er á milli gjalda og útblásturs 
CO2. Á einfaldan hátt mætti byrja á 
því að við aukningu á útgefnu afla-
marki í þorski eins og stefnir vonandi 
í, verði sú aukning eingöngu færð í 
krókaaflamark og strandveiðar, sem 
og til þeirra sem veiða með kyrrstæð-
um veiðarfærum – línu, handfærum, 
netum og hugsanlega síðar gildrum. 
Einnig væri hægt að nýta álagningu 
veiðigjalda sem hvata til smábátaút-
gerðar.

orkusparnaður 3,3 milljónir 
lítra
En hvers er að vænta frá þeim ráð-
herrum sem skrifuðu undir viljayf-
irlýsinguna? Í febrúar síðastliðnum, 
á öðrum fundi Landssambands 
smábátaeigenda með sjávarútvegs-
ráðherra, voru kynntar kröfur LS 
um sanngjarna hlutdeild smábáta 
í veiðiheimildum á makríl. Krafan 
er að smábátum verði úthlutað 16 
prósentum í stað fjögurra prósenta. 
Ein af fjölmörgum röksemdum fyrir 
kröfunni fjallar um orkusparnað við 
veiðar á makríl með handfæri.

Tekið var raunverulegt dæmi frá 
síðustu vertíð af smábát sem veiddi 
310 tonn af makríl og brenndi við 
það 2.600 lítrum af dísilolíu á rúm-
um sex vikum, eða tæplega níu lítr-
um á tonnið. Á vinnsluskipi við veið-
ar á sama magni af makríl, brennir 
það 42.000 lítrum af dísilolíu, eða 
um 135 lítrum á tonnið. Það er 
fimmtán sinnum meira en það sem 
smábáturinn brennir. Og hvað gerir 
þetta í magni ef þessi munur er upp-
færður á 16 prósent af heimildun-
um eða um 26.000 tonn? Smábátar 
myndu brenna 235 þúsund lítrum 
af dísilolíu til að ná þessu magni en 
vinnsluskipið 3,5 milljónum lítra. 
Þetta gerir mismun upp á tæpar 3,3 
milljónir lítra, sem samsvarar árs 
eyðslu rúmlega 3.100 dísilbíla sem 
brenna 7 lítrum pr/100km og aka 
15.000 km á ári, CO2 magnið er um 
10 þúsund tonn.

Ráðherra hafnaði þessari kröfu 
og setti nú í apríl reglugerð sem fyrst 
var sett á af Sigurði Inga Jóhannssyni 
árið 2015 þegar hann var gerður aft-
urreka með lög um kvótasetningu 

makríls með undirskriftum rúmlega 
50 þúsund Íslendinga. Reynslan af 
þessari reglugerð er subbuleg og leitt 
að ráðherra hafi ekki meiri metnað að 
standa betur að útdeilingu auðlinda 
þjóðarinnar.

700 milljóna kvóti gefins
Engin veiðiskylda er á neinum heim-
ildum og á síðustu vertíð voru 37 
þúsund tonn af makríl framseld frá 
þeim sem fengu upp í hendur þessi 
gæði. Í ár er ráðherra að úthluta 
rúmlega 30.000 tonnum af makríl til 
skipa sem ekki nýttu eitt kíló af sínum 
heimildum á síðustu vertíð, heldur 
leigðu þær allar frá sér á 26 kr. kílóið, 
samtals á rúmar 700 milljónir króna. 
Flokkur skipa án vinnslu fékk í fyrra 
úthlutað 7.900 tonnum af makríl sem 
dreifðust á 77 skip. 75 þeirra veiddu 
ekki neitt heldur leigðu frá sér heim-
ildirnar, samtals 7.850 tonn. Í flokki 
vinnsluskipa var úthlutað um 28.000 
tonnum á 23 skip. Sautján af þeim 
veiddu ekki neitt heldur leigðu frá 
sér heimildirnar, samtals um 19.000 
tonn.

Nú bíða smábátaeigendur spennt-
ir eftir því hvort orðum fylgja efndir, 
því hér hefur ráðherra einstakt tæki-

færi til að slá tvær flugur í einu höggi 
með því að verða við kröfum LS um 
aukna hlutdeild smábáta í makríl 
og minnka í leiðinni útblástur sem 

samsvarar akstri þúsunda dísilbíla.

Axel Helgason, formaður Land-
sambands smábátaeigenda.

Makrílúthlutun: einstakt tækifæri!

Mynd: smabatar.is

„Það hefur lengi 
verið ljóst að 

veiðar smábáta eru 
umhverfisvænni en 
veiðar stærri skipa og 
margar skýrslur sem 
staðreyna það.
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Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
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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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Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir 
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Þetta er Hannes.  Honum hefur 
alltaf gengið vel í lífinu. Hann 
hefur óskeikula eðlisávísun sem 
beinir honum í átt að peningum.

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Það eru 
1000 milljónir!

Hannes Hannesson er skynsamur og spilar í Happdrætti DAS

Nýtt happdrættisár hefst í maí

Meira en milljarður í vinningum ár hvert

bæði Landvernd og 
Skipulagsstofnun leggjast 
gegn áformum um Hval-

árvirkjun í Strandasýslu.  Land-
vernd vill að svæðið verði lýst 
þjóðgarður. Skipulagsstofnun telur 
að „helstu neikvæðu áhrif Hval-
árvirkjunar felist í umfangsmik-
illi skerðingu óbyggðs víðernis og 
breyttri ásýnd fyrirhugaðs fram-
kvæmdasvæðis og landslagi þess, 
þar sem náttúrulegt umhverfi verð-
ur manngert á stóru svæði. Inngrip 
í vatnafar svæðisins verður mikið“ 
eins og segir í áliti stofnunarinnar.

Það er Vesturverk ehf sem form-
ar að virkja rennsli ánna Hvalár, 
Rjúkanda og Eyvindarfjarðarár til 
orkuöflunar. Miðað við núverandi 
hönnun er gert ráð fyrir að afl virkj-
unarinnar verði um 55 MW og 
orkuframleiðsla um 320 GWh á ári.  
Matsskýrsla fyrirtækisins var lögð 
fram í nóvember 2016.Verkís ehf 
vann matsskýrsluna og verkefnis-
stjóri var  Dýrfirðingurinn Þorbergur 
Steinn Leifsson. 

Framkvæmdinni er þannig lýst í 
matsskýrslunni:

„Virkjunartilhögunin er þannig að 
ánni Rjúkanda er veitt yfir í Vatna-

lautavötn sem eru á vatnasviði Hvalár. 
Í Vatnalautum er myndað miðlun-
arlón með stíflu í Hvalá og vatninu 
síðan veitt að Hvalárlóni í Efra- og 
Neðra-Hvalárvatni með stíflu við 
Hvalá og ofan við Dagverðardalsá. 
Einnig er fyrirhugað er að gera miðl-
un í Neðra-Eyvindarfjarðarvatni, sem 
verður Eyvindarfjarðarlón, með gerð 
stíflu við útfall þess og vatni verður 
veitt þaðan um jarðgöng til Hvalár-
lóns. Frá Hvalárlóni er vatn leitt um 
aðrennslisgöng að stöðvarhúsi neðan-
jarðar með frárennsli um göng niður 
í ós Hvalár.“ 

Rennsli í Hvalá, Rjúkanda og Ey-
vindarfjarðará mun minnka verulega 
og hafa neikvæð áhrif á ásýnd vatnsfall-

anna, meðal annars fossins Drynjanda í 
Hvalárgljúfrum, fossaraðar í Eyvindar-
fjarðará, Hvalárfoss og Rjúkandafoss.

Hvalárvirkjun er í orkunýtingar-
flokki Rammaáætlunar og nýting 

virkjunarkostsins er því í samræmi 
við stefnu stjórnvalda. Markmið 
Vesturverk ehf er auk þess að selja 
raforkuna að auka afhendingaröryggi 
á Vestfjörðum. Það er forsenda Vest-
urverks ehf fyrir virkjuninni að  raf-
magnið verði flutt yfir í Ísafjarðardjúp 
og Landsnet geri það kleyft að afhenda 
raforkuna þar með nýju tengivirki. Að 
óbreyttu yrði að afhenda raforkuna 
í Geiradal í Reykhólahreppi. Land-
vernd leggst sérstaklega gegn nýrri 

tenginu inn á landsnetið og hafnar því 
að fjármunum almennings verði varið 
til þess eins og fram kemur í ályktun 
samtakanna.

Í áliti Skipulagsstofnunar er helst 
gerð athugasemd við skerðingu 
óbyggðra víðerna sem verði enn meiri 
þegar tekið er tillit til áforma um 
Austurgilsvirkjun í Skjaldfannardal. 
Samanlagt muni skerðing víðerna 
verða 530 km² segir í áliti Skipulags-
stofnunar. 

skipulaGssTofnun oG landVErnd 

GEGn HValÁrVirkjun
Ofan Vatnalautavatna. 
Mynd: Vesturverk ehf.

dómsmálaráðherra hefur 
enn ekki samþykkt tillögur 
Jónasar Guðmundssonar, 

sýslumanns á Vestfjörðum þess efn-
is að fella úr reglugerð ákvæði um 
starfsstöð embættisins í Bolungavík. 

Jónas segir að dregist hafi lengur 
en gott getur talist að senda erindið 
en hann á ekki von á öðru en að það 
verði samþykkt. Gerist það hins vegar 
að afgreiðsla erindisins dragist segist 
Jónas Guðmundsson  verða að huga 
að því hvernig þjónustan verður í 
Bolungarvík þannig að skilyrði reglu-
gerðarinnar  verði uppfyllt, en bendir 
jafnframt á að ekki er skylda að vera 
með samfellda viðveru þar.

Tveimur starfsmönnum skrifstof-
unnar í Bolungavík var boðið að flytj-
ast á skrifstofuna á Ísafirði en hvorug-
ur þeirra þáði það.

Með bréfi dags 24. janúar 2017 
sagði sýslumaður upp leigusamningi 
um afnot af 12 m² skrifstofuherbergi 
á bæjarskrifstofu Bolungavíkur sem 

gerður hafði verið 24. júní 2016. 
Tekur uppsögnin gildi 1 júlí 2017.   
Í bréfinu segir að uppsögnin  sé af 
óviðráðanlegum orsökum og er það 
skýrt í greinargerð þannig að ekki 
verði undan því vikist að taka á halla-
rekstri embættisins, en hann hafi ver-
ið 15 milljónir króna á síðasta ári en 
fjárveitingarnar 170 milljónir króna. 
Með breytingunni muni nást fram 
betri nýting starfsmanna og þannig 
verði kostnaður lækkaður, segir í 
bréfinu.

 Þá segir í greinargerðinni að „þótt 
verið sé að segja þessum samningi 
upp er ekki þar með sagt að öll þjón-
usta hverfi frá Bolungarvik, á þessu 
stigi er þetta hugsað sem ákveðin 
öryggisráðstöfun og alltaf má skoða 
fyrirkomulagið og lýsi ég  mig fúsan 
til viðræðna um það.“ 

Ekki liggur fyrir nein vissa fyrir 
því að fjárveitingar verði framvegis 
nægilegar þrátt fyrir lokun starfs-
stöðvarinnar í Bolungavík.

Sýslumaðurinn: 
Lokun starfsstöðvar í  
Bolungavík enn ósamþykkt
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 149.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900



ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR
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VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér  
innanlands vinsæl og vönduð  
smáhýsi sem nýtast við 
allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni 
er vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður 
panell festur með ryðfríum skrúfum. 
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum 
útfærslum. 


