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Mótorlokar  
fyrir allar stærðir kerfa.  
Getum einnig boðið mótorloka 
á allar algengustu gerðir loka 
frá öðrum framleiðendum.

Gæðamótorlokar 
frá Sviss

BÍLD S HÖ FÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISPóllinn ehf  –  Pollgötu 2  –  400 Ísafirði  –  Sími: 456 3092  –  www.pollinn.is

TILBOÐSDAGAR
25% afsláttur 

af öllum          vörum í nokkra daga

BPK742220M BI Oven

Rare. Medium. Well done. At your command.

Introducing your new sous chef. Your new tool in the
search for the juiciest rack of lamb, the most tender
fillet of salmon. Use the Food Sensor to set the oven
to how you want your dish cooked - rare, medium, well
done. Without even opening the oven door, everything

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Oven cooking functions: Bottom, Fan +
acc, Grill (40) + bottom, Grill + bottom,
Grill + fan (alter), Ring (40) + fan (30°C
fix), Ring (50) + fan + acc, Ring (70) +
bottom + fan, Ring + fan

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 3 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Memory function for frequently used
oven settings

•

Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass &Stainless steel mix with anti-
fingerprint

•

Type of doors : 1 Horizontal stripe glued, 4 Glasses, Baking chart
with symbol

•

Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+•
Electronic Oven Control : V.T10.H41.F-AP•
Feature Electronics : 20 Memory programmes, 3 Pyro cycles, 90
recipes/automatic programmes (weight/food sensor), Acoustic
signal, Automatic switch off only oven, Buzzer volume adjustable,
Check result, Child lock, Cooking time displayed with program,
Count up timer, Day/night brightness, Demo mode, Display
contrast/brightness adjustable, Door lock indication, Duration,
Electronic temperature regulation, End, Fast heat up selectable,

•

Product Description :

AEG944 187 849

KMK761000M BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass With Decor Trim•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Towel Rail•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :

AEG944 066 440

BPK552220W BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Multifunctional oven with integrated
steam functions

•

Oven cooking functions: Bottom (fs),
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
(fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
+ acc, Ring (70) + bottom + fan (fs),
Ring + bottom + fan (fs), Ring + fan
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)

•

Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 2 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Electronic Child Lock safety function•
Residual heat indication•
Retractable knobs•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses, Baking chart with symbol•
Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : Oven Regulation, Power on•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : HEXAGON•
Electronic Oven Control : Hexagon 5K-T.T.P.F-DS•
Feature Electronics : Acoustic signal, Automatic switch off only
oven, Check result, Child lock (off mode), Cleaning reminder,
Count up timer, Demo mode with code, Display with Symbols,
Door switch for light, Duration, Electronic temperature regulation,
Electronical door lock, End Time, Evaporator, Fast heat up
selectable, Food sensor, Food sensor automatic switch off, Food
sensor core temperature indication, Food sensor estimation,
Function lock (running mode), Minute minder, Oven light on/off
selectable, PlusSteam, Pyrolytic cleaning (2 cycles), Pyrolytic

•

Product Description :

AEG944 187 852

KMK761000W BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,
Running time displayed, Running time
resetable, Service codes, Set &go,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Retractable•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :

AEG944 066 470
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hafnarstræti 12 · sími 465 4751

mikið var um að vera á Vestfjörðum um síðustu helgi
Þrjár bæjarhátíðir, harmónikkuhátíð og vélhjólasamtökin sniglarnir hittust á Núpi. Á 
Suðureyri var þrítugasta Sæluhátíðin haldin. Aðsókn var góð alla dagana þrátt fyrir mis-
jafnt veður og kraftakarlar héldu Vestfjarðavíkinginn. Á myndinni má sjá Ævar Einarsson 
stjórna skókast keppni unglinga.
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Tillaga að starfsleyfi
FYRIR ARCTIC SEA FARM HF

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir 
Arctic Sea Farm hf. til framleiðslu á allt að 4.000 tonnum á 
ári af regnbogasilungi eða laxi í Dýrafirði í sveitarfélaginu 
Ísafirði. Arctic Sea Farm er þegar með 2.000 tonna leyfi 
í Dýrafirði og er því að sækja um stækkun. Tillagan, 
ásamt fylgiskjölum, mun liggja frammi til kynningar í 
afgreiðslu stjórnsýsluhúss Ísafjarðar, Hafnarstræti, Ísafirði, á 
tímabilinu 5. júlí – 31. ágúst 2017.

Athugasemdir við tillöguna skulu vera skriflegar 
og sendar Umhverfisstofnun. Frestur til að skila inn 
athugasemdum er til 31. ágúst 2017.

Á vef Umhverfisstofnunar má finna auglýsta tillögu 
Umhverfisstofnunar, umsóknargögnin, tilkynningu til 
Skipulagsstofnunar og mats skyldu ákvörðun hennar.

Tillaga að starfsleyfi
FYRIR FJARÐALAX EHF

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir 
Fjarðalax ehf. til framleiðslu á allt að 10.700 tonnum á 
ári af laxi í Patreskfirði og Tálknafirði. Fjarðalax ehf er 
með leyfi til eldis á laxi í sjókvíum að 3.000 tonnum á 
ári í Patreksfirði og Tálknafirði. Tillagan ásamt umsókn 
rekstraraðila verður aðgengileg á skrifstofu sveitarstjórnar 
Vesturbyggðar, Patreksfirði og sveitastjórn Tálknafjarðar,  
á tímabilinu 5.júlí – 31.ágúst 2017.

Athugasemdir við tillöguna skulu vera skriflegar 
og sendar Umhverfisstofnun. Frestur til að skila inn 
athugasemdum er til 31.ágúst 2017.

Á vef Umhverfisstofnunar má finna auglýsta tillögu 
Umhverfisstofnunar, umsóknargögnin, tilkynningu til 
Skipulagsstofnunar og matsskylduákvörðun hennar.

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

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

Fánasmiðjan

s:5772020

lilja rafney 
mætt til starfa
lilja Rafney Magnúsdóttir, al-

þingismaður lenti í alvarlegu 
bílslysi um síðustu helgi og var 

flutt til aðhlynningar með sjúkraflugi 
suður ásamt fleirum í hennar fjöl-
skyldu. Lilja Rafney var engu að síður 
mætt til starfa strax á mánudaginn og 
sótti, einn þingmanna kjördæmisins, 
kynningarfundinn á þingeyri um ráð-

stöfun byggðakvóta.
Í samtalsi við blaðið Vestfirðirbar 

Lilja Rafney Magnúsdóttir sig vel og 
kvaðst vongóð um að ná góðum bata á 
skerti sjón á öðru auga vegna slyssins.   
Dóttir hennar varð fyrir verri meiðsl-
um á baki og sagði Lilja Rafney að hún 
myndi eiga í þeim um lengri tíma en 
vonir stæðu til að bati næðist að lokum.

59% fækkun á flateyri

á fundi starfshóps um 
breytingar á reglum um 
byggðakvóta var lögð fram 

tafla um íbúaþróun í nokkrum 
vestfirskum byggðarlögum frá því að 
kvótakerfið var tekið upp. Borinn er 
saman íbúafjöldi á árunum 1980-83 
og 2013-16. Þar kemur fram fækkun 
hefur orðið í öllum byggðarlögun-
um og mestur í þorpunum í vestur 
Ísafjarðarsýslu. Á Flateyri fækkaði 
íbúum um 59% og 44% á Þingeyri. 
Á Suðureyri fækkaði um 43%.  Mest 
varð fækkunin íbúum talið í Bol-
ungavík eða um 373 manns og á Pat-
reksfirði fækkaði um 335 manns.

 Ísafjörður er ekki með í töflu 
starfshópsins en samkvæmt upplýs-

ingum á vef Hagstofu Íslands voru 
íbúarnir að meðaltali 3.394 á tímabil-
inu 1980-83 og fækkaði um 835 fram 

til 2013-16 eða um 25%. Íbúarnir 
voru seinna tímabilið að meðaltali 
2.559.

Mannfjöldaþróun
  staða þróun breyting
  1980-83 2013-16  %
Patreksfjörður 1014 -335  -33% 
tálknafjörður 307 -48 -16%
bíldudalur 357 -158 -44%
bolungavík 1275 -373 -27%
Suðureyri 469 -202 -43%
Þingeyri  437 -192 -44%
Flateyri  481 -286 -59%
Súðavík  257 -96 -37%
Hólmavík 403 -56 -14%
Drangsnes 119 -43 -36%

á síðasta ár varð 346 milljóna 
króna hagnaður af rekstri Fisk-
markaðs Vestfjarða hf. Bókfært 

eigið fé í árslok 2016  nam 771 milljón 
króna og er eiginfjárhlutfallið 64%. Þetta 
er óvenjulega hátt eiginfjárhlutfall. Þá er 
hagnaðurinn 346 milljónir króna mjög 
hátt hlutfall af rekstrartekjum fyrirtæk-
isins sem voru 390 milljónir króna á ár-
inu 2016.

Rekstur Fiskmarkaðarins sjálfs skil-
ar um 126 milljónum króna í hagnað 
og við bætist svo 221 milljón króna 
hlutdeild Fiskmarkaðarins í afkomu 
útgerðarfélagsins Sigurbjargar ehf. Að 
teknu tilliti til þess er hagnaðurinn af 
fiskmarkaðsrekstrinum einum og sér 

um 30% af tekjum ársins. 
Eigið fé Fiskmarkaðs Vestfjarða hf 

hefur vaxið úr 65 milljónum króna í lok 
árs 2013 í 771 milljón króna í lok árs 
2016. Aukningin er 706 milljónir króna 
eða 1086%.

Í desember samþykkti hluthafafund-
ur í félaginu að lækka hlutafé félagsins 
með greiðslu til hluthafa kr. 187.488.251. 
Við útgreiðsluna lækkar hlutafélagsins 
um kr.25.809.186 að nafnverði eða í 
kr.4.000.000.  Ekki var greiddur arður 
fyrir árið 2016.

Heildarlaunakostnaður félagsins 
varð 127 milljónir króna og stöðugildin 
voru 19. Í stjórn félagisins eru Guð-
bjartur Flosason, Flosi V. Jakobsson 

og Einar Guðmundsson. Eigendur eru 
4.  Stærstur er Jakob Valgeir ehf 38%, 
Fimbul ehf og B15 ehf eiga hvort um sig 
28,5% og Sammi ehf á 5%.  Björg Hildur 
Daðadóttir á 100% í B15 ehf.

mikill hagnaður af fiskmarkaði 
Vestfjarða hf
hluthöfum greiddar 187 milljónir króna

Verður byggðakvótinn leigður 
hæstbjóðanda?

Síðastliðinn mánudag hélt starfs-
hópur um breytingar á byggða-
kvótakerfinu fund á Þingeyri 

og kynnti tillögur sínar.  Um er að 
ræða samtals 12.200 þorskígildistonn 
af almennum byggðakvóta og sértæk-
um kvóta Byggðastofnunar. Ekki er 
gert ráð fyrir að magnið verði aukið. 
Í starfshópnum eru Þóroddur Bjarna-
son, Guðmundur Kr. Jónsson, Hinrik 
Greipsson og  Kristján Torfi Einarsson. 
Starfshópurinn hefur þegar skilað til-
lögum sínum til ráðherra. Hægt verður 
að senda athugasemdir til starfshópsins 
fram til lok júlímánðar en þá fer málið í 
vinnslu í ráðuneytinu. Hugsanlega verð-
ur lagt fram á Alþingi lagafrumvarp í 
framhaldinu.

Fundurinn var vel sóttur og komu 
fulltrúar frá flestum byggðarlögum á 
Vestfjörðum.

Fram kom í máli Þórodds Bjarna-
sonar að frá 1984 hefðu sjávarbyggðir 
með færri íbúa en 500 farið sérstaklega 
illa út úr þróuninni sem kerfið hratt af 
stað og gerðin starfshópurinn ráð fyr-
ir því að nýta 12.200 tonna kvótann 

til þess að styrkja þær umfram aðrar 
byggðir. Eins er gert ráð fyrir að úthluta 
byggðakvótanum til lengri tíma en nú 
er  og varpað er  fram hugmynd um 10 
ára samstarfssamning um atvinnuþróun 
milli Byggðastofnunar, sveitarfélaga og 
annarra aðila. Samningurinn geti náð 
til fleiri en einnar byggðar innan sama 
sveitarfélags eða landshluta. Heimilt 
verði að semja um úthlutun byggða-
kvóta til þess að byggja upp arðbæra 
fiskvinnslu eða úthluta án vinnsluskyldu 
ef ekki eru forsendur fyrir arðbærri fisk-
vinnslu. Í þriðja lagi er opnað fyrir að  
nýta byggðakvóta í annarri sjávarbyggð í 
sama landshluta sem einnig hefur fengið 
byggðakvóta. 

Þóroddur Bjarnason ræddi í kynn-
ingu sinni um úthlutun byggðakvótans 
og benti á að ein leið gæti verið að leigja 
kvótann og láta andvirðið renna í sveit-
arsjóð til samfélagslegra verkefna.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
sjávarútvegsráðherra sat fundinn og 
sagði ávarpi sínu að byggðakvótinn 
væri svar við óánægju með kvótakerf-
ið. Strandveiðikerfið væri einnig ætlað 

til þess að auka stuðninginn við stóra 
kerfið.

Í umræðum var gagnrýnt hversu lítið 
magn væri ætlað til byggðakvótans og að 
mun meira þyrfti til þess að bæta skað-
ann sem einstakar ákvarðanir í stóra 
kerfinu valda einstökum byggðarlögum. 
Þá var rætt um úthlutunarreglur og þá 
staðreynd að byggðakvótinn er sem 
annar kvóti verðmæt réttindi sem afhent 
er endurgjaldslaust eða fyrir lágt gjald 
í samanburði við markaðverð á kvóta.  
Það væri hægt að dreifa verðmætum 
með öðrum hætti eins og t.d. að senda 
ávísun til íbúanna. 
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Opnunartímar
Sundlauga
íSafjarðarbæjar 
Sumarið 2017
Sundhöll íSafjarðar
Virkir dagar: 10.00–21.00
Helgar: 10.00–17.00
Allir rauðir dagar: 10.00–17.00 

flateyrarlaug
Virkir dagar: 10.00–20.00
Helgar: 11.00–17.00
Allir rauðir dagar: 11.00–17.00  

Suðureyrarlaug
Allir dagar í sumar: 11.00–19.00

Þingeyrarlaug
Virkir dagar: 08.00–21.00
Helgar: 10.00–18.00
Allir rauðir dagar: 10.00–18.00  

Ísafjarðarbær
www.isafjordur.is
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Eymdin í  
byggðakvótanum
Starfshópur um byggðakvóta kynnti tillögur sínar á fundi á Þing-

eyri fyrr í vikunni. Breytingum voru settar þröngar skorður, í 
grautarpottinum er sama súpugutlið og áður og engu kjarngóðu 

má bæta við það. Aðeins á að hræra aftur og aft-
ur með sömu sleifinni. Nefndarmenn eru ekki 
öfundsverðir við það starf að finna betri leiðir til 
þess að úthluta byggðakvótanum. Vafalaust tekst 
þeim að finna tillögur sem ætla má að til gagns 
megi verða.  En aðeins 5% af kvótanum er til ráð-
stöfunar til þess að milda ranglæti kvótakerfisins, 
12.200 tonn segja ekki mikið en er ætlað að verka 
sem plástur á  ný blæðandi sár á mörgum stöðum 
á landinu sem kvótakerfið opnar á hverju einasta 
ári.

einokun, arðrán, kúgun
Kvótakerfið er einkaleyfakerfi og einokunarkerfi sem færir fáum gíf-

urleg verðmæti með úthlutun kvóta langt undir markaðsvirði. Kerfið 
hefur raskað jafnvæginu í þjóðfélaginu þar sem handhafar kvótans hafa 
fengið mikil völd yfir hag íbúanna. Þeir bera enga ábyrgð gagnvart öðru 
fólki og samfélögum. Kvótaliðið er orðið að fámennri stétt manna sem 
deilir og drottnar í einstökum byggðarlögum og í vaxandi mæli krefst 
skilyrðislausrar undirgefni almúgans. Þeir færa kvótann til og frá eftir 
eigin geðþótta og hirða allan ávinning af framsalinu og stinga í eigin 
vasa. Ákvarðanir kvótahafa geta skaðað þúsundir fjölskyldna bæði hvað 
varðar atvinnutekjur og verðmæti eigna. En kvótahafarnir eru gerð-
ir ábyrgðarlausir af afleiðingum gjörða sinna. Almenningur ber allan 
skaðann – bótalaust.  

Allt frá upphafi framsalsins 1990 hafa logað eldar undir kerfinu. 
Aldarfjórðungi seinna eru þeir enn logandi jafnglatt og í upphafi , enda 
koma til ný tilvik á hverju ári þar sem hagsmunir almennings eru fyr-
ir borð bornir, nú síðast á Akranesi. Fljótlega var gripið til mótvægis-
aðgerða.  Tekinn var frá kvóti, byggðakvóti, til þess að milda um tíma 
áhrifin af  framsalinu. Þessi aðferð getur skilað árangri en þá þarf úr-
ræðið að magni til að vera í samhengi við vandann, það er magnið sem 
var flutt burt. Því fer víðs fjarri.

byggðakvótinn – ætluð vörn fyrir ranglætið
Eftir nokkur ár varð ljóst að kvótahafarnir ætluðu ekki að una því 

að byggðakvótinn yrði einhvers megnugur. Því er það svo að aðeins 5% 
kvótans er til þess að græða sárin eftir 95% kvótans. Það er vonlaust ver-
kefni að ná umtalsverðum árangri með svo lítlu magni. En byggðakvót-
inn hefur verið notaður sem tæki til þess að lægja öldurnar. Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegsráðherra sagði það skýrum orðum í 
ávarpi sínu á Þingeyri. Hún bætti um betur og sagði að strandveiðikerfið 
hefði sama hlutverki að gegna , að verja sjálft kvótakerfið. Bæði byggða-
kvótinn og strandveiðikerfið hafa því þann yfirlýsta tilgang að lægja að-
eins öldurnar og koma þannig í veg fyrir að nægilegur stuðningur verði 
til þess að taka á meinsemdinni sjálfri.   

Byggðakvóta er sáldrað út ókeypis á fáeina aðila í hverju byggðar-
lagi. Þeir sem fá ölmusuna borga fyrir sig með því að una kvótakerfinu 
og slá skjaldborg um ranglætið. Á þann hátt verða til nægilega margir 
varðhundar kvótakerfisins sjálfs. En árangurinn er líka í samræmi við 
vanmáttinn. Í meginatriðum hefur eymdin orðið viðvarandi  þrátt fyrir 
byggðakvótann eða strandveiðina. Þessi úrræði hafa ekki fært nokkurt 
byggðarlag aftur á beinu brautina eftir að hafa orðið fyrir áfalli. Þau 
hafa um tíma linað þjáningarnar en ekki meir.  Úrræðin hafa viðhaldið 
eymdinni sem kerfið bjó til.

Sjónhverfingar
Menn geta leikið sér að því að hræra fram og aftur með þessu fáu tonn. 
Af því verður lítill sem enginn árangur. Það verður engin von um við-
snúning fyrr en magn byggðakvóta  verður margfaldað. Byggðakvót-
inn þarf svo að vera óaðskiljanlegur byggðarlaginu og vera ráðstafað 
á markaðsverði. Tekjurnar eiga síðan að ganga til þess að byggja upp 
þjónustu og atvinnu í byggðarlaginu. Þá er byggðakvótinn vís leið til 
þess að snúa vörn í sókn.  En þá opnast augu manna fyrir því að vandinn 
liggur í almennu reglunum um úthlutun og ráðstöfun kvótans og eina 
skynsama leiðin er að breyta reglunum um 95% kvótans.

Byggðakvótinn og reyndar strandveiðikerfið líka hafa verið notuð 
til þess að villa um fyrir fólki, beina sjónum þess frá meinsemdinni og 
að aukaatriðinu. Þegar búið verður að breyta almennu leikreglunum og 
tryggja það að byggðarlögin njóti góðs af verðmætunum sem sjávarút-
vegurinn býr til og að ávinningurinn af hagræðingu og tækniframför-
um verður eftir atvikum notaður til þess að bæta þeim skaðann sem 
breytingarnar hverju sinni  leiða af sér mun ólgan undir kvótakerfinu 
sjatna og byggðakvóti og strandveiðiréttur munu verða eðlilegur hluti af 
kerfinu öllum til hagsbóta – en fyrr ekki.

 Kristinn H. Gunnarsson

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

Vestfirska vísnahornið
Óratorrek – ljóð um samfélags-
leg málefni

Ísfirðingurinn Eiríkur Örn Norð-
dahl hefur gefið út sjö ljóðabækur. Sú 
nýjasta kom út fyrr á þessu ári. Nafnið, 
Óratorrek, skýrir Eiríkur svo í viðtali 
við bb.is þann 21.4. 2017: „Torrek er 
gamalt orð, þekkt úr sonatorreki Eg-
ils Skallagrímssonar og merkir missi 
sem ekki verður auðveldlega bættur. 
Órar eru svo hugarórarnir – orðin í 
hausnum á manni og órator, sem ligg-
ur þarna í miðjunni og rekur eða rekst 
eitthvað, er ræðumaðurinn.“

Í ljóði um matarvenjur er þessi 
kafli:
Kommúnistar héldu því fram að alþýðan 

gæti lifað á kartöflum og útivist en svo hrundu 
Sovétríkin og í dag er engin leið að þekkja 
kommúnista frá hassreykjandi vegana með 
sojalatte í inniskóm; á Grænlandi át enginn 
ávexti svo árþúsundum skipti, í mesta lagi 
nokkur bláber, og á annarri eyju lifði Ró-
binson Krúsó mikið til á skjaldbökueggjum 
með skelfilegum afleiðingum fyrir dýraríkið 
á svæðinu, því hlutfalllega þurfti Krúsó jafn 
mikið af skjaldbökueggjum og frystitogari þarf 
af þorskflökum. Frakkar borða helst ekki mat 
sem hægt er að útskýra á innan við tuttugu 
mínútum, nema þarna náunginn sem borðaði 
aðallega innkaupakerrur og sjónvörp, en líka 
heila CESSNA 150 flugvél, ekki að það verðis 
vo auðveldlega útskýrt, og á Spáni setja mæð-
ur falangista saffran og reykta papriku í nærri 
því allt á meðan Lýðveldisherinn étur tapas.

ljóð um #em2016:
Boltaleikir eru fyrir börn, eins og ástin, 
boltaleikir eru til að kynda þjóðarstoltið, 
reisnina, tignina, einsog ástin, til að styrkja 
sjálfsmynd barna.

Boltaleikir eru uppfyllingarefni, eitthvað til 
að brúa bilið milli auglýsinga.

Boltaleikir eru ópíum atvinnuveganna, 
kurrið í kólíbrífuglum, frístundakátína hinna 
vinnandi stétta og átylla til að gera upp á 

milli ókunnugra, hinna efnilegu og hinna út-
brenndu; átylla til þess að velja í lið, draga í 
riðla, fá útrás fyrir þjóðernisfordóma og gegna 
hlutverki liðsheildarinnar, öll sem eitt, ég verð 
þú og þú verður ég og við verðum þið og þið 
verðið eitthvað annað en allir aðrir; átylla til 
þess að gera ekki neitt; átylla til þess að rífast 
um eitthvað sem – aldrei þessu vant – skiptir 
engu máli, og öll fæðumst við líka rangstæð í 
augum dómarans, öll brotleg og meidd.

Í ljóðinu um ábyrgð er þessi 
kafli:
Mannúðin hefst heima. Allir þurfa að taka til 
í sínum ranni.

Sá sem axlar ekki ábyrgð afsalar sér réttin-
um til samfélags. Allir þurfa að taka til í sínum 
ranni.

Asíubúar bera ábyrgð á þarmaflórunni, 
gamlingjarnir á reykingunum og unglingarn-
ir bera ábyrgð á diskóströndum og mollýinu. 
Konurnar bera ábyrgð á matseldinni, karl-
arnir á umferðinni og múslimarnir á flug-
umferðinni. Gamlingjarnir bera ábyrgð á 
seinni heimsstyrjöldinni, unglingarnir bera 
ábyrgð á vinnuþrælkuninni í Nike-verksmiðj-
unum og Asíubúarnir á Kínamúrnum.

Stórfyrirtækin bera ábyrgð á hlýnun jarðar. 
Stórfyrirtækin bera ábyrgð á dauðasveitun-
um.

Ríkisstjórnirnar bera ábyrgð á lögreglunni. 
Ríkisstjórnirnar bera ábyrgð á skattkerfinu.

Múslimarnir bera ábyrgð á íhaldsseminni, 
konurnar bera ábyrgð á léttúðinni og karl-
arnir bera ábyrgð á bankastarfseminni. Ung-
lingarnir bera ábyrgð á gengi íþróttaliða, 
gamlingjarnir bera ábyrgð á gengi dals og 
Asíubúarnir bera ábyrgð á bardagalistunum. 
Karlarnir bera ábyrgð á spillingunni, kon-
urnar á skriffinnskunni og múslimarnir bera 
ábyrgð á fjármögnum hryðjuverka.

Allir þurfa að taka til í sínum ranni. Það 
skortir alla mótspyrnu.

loks er það ljóð um skýrar 
kröfur byltingarinnar. Þar er 
þetta:
Við viljum ganga í Evrópusambandið eða ekki 

og Noreg eða ekki og kjósa um nýja stjórnar-
skrá eða ekki. Við viljum vera frjáls. Við vilj-
um vera sjálfstæð. Við viljum vera reið og að á 
okkur sé tekið mark.

Krafan er skýr og krafan er þessi:
Við mótmælum Landspítalanum og flug-

samgöngunum og jarðjöngunum. Við mót-
mælum Stöðvarfirði og sjávarútveginum, Vísi 
og Þingeyri, Fiskistofu og Flateyri, mótmælum 
háspennulínum og Framsóknarflokknum. 
Umfram allt annað mótmælum við Fram-
sóknarflokknum.

Við mótmælum forsætisráðuneytinu og 
dómsmálaráðuneytinu í forsætisráðuneytinu 
og dómsmálaráðuneytinu í innanríkisráðu-
neytinu og dómsmálaráðuneytinu hvar sem 
það er að finna. Við mótmælum líka utanrík-
isráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu og 
hinum sem tekur því ekki að nefna.

Og þessi kafli:
Krafan er skýr. Krafan er skýr og krafan er 
þessi:

Við mótmælum Sjálfstæðisflokknum og 
Kolkrabbanum og Sambandinu, Mjólkur-
samsölunni og LÍÚ eða hvað sem það nú 
heitir. Við mótmælum verkalýðsfélögunum og 
verkalýðsleiðtogunum en við mótmælum ekki 
verkalýðnum, ekki einu sinni þegar hann er 
hvítur, ciskynja, gagnkynhneigður, rétthentur, 
heilsuhraustur, karlkyns á miðjum aldri í 
millistétt og vinnur á skrifstofu, og svo sannar-
lega ekki þegar hann er ekkert af þessu. Vegna 
þess að við stöndum saman, annars fáum við 
engan kvöldmat.

Við mótmælum styttum bæjarins og degi 
ljóðsins. Við mótmælum fegurðarímyndym 
og staðalmyndum og launamuni kynjanna og 
launamuni stéttanna og launamuni punktur. 
Við mótmælum auðninni og vegleysum, mót-
mælum vegagerð og háhýsum, raðhúsum, ráð-
húsum og kirkjubyggingum.

Krafan er skýr.

Sláum þar með botninn í vísna-
þáttinn að sinni.

Kristinn H. Gunnarsson

á laugardagskvöldið léku Sólveig 
Thoroddsen hörpuleikari og 
Sergio Coto Blanco lútuleikari 

tónlist frá endurreisnar- og snemm-
barokktímanum, á 16. og 17. öld,  
sem býður upp á endalausa túlkunar-
möguleika. Á efnisskránni voru m.a. 
verk eftir Girolamo Frescobaldi, Claudio 
Monteverdi, Bellerofonte Castaldi, 
Giovanni Girolamo Kapsberger, Joan 
Ambrosio Dalza og Vincenzo Galilei, 
föður hins þekkta Galileo Galilei. Leikið 
var á endurgerðir af gömlum hljóðfær-
um, ítalska þríraðarhörpu, endurreisn-
arlútu og teorba. 

Tónlistin var að mörgu leyti fjörleg 
og á köflum glaðvær og má ætla að hún 
hafi höfðað sérstaklega til yngri kyn-
slóðarinnar á sínum tíma. Sólveig og 
Sergio sýndu mikla færni á þessi fornu 
hljóðfæri og var vel fagnað fyrir leik 
sinn og túlkun.

Sólveig Thoroddsen Jónsdóttir 
lærði hörpuleik hjá Marion Herrera og 
Sophie Schoonjans uns hún hélt utan til 
náms haustið 2009 til Cardiff í Wales. 
Þar lauk hún bakkalárnámi í klassísk-
um hörpuleik við Royal Welsh College 
of Music & Drama með Caryl Thomas 
sem aðalkennara. Vegna  áhuga hennar 
á eldri gerðum hörpunnar og til þess að 
fræða sig frekar í þeim efnum hóf Sól-
veig meistaranám í sögulega upplýstum 
flutningi á slíkar hörpur við Hochschule 
für Künste í Bremen í Þýskalandi. Þar 
var aðalkennari hennar Margit Schult-
heiß. Sólveig lauk námi þar í júlí 2016 
og starfar nú í Bremen og nágrenni, þar 
sem hún leikur tölusettan bassa með 
mismunandi kammerhópum. Sólveig er 
bróðurdóttir Guðmundar Thoroddsen 
myndlistarmanns á Ísafirði.

Sergio Coto Blanco er frá San José 
í Kosta Ríka. Hann  stundaði gítarnám 
við Hanns Eisler tónlistarháskólann í 
Berlín. Þegar hann var í meistaranámi 

þar byrjaði hann að spila á teorbu og 
fór að læra tölusettan bassa hjá Magn-
us Andersson í Berlín. Haustið 2014 
hóf hann meistaranám í sögulega upp-
lýstum lútuleik og tölusettum bassa við 
Hochschule für Künste í Bremen hjá 

kennurunum Joachim Held og Simon 
Linné og lauk því vorið 2017. Nú starfar 
Sergio sem lútuleikari í Þýskalandi og 
öðrum Evrópulöndum og spilar undir í 
óperum, óratoríum, passíum og annars 
konar verkum.  

Barokk tónlist í Edinborgarhúsinu
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Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR

föstudaginn 14. júlí kl 19-22 
verður basknesk hátíð í Dal-
bæ á Snæfjallaströnd, á sögu-

slóðum Spánverjavíganna.
Ferðaþjónustan í Dalbæ og 

Snjáfjallasetur standa að hátíðinni 
í samstarfi við Baskavinafélagið á 
Íslandi. 

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og 
Francisco Javier Nauregui flytja ba-

skesk þjóðlög 
og sýnd verður kvikmyndin Ba-

skavígin. 
Á undan sýningu myndarinn-

ar spjallar framleiðandi hennar, 
Hjálmtýr Heiðdal um myndina 
ásamt Kristni Hrafnssyni. Hægt er 
að panta léttan kvöldverð og njóta 
veitinga undir dagskránni.

Allir eru hjartanlega velkomnir!

Basknesk hátíð í Dalbæ

Guðrún og Javier.

Sextugasti og fimmti árgangur 
Breiðfirðings, tímariti Breið-
firðingafélagsins,  er kominn út.  

Ritstjóri og ábrygðarmaður er Svavar 
Gestsson, fyrrverandi alþingismaður 
og ráðherra. Aðrir í ritnefnd eru Pétur 
Ástvaldsson og Haukur Már Haralds-
son.

Birt er efni sem snertir byggðirn-
ar við Breiðafjörð bæði norðanverðan 
og sunnanverðan. Tímritið er mikið 
að vöxtum 164 bls með 12 greinar 
og ýtarlegar frásagnir af margvíslegu 
efni. Það efni sem snertir Vestfirði 
fremur en annað er ýtarleg frásögn  
Hauks Jóhannessonar  um jarðhita í 
Vestur Barðastrandasýslu, grein Jóns 
Viðars Jónmundssonar um sauðfé og 
sauðfjárrækt þar sem fram kemur að 
allt kollótt sauðfé eigi ættir að rekja að 
Kleifum í Gilsfirði.  Þá er athyglsiverð 
grein um æðarvarp í Breiðafirði þar 
sem sagt er frá doktorsritgerð  Þórð-
ar Arnar Kristjánssonar. Markmið 
ritgerðarinnar er að bæta skilning á 
varpvistfræði æðarfugla í Breiðafirði. 
Hana má nálgast á skemman.is.

Snæbjörn Kristjánsson hefur verið 
formaður Breiðfirðingafélagsins frá 
2007 en lét af störfum og nýr formað-
ur er Ingibjörg Guðmundsdóttir. Fé-
lagið gaf út 6 fréttabréf á starfsárinu. 

Tölvupóstfang Breiðfirðingafélagsins 
er bf@bf.is.

Þá er greint frá starfsemi Barð-
strendingafélagsins. Formaður þess 
er Ólína Kristín Jónsdóttir frá Mýrar-
tungu II og Helgi Sæmundsson frá 
Patreksfirði varaformaður. Fréttabréf 
Barðstrendingafélagsins heitir Sum-
arliði póstu rog kom það út þrisvar 
sinnum á árinu 2016.

Breiðfirðingur kominn út

Í sumar hefur hvalaskoðunar-
fyrirtækið Láki Tours boðið 
upp á hvalaskoðunarferðir 

frá Hólmavík um Steingrímsfjörð.  
Már Ólafsson er skipstjóri og sagði 
hann í samtali við blaðið Vestfirð-
ir að aðsókn hefði verið nokkuð 
góð. Nóg væri af hval í Steingríms-
firðinum, sérstaklega út undir 
Grímseynni. Einkum væri það 
hnúfubakur og grindhvalur sem 
væri í firðinum. 

Hver ferð tekur um 2 ½ klst og 
eru þrjár ferðir hvern dag, alla daga 
vikunnar. Fyrsta ferðin er kl 9:30, 
svo önnur kl 14 og sú þriðja er kl 

17:30. Boðið er upp á leiðsögn 
á ensku. Ferðirnar verða fram til 20. 
Ágúst. Fyrirtækið Láki Tours er frá 
Grundarfirði og hefur undanfarin ár 
boðið upp á hvalaskoðunarferðir um 
Breiðafjörð þaðan og þetta sumar eru 

kvíarnar færðar út til Hólmavíkur.
Að sögn Más hefur ávallt sést hval-

ur og ferðamenn virðast vera ánægðir 
með það sem fyrir augu ber og leið-
sögnina um borð.

Hvalaskoðun frá Hólmavík

Veiðigjald til ríkisins sem 
handhafar fiskveiðiréttinda 
hafa greitt frá 2004 nemur 

samtals 44 milljörðum króna fram-
reiknað á verðlag í lok árs 2015. Þetta 
kemur fram í talnaefni sem er á vef 
Hagstofu Íslands.  Framsal kvótans 
var leyft með lögum frá 1990 og kom 
fljótlega í ljós að réttindin voru verð-
mæt og verðið hækkaði hratt bæði á 
leigukvóta ( aflamarki) og langtíma-
kvóta (aflahlutdeild). Um aldamótin 
lagði nefnd fulltrúa stjórnmálaflokk-
anna til hluti verðmætanna rynni til 
ríkisins með svonefndu veiðigjaldi. 
Lög voru sett um gjaldið árið 2002 
en veiðigjaldið fyrst álagt árið 2004. 
Gjaldið var lágt fyrstu árin fram til 
2010, frá 700 til 1400 milljónir króna 
á ári reiknað á verðlagi í árslok 2015. 
Gjaldið var reyndar neikvætt árið 
2008 um nærri 400 milljónir króna.  
Veiðigjaldið hækkaði verulega á árun-
um 2010 – 2013. Hæst varð það árið 
2013 eða 10,3 milljarðar króna. Árið 
2015 hafði veiðigjaldið lækkað um 

tvo þriðju og var það ár 3,4 milljarðar 
króna. 

Framlegðin í sjávarútvegi, það 
er rekstrartekjur að frádregnum 
rekstrargjöldum á þessu tímabili 
2002-2015 var samkvæmt gögnum 
Hagstofunnar 980 milljörðum króna 
þegar hvert ár er reiknað á verðlagi 
í lok árs 2015. Veiðigjaldið var sem 
fyrr segir, frá 2004 samtals 44 millj-
arðar króna. Að jafnaði var fram-
legðin um 70 milljarðar króna á ári 
á tímabilinu 2002-2015. Af þeirri 
upphæð runni að jafnaði 3,7 millj-
arðar króna á ári frá 2004 til ríkisins í 
formi veiðigjalds. Veiðigjaldið hefur 
því að jafnaði verið um 5% af fram-
legðinni. 

Beint samband er milli veiði-
gjalds  og verðs á veiðiheimildum í 
viðskiptum á markaði. Hækki veiði-
gjald til ríkisins lækkar verð á veiði-
heimildum og öfugt. Á yfirstandandi 
fiskveiðiári er veiðigjald 11 kr/kg í 
þorski og síðustu 12 mánuði er með-
alverð á leigðu aflamarki 196 kr/kg.

Veiðigjaldið í sjávarútvegi: 
44 milljarðar króna frá 2004
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„Í hreysi‘ og höfðingjasetri
þig hyllir hin íslenska þjóð.
Við krakkana konurnar raula
Kaldalóns-vögguljóð.

Þannig segir í ljóði sem Steinn 
Steinarr orti um Sigvalda 
Kaldalóns, fimmtugan árið 

1931. Það mun vera fyrsta ljóðið sem 
birtist á prenti eftir Stein. Ljóðið er 
annars vegar til vitnis um þær miklu 
vinsældir sem Sigvaldi hafði þá öðlast 
sem tónskáld og hins vegar minnir 
það á þá staðreynd að Sigvaldi laðaði 
löngum að sér aðra listamenn og átti 
við þá gott og farsælt samstarf eða 
bara einlæga vináttu og gagnkvæma 
virðingu. 

„Ég lít í anda liðna tíð“. Á þeim 
orðum hefst eitt af þjóðkunnum lög-
um læknisins og tónskáldsins Sigvalda 
S. Kaldalóns (1881-1946), lag sem 
hann hafði þegar samið árið 1916 því 
það var flutt á fyrstu opinberu tónleik-
um hans, á Ísafirði það ár.  

Sú sýning sem opnuð er hér í 
Þjóðarbókhlöðunni í dag minnist lífs 
og starfs Sigvalda Kaldalóns í máli og 
myndum. En jafnframt er sýningin 
vitnisburður um að sú „liðna tíð“ er 
fjarri því að vera liðin. 

Tónlist Sigvalda lifir nefnilega enn 
góðu lífi með þjóðinni og nægir að 
nefna þrjú af hans fjölmörgu vinsælu 
lögum því til sannindamerkis: „Ís-
land ögrum skorið“, „Hamraborgin“ 
og jólalagið „Nóttin var sú ágæt ein.“ 
Nær allir Íslendingar þekkja eða 
a.m.k. kannast við þessi lög og raun-
ar fjölmörg önnur lög Sigvalda, sem 
reglulega eru flutt í kirkjum landsins, 
tónlistarhúsum, heimahúsum eða úti í 
guðsgrænni náttúrunni.

En lagið „Ég lít í anda liðna tíð“ 
er líka vitnisburður um náið samstarf 
Sigvalda við aðra listamenn. Ljóð-
ið var samið af skáldkonunni merku 
Höllu Eyjólfsdóttur (1866-1937), sem 
bjó á Laugabóli í Norður-Ísafjarðar-
sýslu og það var sonur hennar Sigurð-
ur Þórðarson kaupfélagsstjóri í Arn-
gerðareyri sem kostaði útgáfu fyrstu 
sönglaga-hefta Sigvalda. 

Það var mikið lán að leiðir Sigvalda 
og Höllu, þessara miklu listamanna, 
skyldu liggja saman þarna norður 
í Ísafjarðardjúpi. Þau styrktu hvort 
annað sem listamenn og mátu hvort 
annað mikils. Sigvaldi orti lög við ljóð 
hennar og hún samdi ljóð við lög hans 
eins og lagið „Ég lít í anda liðna tíð“ 
sem fjallar um ljúfsára minningu Sig-
valda, þá erfiðu reynslu ungs manns 
að missa unnustu sína.  

Þrjú þeirra laga sem voru flutt 
svo prýðilega hér áðan, þ.e.  „Þú eina 
hjartans yndið mitt“, „Sofðu, sofðu 
góði“ og “Á Sprengistandi“ eru öll úr 
fyrsta sönglagahefti Sigvalda frá árinu 
1916. Um það hefti segir Gunnar M. 
Magnúss rithöfundur í bók sinni um 
Sigvalda „Man ég þann mann“ frá ár-
inu 1971 að það sé eftirtektarvert, að 
öll lögin, sem Sigvaldi sendi frá sér í 
fyrsta sönglagaheftinu urðu svo að 
segja á svipstundu þjóðareign.“ 

Á titilsíðu efst stóð þessi áletrun: 
„Tileinkað konu minni, Margrethe 
Kaldalóns.“ Margrethe (1882-1958) 
var hjúkrunarkona sem Sigvaldi 
kynntist í Danmörku er hann var þar 
eitt ár í framhaldsnámi. Hún stóð eins 
og klettur við hlið hans, studdi hann 
í blíðu og stríðu, fjarri skógi klæddu, 
hlýju flatlendi Danmerkur. Nú var 

hún komin í ósköp kuldalegt og af-
skekkt hérað á Íslandi, með fannhvít-
um háfjöllum við Ísafjarðardjúp og ís-
kaldan Drangagjökul að baki. En hún 
studdi ekki bara við bakið á manni 
sínum heldur hjúkraði nágrönnum er 
hann var burtu í löngum sjúkravitj-
unum, oft dögum saman,  og það sem 
ekki skipti minna máli: Hún veitti 
fólki hér uppi á ísakalda landi marg-
víslega tilsögn í ræktun grænmetis og í 
garði hennar spruttu margs konar kál-
tegundir sem ekki voru áður þekktar 
hér á landi. Og henni lærðist fjótt að 
vinna betur úr nægtabúri umhverfsins 
heldur en heimamenn, það átti t.d. við 
bæði um söl og sveppi. 

Það fer vel á því að þessi sýning um 
líf og starf Sigvalda Kaldalóns skuli 
haldin í þessu veglegasta safni lands-
ins, ekki bara vegna stærðar þess held-
ur ekki síður vegna nálægðarinnar við 
æskustöðvar Sigvalda í Garðastræti 
þar sem hann fæddist á kaldasta degi 
ársins frostaveturinn mikla 1881, 13. 
janúar, og í Suðurgötu þar sem hann 
ólst upp í skjóli músíkalskra foreldra 
og návist þriggja yngri bræðra. 

Það segir sína sögu um vinsældir 
Sigvalda og tryggð þjóðarinnar við 
minningu hans að á öllum þeim þrem-
ur stöðum þar sem hann starfaði sem 
læknir og tónskáld, þ.e. við Ísafjarðar-
djúp (1910-1921), í Flatey á Breiða-
firði (1926-1929) og í Grindavík 
(1929-1945) hafa verið reistir minn-
isvarðar honum til heiðurs. Og hið 
sama má segja um Reykjavík einnig. 
Sú staðreynd að einn af sölum tónlist-
arhússins Hörpu ber heitið Kaldalón 
er engin tilviljun. 

En vissulega er það svo að traust-
asti minnisvarðinn um hann eru lögin 
hans sjálfs sem enn lifa góðu lífi, en til 
að tryggja að svo verði áfram í fram-
tíðinni þarf að viðhalda kynningu á 
þeim, syngja þau og spila, og sýning 
eins og hér er opnuð í dag er sannar-
lega þýðingarmikil viðleitni til hins 
sama. 

Á öllum þeim stöðum sem Sigvaldi 
starfaði naut hann mikilla vinsælda 
sem samviskusamur og traustur lækn-
ir. En starf hans hafði líka þau áhrif 
á öllum þessum stöðum að lýsa má 
með orðunum „menningarleg vígsla“ 
en þau orð viðhafði mætur Grind-
víkingur um dvöl hans þar. Listir og 
menning blómguðust jafnan í návist 
hans, eins og áður var vikið að með 
þau Höllu Eyjólfsdóttur skáldkonu og 
Stein Steinarr skáld. 

 Á árum Sigvalda í Grindavík 
1929-1945 varð bærinn t.d. nánast að 
listamannanýlendu svo margir þjóð-
kunnir listamenn löðuðust að Sig-
valda og kusu að starfa í návist hans og 
jafnvel dvelja um lengri eða skemmri 
tíma á heimili hans. Nægir að nefna 
nöfn eins og Einar Benediktsson, 
Gunnlaugur Blöndal, Gunnlaugur 
Scheving, Halldór Laxness, Ríkharður 
Jónsson og Steinn Steinarr því til stað-
festingar. 

Og auðvelt og maklegt er að lengja 
listann. Ég nefndi Friðrik Á. Brekkan 
rithöfund, en Sigvaldi samdi lög við 
ýmis ljóða hans, flest á dönsku, list-
málarann Höskuld Björnsson, sem 
Sigvaldi hafði miklar mætur á og 
ráðunautinn Ragnar Ásgeirsson, sem 
var mjög listrænn maður. Ragnar orti 
falleg ljóð eins og “Vorvindur” sem 
Sigvaldi samdi sömuleiðis mjög fallegt 
lag við. Það má skjóta því hér inní að 

það var Ragnar sem vakti athygli Sig-
valda á jólasálmi Einars úr Heydölum, 
“Nóttin var sú ágæt ein” –sem síðustu 
áratugi hefur öðrlast þann sess að vera 
einn allra vinsælasti jólasálmurinn 
hér á landi. Það styrkti vináttu þeirra 
Sigvalda og Ragnars að báðir áttu þeir 
danskar konur sem urðu góðar vin-
konur.  Allir voru þessir menn með-
al náinna vina Sigvalda, og Ragnar 
honum mikil hjálparhella, ekki síst 
á Flateyjarárum Sigvalda. Úr presta-
stétt mætti nefna ýmsa en ég nægi að 
nefna sr. Bjarna Jónsson, bekkjarbróð-

ur Sigvalda í MR, en þeir voru nánast 
eins og fóstbræður og samdi Sigvaldi 
sitt fyrsta lag til hans: “Æ, hvar er nú 
blómið blíða” er Bjarni hafði siglt til 
Kaupmannahafnar og Sigvaldi sakn-
aði hans mjög. Síðar á Ármúlaárum 
bauð Bjarni, þá orðinn Domkirkju-
prestur, Sigvalda starf dómorganista. 
En eftir samráð við konu sína ákvað 
Sigvaldi að halda sig við Ísafjarðar-

djúpið, sem hafði heillað hann svo 
mjög – þrátt fyrir að vera talið með 
erfiðustu læknishéruðum landsins.  --  
Og fjarri sér mér að gleyma Jóhannesi 
skáldi úr Kötlum. 

Enginn hefur nefnilega að mínu 
mati betur orðað þann hug er íslenska 
þjóðin hefur borið til tónlistar Sig-
valda betur en Jóhannes skáld gerði 
í minningargrein um Sigvalda hinn 

Erindi við opnun Kaldalónssýningar
Sýning um Sigvalda Kaldalóns var opnuð 24. maí 
2017 í Þjóðarbókhlöðunni. Sýningin er samstarfs-
verkefni Snjáfjallaseturs, Minningarsjóðs Sigvalda 
Kaldalóns og Landsbókasafns Íslands - Háskóla-
bókasafns.

Ég lít í anda liðna tíð 

í Þjóðarbókhlöðu 24. maí 2017

Þarna eru tvö sem bera Kaldalóns-nafn, barnabörn Sigvalda Kaldalóns. Ester Kaldalóns (í rauðum jakka, dóttir Snæbjarnar lyfsala), 
Sigvaldi Snær Kaldalóns (heldur um öxl frænku sinnar, sonur Þórðar garðyrkjufræðings sem dó aðeins 32 ára). Sjálfur er ég svo 
sonur Selmu Kaldalóns, sem var yngsta barn Sigvalda Kaldalóns og . Við Ester og Sigvaldi Snær erum því systkinabörn.

Ólafur Jóhann Engilbertsson

Ein myndin á sýningunni.

Gunnlaugur A. Jónsson við minningarsteininn í Kaldalóni um afa sinn.
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7. ágúst 1946. Þar komst hann meðal 
annars þannig að orði, beinlínis á ljóð-
rænan hátt: 

“Vart mun finnast sú sál á Íslandi, að 
hún hafi ekki einhverju sinni orðið 
snortin af söngvum hans, vart sú rödd, 
sem ekki hefur reynt að taka undir þá. 
Eins og mild kveðja vorboðans hafa 
þeir borizt efst upp í dali, yzt út á nes, 
bóndinn hefur raulað þá yfir fé, sjó-
maðurinn á vaktinni, heimasætan á 
meðan hún beið unnusta síns. Þetta 
eru tónar alþýðunnar í upphafningu 
norræns blóma, yljaðir af hjartaglóð 
snillings. Þetta eru tónar, sem allir 
skilja og eiga, og þess vegna geta þeir 
ekki dáið." 

Og ekki verður lokið upptaln-
ingu listamanna í návist Sigvalda 
en nefna til sögunnar Eggert Stef-
ánsson (1890-1962) yngsta bróður 
hans, söngvara og rithöfund, sem 
fór tvítugur utan til náms og bjó 
lengst af á Ítalíu, kvæntur ítalskri 
konu. Það var mjög kært með þeim 
bræðrum, þó afar ólíkir væru, Sig-
valdi ekkert nema hógværðin, Egg-

ert heimsmaður sem bar sig jafnan 
eins og stórhöfðingi. En Sigvaldi 
taldi og sagði að enginn túlkaði 
lögin hans eins vel og Eggert bróðir 
hans. Og marga tónleika héldu þeir 
bræður saman og Eggert söng mörg 
laga hans inn á hljómplötur. 

Þessu ávarpi var engan veginn 
ætlað að rekja lífshlaup Sigvalda, 
eins og t.d. að ræða um vanheilsu 
hans sem stöðugt háði honum, svo 

mjög að hann var t.d. alveg óvinnu-
fær á árunum 1921-1926. 

Þess er að sjálfsögðu enginn 
kostur á örfáum míntúm. Og það er 
að auki ágætlega gert í þeim bæk-
lingi sem hér fylgir, bæði með texta, 
fjölmörgum myndum og skrám yfir 
sönglög Sigvalda, sem og á vegg-
spjöldunum hér frammi og sýn-
ingunni allri. En af henni á Ólafur 
J. Engilbertsson langmestan heiður. 

Hafi hann heila þökk fyrir sitt góða 
starf. 

Fyrir hönd Kaldalónsniðja vil 
ég af heilum hug þakka hljómlist-
arkonunum fyrir þeirra góða fram-
lag hér áðan, og ekki síst  fulltrúum 
Þjóðarbókhlöðu og Snjáfjallaseturs 
sem stóðu með Minningarsjóði Sig-
valda Kaldalóns að þessari sýningu.

Og mig langar síðan að ljúka orð-
um mínum eins og ég byrjaði með 

því að vitna í ljóð Steins Steinarr um 
Sigvalda frá árinu 1931, í næst síð-
asta erindið, sem hljóðar svo:

Við þökkum af heilum huga
þann hjartans- og sálaryl.
Þú lifir í lýða-minnum,
svo lengi sem þjóðin er til. 

Gunnlaugur A. Jónsson.

Vestfirðingar á opnunarsýningunni um Kaldalóns í Þjóðarbókhlöðunni.Salur Þjóðmenningarhússins var troðfullur af gestum.

e   inu sinni hringdi góður vinur í 
mig og bauð mér í sumarbústað 
á Barðaströndinni.  Ég ók þang-

að slæman veg en þegar á staðinn var 
komið blasti við mér fallegt sumarbú-
staðaland.  Þarna var íslenskt birkikjarr 
þar sem búið var að leggja vegi að 
nokkrum sumarbústöðum, sem stóðu 
í birkigróðrinum.  Átti ég þarna góða 
helgi.  Við félagarnir ásamt fjölskyldum 
okkar grilluðum íslenskt lambakjöt og 
drukkum rauðvín.  Fórum svo út og 
lékum okkur í fótbolta og að kasta plast-
diskum á milli okkar í fallegu skógar-
rjóðri, sem eigandi bústaðarins hafði 
rutt.  Og þarna voru meira að segja rólur 
fyrir börnin.  Já, Teigsskógur eru yndis-
legur staður fyrir sumarbúðstaðafólk.

    Nokkrum árum seinna fékk Vega-
gerðin þá hugmynd að leggja veg um 
þennan Teigsskóg.  Átti hann raunar að 
liggja í fjörunni svo að sem minnst rask 
yrði í skóginum.  Þá brá allt í einu svo við 
að opinberar stofnanir bönnuðu þessa 
fyrirhuguðu vegagerð.  Sumarbúðstaða-
eigendur mega gera sér vegi, ryðja skóg 
fyrir hús sín og útivistarsvæði en það má 
ekki leggja þjóðveg svo að almenningur 
geti ekið þessa leið!  Þetta fannst mér 

með nokkrum ólíkindum.  Teigsskógur 
er greinilega skógur bara fyrir suma en 
alls ekki hvern sem er.

    Bannið við að leggja þjóðveg um 
Teigsskóg er gert í nafni náttúruverndar.  
Náttúruvernd er vissulega mikilvæg.  En 
það er svolítið undarlegt að gera megi 
sumarbústaðaland með öllu sínu raski 
en ekki þjóðveg, sem gagnast öllum.  
Virðist manni sem hagsmunir útvalinna 
vegi hér þyngra en almannahagsmun-
ir.  Rök manna fyrir því að þarna mætti 
ekki leggja veg voru einnig um margt 
sérstæð.  Þannig töluðu sumir um að 
Teigsskógur væri landnámsskógur.  
Svona birkikjarr eins og þarna er mun 
víst lifa í ein 70 ár eða svipað langt og 
mannsævin er.  Ef hægt er kalla Teigs-
skóg landnámsskóg þá eru allir núlif-
andi Íslendingar landnámsmenn því að 
við getum flest rakið ættir okkar aftur 
til hinna fyrstu landsnámsmanna og við 
höfum búið hér mann framm af manni, 
- líkt og Teigsskógur hefur verið þarna 
frá ómunatíð.

    En fyrst ég er farinn að bera saman 
tré og menn þá mætti kannski einnig 
gera samanburð á löxum og mönnum.  
Þannig er að á Vestfjörðum hafa ver-

ið settar fram hugmyndir um að rækta 
laxfiska í sjókvíum.  Munu aðstæður 
á hinni vogskornu strönd Vestfjarða 
þykja heppilegar til slíkrar ræktunar.  
En þá gerist það eins og með veginn og 
birkikjarrið að upp rísa raddir, sem setja 
sig upp á móti slíku.  Eru það einkunn 
sportveiðimenn, sem hafa yndi af því 
að veiða lax á stöng, sem mæla í mót 
sjókvíaeldinu.  Ég skil vel að sportveiði-
menn vilji standa vörð um sína 
dægradvöl og skiljanlegar eru áhyggjur 
þeirra af fiskasjúkdómum.  En hitt átti 
ég erfiðara með að skilja þegar þeir fóru 
að tala um mikilvægi þess að vernda 
villta íslenska laxastofninn fyrir kyn-
blöndun við eldislax.  Ég fór nefnilega að 
hugsa:  Ef villti íslenski laxinn má ekki 
kynblandast norskum eldislaxi hvað þá 
með íslensku landnámsmennina, mega 
þeir blandast erlendum stofnum?  En 
svona má víst ekki hugsa því þetta heit-
ir kynþáttahyggja, - rasimsi á erlendum 
tungum, og þykir til marks um ægilega 
fordóma.

    Núna í vor las ég frétt um að læknir 
einn fyrir sunnan væri á móti því að fal-
leg á norður á Ströndum yrði virkjuð til 
að framleiða rafnmagn.  Já og enn á ný 

var rökstuðningurinn náttúruvernd.  Þið 
megið samt ekki misskilja mig og halda 
að ég sé á móti náttúruvernd.  Engu að 
síður setur að mér ákveðinn ugg.  Ég er 
farinn að óttast það að sú krafa eigi eft-
ir að koma fram að Vestfirðir verði allir 
friðaðir; Dynjandisheiðin verði friðlýst 
og það verði bannað að leggja nýjan veg 
þar um.  Húsin, harðfiskhjallarnir og 
bryggjurnar verði friðar og varðveittar í 
sinni upprunalegu mynd.  Já, og svo verð 
ég auðvitað friðaður.  Þarf ekki að friða 
Vestfirska landnámsmenn?

    Í þessum pælingum varð mér 
hugsað til þess, sem gamall sveitastjórn-
armaður á Ísafirði sagði mér.  Þetta 
var fyrir mörgum áratugum síðan og 
karlinn var nýbúinn að opna kosninga-
skrifstofu til að hella upp á kaffi fyrir 
stuðningsmenn flokksins.  Þá vindur sér 
þar inn kona og spyr reiðilega:  „Where 
is the candidat?“  Þegar konunni hafði 
verið bent á frambjóðann þá tók hún 
til við að skamma hann eins og hund 
fyrir það að hafa eyðilagt fjörurnar á 
Ísafirði, þar sem afi hennar hefði dreg-
ið bátinn sinn upp í sandinn.  Það væri 
búið að eyðileggja tangann og fjörurnar 
með öllum þessum uppfyllingum, sagði 

konan höstugum rómi .  Og allar þessar 
skammir fóru fram á ensku því konan 
var farin að ryðga í tungumálinu, sem 
afi hennar talaði á sinni tíð.  Og fram-
bjóðandinn þagði meðan skammirnar 
dundu á honum.

    Það er vandlifað í þessum heimi.  
Fyrir sunnan má leggja vegi og fylla upp 
í grunnar fjörur til búa til byggingarland.  
En á Vestfjörðum á allt helst að vera eins 
og það var þegar hann hann afi minn 
reri til fiskjar.

Magnús Erlingsson.

	  

Upplýsingamiðstöð ferðamála á Króksfjarðanesi
á dögunum bárust fregnir þess 

efnis að í tvígang hefði verið 
grennslast fyrir um göngu-

fólk sem hugðist ganga úr Skálavík 
til Súgandafjarðar. Í báðum tilfell-
um amaði ekkert að göngufólkinu 
sem betur fer. Út frá þessum fréttum 
fór ég hinsvegar að hugleiða hversu 
óaðgengilegar og í sumum tilfell-
um ófáanlegar eru upplýsingar um 
gönguleiðir fyrir hin mörgu útnes 
Vestfjarða að frátöldu Hornstranda-
friðlandi þar sem hægt er að nálg-
ast upplýsingar á mörgum stöðum. 
Einnig hef ég séð góðar göngulýsingar 
um svæðið austan Geirólfsnúps. En 
þá er raunar nánast upptalið. Með ört 
vaxandi fjölda ferðamanna innlendra 
og erlendra sem velja þann holla og 
góða ferðamáta að ferðast fótgang-
andi um fáfarnar slóðir eykst hættan 
á að slys hljótist af. Allir núpar og 
nes Vestfjarða eru mjög krefjandi um 
hæfni göngufólks en þó mismikið allt 
frá því að vera brattar grasi grónar 
hlíðar í að vera sæbrött hamrastál 
öllum mönnum ófær. Einnig eru víða 
svonefndir forvaðar þar sem sæta 
þarf sjávarföllum sem auðvitað gerir 
kröfu um þekkingu göngumanna á 

flóði og fjöru. Ekki hef ég mótaðar 
hugmyndir um viðeigandi aðila til 
að láta taka saman og koma á fram-
færi upplýsingum um þessi mál en 
þó detta mér í hug Ferðamálastofa , 
upplýsingaskrifstofur ferðamála þar 
vestra, staðarleiðsögumenn og e.t.v. 
sveitarfélög sem hafa til þess vit og 
vilja. Þeim fer nefnilega fækkandi 
sem hafa alist upp og búið í nágreni 
þessara núpa og hafa þ.a.l. nákvæm-
ustu þekkinguna á þessum leiðum. 

En úr því að ég er á annað borð 
farinn að hugleiða ferðamál á Vest-
fjörðum langar mig að viðra hug-
mynd sem ég fékk fyrir nokkrum 
missirum. Eins og kunnugt er var 
fyrir nokkrum árum lagður nýr veg-
ur um Þröskulda. Þar með varð leiðin 
um Króksfjarðarnes og Gilsfjörð 
aðal tenging Vestfjarða við vegakerfi 
landsins. Því vil ég velta upp þeirri 
hugmynd að á Króksfjarðarnesi rísi 
vegleg upplýsingamiðstöð ferðamála 
um Vestfirði. Af Króksfjarðarnesi er 
útsyni stórbrotið í góðu skyggni . Það-
an sér til Vaðalfjalla og fjær Reiphóls-
fjalla og síðan núpa og nesja vestur 
eftir Reykhólahreppi að ógleymdum 
Snæfellsjökli í vestri. Svo og Skarðs-

strönd og Saurbær. Ekki má gleyma 
þeim inneyjum Breiðafjarðar er liggja 
framundan Reykhólahreppi.  Nú skal 
það tekið fram að ég er alls ófróður 
um eignarhald á lóðum og löndum 

á Króksfjarðarnesi. Vera kann að 
enginn áhugi sé hjá landeigendum að 
láta land undir þesskonar starfsemi 
sem þó myndi skapa a.m.k.nokkur 
störf. En gaman væri nú ef Ferða-

málasamtök Vestfjarða lýstu skoðun 
sinni á þessu máli.

Hilmar Össurarson  Höfundur er 
Vestfirðingur

Tré, laxar og mannfólk
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að undanförnu hefur mörgum 
Vestfirðingum sárnað þegar 
hart er sótt gegn verkefnum 

sem til framfara þykja á Vestfjörðum – 
undir yfirskyni náttúruverndar eða um-
hverfismála. Það er svo sem ekki skrýtið 
að fólki sárni, því að þegar loks gefast 
tækifæri sem uppfylla skilyrði um að 
vera umhverfisvæn og sjálfbær – og hafa 
verið talin ásættanleg skv. löngu mótuð-
um ákvörðunum og leikreglum á borð 
við rammaáætlun – þá birtast ýmsir og 
ólíkir hagsmunahópar og vilja telja fólki 
trú um að þessi verkefni séu á einhvern 
hátt af hinu illa, eða óforsvaranleg – sem 
eru oft alvarlegar rangfærslur.

Þjóðgarður á Vestfjörðum
Vestfirðingar flestir vilja sannarlega 
eiga þjóðgarða og friðlönd og eru 
stoltir af því sem nú þegar er til staðar 
á Vestfjörðu. Margir heimamenn hafa 
m.a. talað fyrir frekari uppbyggingu 
slíkra svæða árum saman. Það er 
hinsvegar ekki raunsætt að leggja 
alla Vestfirði undir ósnortin víðerni, 
jafnvel þó hér verði stór þjóðgarður. 
Einhversstaðar verða dregnar línur 
og einhverstaðar munu eiga sér stað 
framkvæmdir. 

Stundum er talað eins og við eig-
um eftir að græða óhemju mikið á 
túristunum sem munu vilja koma og 
skoða ósnortið landið okkar.  Svo mik-
ið að það borgi sig jafnvel ekki að hrófla 
við nokkrum hlut í náttúru Vestfjarða. 
Upp úr slíkum ferðamannastraumi, 
hvenær sem hann kemur nú eiginlega, 
má auðvitað hafa tekjur. Stórfelldur 
ferðamannastraumur mun hinsvegar 
bitna bæði á sjálfbærni og umhverfi. 
Mikill fjöldi ferðamanna veldur miklu 
raski – bæði á náttúru og samfélagi. 
Það þarf í það minnsta talsvert jarð-
rask til vegagerðar, lagningu innviða 
og til þess að byggja þau mannvirki 
sem þarf til að taka á móti fjöldanum 
– sjáum t.d. fyrir okkur Geysi í Hauka-
dal. Innflutningur ferðamanna byggir 
auk þess á óheyrilegri olíunotkun og 
losun koltvísýrings, sem stafar frá 
millilandaflugi, og þar er sjálfbærnin 
komin út um gluggann þegar litið er 
til loftlagsmála. Það má jafnvel efast 
um að uppbygging ferðaþjónustu á 
Íslandi hafi verið sérstaklega sjálfbær 
miðað við fréttir af ástandi ýmissa 
áfangastaða – miðborg Reykjavíkur er 
m.a. nánast orðin óþekkjanleg vegna 
þróunarinnar.

umhverfisvottun Vestfjarða – 
sjálfbær uppbygging
Vestfirðingar eru á ýmsan hátt í farar-
broddi í umhverfismálum á Íslandi í 
dag. Öll sveitarfélögin eru aðilar að um-
hverfisvottun EarthCheck og hafa nú 
þegar hlotið silfurvottun. Með þessari 
umhverfisvottun viljum við njóta betra 
og ánægjulegra lífs og hærra verðs fyr-
ir þjónustu okkar og framleiðslu. Um-
hverfisvottun mun í þessum tilgangi 
undirstrika að matvæli og ferðaþjónusta 
sem Vestfirðingar bjóða standist ríkar 
kröfur um sjálfbærni umhverfis og sam-
félaga. 

Það er okkur því keppikefli að 
styrkja stoðir atvinnulífs með sjálfbærri 
atvinnugrein á borð við fiskeldi. Lax-
eldi í sjó er líkast til umhverfisvænsti 
matvælaiðnaður sem til er sé litið til 
útblásturs og kolefnisspora. Um er að 
ræða matvælaframleiðslu sem er ein af 
aðferðum mannkyns við að fæða fleiri 
munna í betri sátt við umhverfi og fram-
tíð. Þjóðir í laxeldi hafa lært margt af 
stórum mistökum liðinna áratuga. Af 
þessum þjóðum og slysum þeirra eig-
um við að læra og ekki sætta okkur við 
minna en bestu fáanlegu þekkingu.

Þrátt fyrir að sveitarfélögin á Vest-

fjörðum geri ekki kröfu um ákveðna 
niðurstöðu úr afgreiðslu leyfisum-
sókna til laxeldis þá er ljóst að þau eru 
áhugasöm um að laxeldi eigi sér áfram 
stað á svæðinu. Í dag eru 180 bein störf 
í kringum fiskeldi á Vestfjörðum og 
skattsporið er um milljarður. Í áætlun-
um fiskeldisfyrirtækja er gert ráð fyrir 
700-800 beinum störfum – sé miðað 
við varfærnislegt burðarþolsmat Haf-
rannsóknastofnunar. Í verðmætum má 
reikna með 60 milljörðum í útflutnings-
tekjur.

Vissulega mun þurfa samstillt átak 
fiskeldisfyrirtækja, ríkisins og sveitarfé-
laga í uppbyggingu innviða og atvinnu-
greinarinnar. Fyrsta mál á dagskrá er 
hinsvegar að leyfisumsóknir séu unnar 
af fagmennsku – og á þeim hraða sem 
lög gera ráð fyrir.

laxeldið í færeyjum
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar fór í heim-
sókn til vina okkar Íslendinga í Fær-
eyjum dagana 8.-12.maí síðastliðinn. 
Súðavíkurhreppur tók þátt í þessari 
heimsókn með Ísafjarðarbæ og var til-
gangur ferðarinnar tvíþættur. Í fyrsta 
lagi vildum við færa Færeyingum þak-
klætisvott vegna stuðnings og vinarþels 
sem frændur okkar sýndu eftir snjóflóð-
in í Súðavík í janúar 1995 og á Flateyri í 
október sama ár. Í öðru lagi vildum við 
kynna okkur laxeldi Færeyinga en þeir 
eru hugsanlega fremstir allra þjóða í 
slíku eldi.

Athöfn fór fram í Þórshöfn í Fær-
eyjum þann 9. maí þar sem borgarstjóri 
Þórshafnar, Annika Olsen, tók á móti 
listaverkinu „Tveir vitar“ eftir ísfirska 
listamanninn Jón Sigurpálsson. Høgni 
Hoydal var viðstaddur athöfnina fyrir 
hönd færeysku ríkisstjórnarinnar og 
flutti ræði ásamt Anniku Olsen og full-
trúum Súðavíkurhrepps og Ísafjarðar-
bæjar.

Odd Eliassen, forstjóri í Havsbrún, 
tók svo að sér að kynna okkur laxeldið í 
Færeyjum. Havsbrún er hluti af Bakkar-
frost samstæðunni, en fjöldi fólks á veg-
um stálsmíðafyrirtækisins 3X á Ísafirði 
hefur starfað við gerð nýrrar verksmiðju 
Bakkafrost í Rúnavík, vinabæ Ísafjarðar-
bæjar. Havsbrún er heimsþekktur fram-
leiðandi laxafóðurs, fiskimjöls og lýsis. 
Nánast öll framleiðsla Havsbrúnar er 
nýtt í laxafóður og aðeins lítill hluti þess 
fer til útflutnings. Havsbrún er í farar-
broddi í framleiðslu laxafóðurs og á þátt 
í því að færeyskur lax selst á hærra verði 
en annar eldislax.

Á einum og sama deginum feng-
um við að sjá allt laxeldisferlið eins og 
það leggur sig, frá klaki seiða og fram-
leiðslu fóðurs til kvíaeldis – og til þess að 
laxaafurðum var staflað á bretti í nýrri 
verksmiðju Bakkafrost. Í vinnslu Bakka-
frost í Færeyjum nýtist eldislax 100% til 
manneldis. Fóðurhlutfallið eftir 2015 
er þessu til viðbótar með þeim hætti 
að 1 kíló fóðurs verður að 1 kíló af laxi 
(wikipedia). Ótrúleg staðreynd!

Í fóðurverksmiðju Havsbrúnar sáum 
við kolmunnia unninn í laxafóður og 
þannig nýtist hann 100% til manneldis, 
kíló fyrir kíló, en einungis fengjust um 
270 grömm til manneldis ef kolmunni 
væri nýttur beint sem soðning á okkar 
disk. Í leit að sjálfbærni og umhverfis-
vænum kostum skorar eldislax úr sjó því 

afskaplega hátt.
Fiskeldi, og þá sérstaklega laxeldi, er 

í dag einn besti kostur mannkyns til að 
takast á við aukna matvælaframleiðslu á 
umhverfisvænan hátt. Kolefnisspor lax-
eldis er lægra en dæmi eru um annars-
staðar. Afurðin er einnig sérstaklega 
holl til manneldis. Laxeldi hefur verið 
í þróun á undanförnum áratugum og 
hefur vissulega lent í sínum hremming-
um. Síle, Noregur, Kanada og Færeyjar 
hafa öll gert sín mistök í gegnum tíðina. 
Mistökin hafa hinsvegar verið nýtt til 
þess að læra af þeim. Ýmis dæmi sem 
stangveiðimenn tína til í dag til að tala 
niður laxeldið eru einmitt gömul dæmi 
um mistök sem menn hafa þegar lært 
af. Það er engin ástæða fyrir Íslendinga 
til annars en að læra af þessum sömu 
mistökum og nota nýjustu aðferðir hér 
á landi.

Í deiglunni í Ísafjarðarbæ
Margt hefur verið að gerast í upp-

byggingu og fegrun Ísafjarðarbæjar að 
undanförnu og fara gestir hlýjum orðum 
um þær úrbætur. Sérstök áhersla er m.a. 
lögð á endurnýjun og viðhald gangstétta 
og víst er að slík verkefni gleðja bæjar-
búa. 

Fasteignaverð hefur hækkað umtals-
vert að undanförnu á Ísafirði og bæjaryf-
irvöld hafa gripið til ýmissa aðgerða til að 
örva framkvæmdir og byggingu íbúða. 
Sótt hefur verið um stofnfjárframlög til 
byggingar íbúða við Wardstún og er von-
ast til að hægt verði að bjóða verkið út í 
október, alls 13 íbúðir. Hugsanlegt er að 
möguleiki verði á 13 íbúðum til viðbótar 
sem verktaki gæti selt á frjálsum mark-
aði, án aðkomu stofnfjárframlaga. Einnig 
hefur bæjarstjórn samþykkt niðurfell-
ingu gatnagerðargjalda á völdum lóðum 
sem nú þegar hefur orðið íbúum hvatn-
ing til að hefjast handa.

Stórverkefnið, lenging Sundabakka 
út 200 metrum í 500 og dýpkun þannig 
að djúpristari skip komist að kantinum, 
hefur nú verið tekið út af Vegagerðinni 
og bíður þess að mótframlög fáist frá 
ríkisvaldinu. Um er að ræða framkvæmd 
upp á um 1,1 milljarð. Við Sundabakka 
mun skapast mikið athafnarými fyrir 
fyrirtæki í sjávarútvegi og fiskeldi sem 
þegar hafa sótt um stórar lóðir þar, auk 
þess sem stærri farþegaskip munu geta 
lagst að landi við Sundabakka eftir dýpk-
un. 

Skipulag við Sundabakka hefur verið 
endurbætt í samstarfi við umsækjendur 
og nú liggur fyrir að hefja gatnagerð á 
svæðinu. Það mun verða mikil breyting 
á Suðurtanga þegar samsafn af ýmsum 
hlutum og drasli víkur fyrir götum og 
byggingum. Fyrsta gatan mun liggja frá 
nýju húsnæði Húsasmiðjunnar og nið-
ur að steypustöðinni syðst á Tanganum. 
Þessari gatnagerð ætti að verða lokið 
á næsta ári, enda liggur þegar fyrir út-
hlutun fjölda lóða við götuna.

Það eru bjartar framtíðarhorfur í 
Ísafjarðarbæ og við byggjum okkur upp 
af eigin rammleik. Það er hinsvegar 
augljóst að laxeldi verður einn af undir-
stöðuþáttunum í atvinnuuppbyggingu 
næstu ára á norðanverðum Vestfjörðum, 
líkt og suðurfjörðunum. Vestfirðingar 
biðja ekki um annað en skilning, sann-
gjarna umfjöllun og að leyfisumsóknir 
fái eðlilega afgreiðslu.

SJÁLFBÆRNI OG LAxELDI 
Á VESTFJÖRÐUM
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GÓÐGÆTI FRÁ GÓU

Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

NÝTT
HRAUN
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

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

bryggjuhátíðin á Drangsnesi 
vaknar upp af værum blundi 
og verður haldin hátíðleg 

þann 22 júlí 2017. Hún er með elstu 
bæjarhátíðum á Vestfjörðum og var 
haldin samfleytt 1996 til 2013. Líklega 
á aðeins Sæluhelgin á Suðureyri sér 
lengri sögu.

Dagskráin verður með svipuðu sniði 
og áður.  Grillið og sjávarréttarsmakkið 
verður á sínum stað og uppákomur og 
skemmtanir um allt þorp. Dorgveiði-
keppni, hestar, listamenn, ljósmynda-
sýningar,  söngvarakeppni, grillveisla, 
kvöldskemmtun, varðeldur og ball. 

Bryggjuhátíðin Drangsnesi 
22. júlí 2017

Dagskrá

10:30 –11:30 Dorgveiði í Kokkálsvík
12:30 – 14:30 Sjávarréttasmakk við frystihúsið 
  Markaðsstemming í tjaldinu
  Ungt fólk af svæðinu tekur lagið 
  Drengjakór íslenska lýðveldisins syngur
13:00 – 17:00 Tertuhlaðborð á Malarkaffi 
13:00 – 16:30  Grunnskólinn 
  Þegar kalda vatnið fraus - Sýning um sögu heita vatnsins
                                   á Drangsnesi. 20 ár eru liðin frá þeim merka viðburði að
  heitt vatn fannst á Drangsnesi. 
  Sýning á gömlum ljósmyndum úr Kaldrananeshreppi 
14:00  Út á Horni Listaverk til heiðurs Golfstraumnum eftir 
  Helena Ferreira  afhjúpað. 
13:00 – 16:00 Strandahestar við Símstöðina   
14:30 – 16:00  Vináttulandsleikur í fótbolta á fótboltavellinum
              Drangsnes – Hólmavík 
16:00 – 17:00  Hæfileikakeppni barnanna í Samkomuhúsinu Baldri  
  skráningar á Facebooksíðu hátíðarinnar Bryggjuhátíð    
  2017
20:30 – 21:30 Kvöldskemmtun í Samkomuhúsinu Baldri 
22:00 – 23:00  Varðeldur og brekkusöngur með Ragga Torfa og 
  félögum við  fótboltavöllinn
23:30 – 03:00 Bryggjuhátíðarballið – Stuðlabandið sér um fjörið.

Fuglahræðukeppni
Nýttu sköpunarhæfi-leikana og taktu um leið þátt í fuglahræðu-keppninni.

Þingeyrarakademían samþykkti 
3. júlí 2017 eftirfarandi ályktun:
Afturvirkar launahækkanir 

í eingreiðslum til æðstu embættis-
manna um milljónir króna koma eins 
og skrattinn úr sauðarleggnum öðru 
hvoru. Þær eru eins og blaut tuska 
framan í launamenn, einkum þá sem 
lægstu hafa launin. Aldrei hafa menn 
heyrt talað um afturvirkar launahækk-
anir neðanfrá. Það er ekki hægt annað 
en leggja til að lög um kjararáð, sem 
stendur fyrir þessum ósköpum, verði 
afnumin við fyrsta tækifæri. Núver-
andi kerfi er öllum til skammar.   

   Þingeyrarakademían leyfir sér að 
benda á að semja ætti um laun allra 
ríkisstarfsmanna á einu bretti fram-
vegis. Happa- og glappaaðferðir ganga 
ekki í launamálum.

   Jafnframt gerum við að tillögu 

okkar að ellilífeyrisþegar, sem ekkert 
hafa til að moða úr nema einfaldan 
ellilífeyri, fái strax eina milljón króna 
og það skattfrjálst, úr sameiginlegum 
sjóði landsmanna sem afturvirka ein-
greiðslu. Hér er líklega um að ræða 
2-3 þúsund manns. Flestir þeirra hafa 
unnið baki brotnu fyrir landið alla sína 
tíð og eiga þetta inni hjá ríkissjóði. Þó 
fyrr hefði verið. Þeir sem við kjötkatl-
ana sitja ættu að skilja þetta manna 
best!

   
Hvað er Þingeyrarakademían?
Þingeyrarakademían er stór hóp-
ur manna sem stundar morgunsund 
og heita pottinn á Þingeyri. Þar eru 
ýmiskonar innanlands- og heims-
vandamál rædd og jafnvel leyst. Þing-
eyrarakademían kemur til dyranna 
eins og hún er klædd.

Orðsending til 
ríkisstjórnar Íslands frá 
Þingeyrarakademíunni

Grímseyjarferðir
Siglingar verða allan daginn. 
Þær hefjast klukkan 11:00 
og síðasta ferð í land fer frá 
eynni klukkan 16:30.

Verð í ferð: 
Ókeypis fyrir yngri en 5 ára
1500 kr fyrir 5 – 14 ára
3000 kr fyrir fullorðna

Þingeyrarakademían að störfum. ljósm. Kristján Ottósson.

Þessir hafa verið algerlega 
ómissandi á bryggjuhátíð í 

gegnum árin. bryggjuhátíð-
in án þeirra er eins og fiskur 

án reiðhjóls.
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Gull & Silfur er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem sérhæfir sig í 
demöntum, trúlofunarhringum og sérsmíði fyrir viðskiptavini sína. 

Hafið samband og sérfræðingar okkar munu aðstoða þig.

FRAMRÚÐU- 
            SKIPTI

BÍLAMÁLUN

Framrúðuskipti  
í vörubílum,  

hópferðabifreiðum  
og vinnuvélum.

Málun og rétting á bifreiðum  
af öllum stærðum og gerðum.

Vönduð og fagleg vinnubrögð og mikil  
reynsla í vinnu við vörubíla og rútur. 
Þjónustum öll tryggingarfélög.

FRAMRÚÐU- 
            SKIPTI

BÍLAMÁLUN

Framrúðuskipti  
í vörubílum,  

hópferðabifreiðum  
og vinnuvélum.

Málun og rétting á bifreiðum  
af öllum stærðum og gerðum.

Vönduð og fagleg vinnubrögð og mikil  
reynsla í vinnu við vörubíla og rútur. 
Þjónustum öll tryggingarfélög.

BÍLAMÁLUN
Málun og rétting 

á bifreiðum af 
öllum strærðum 

og gerðum.

FRAMRÚÐUSKIPTI
Framrúðuskipti í vörubílum, hópferðabifreiðum og vinnuvélum.
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Ísafjarðarbær auglýsir 
lóðir til úthlutunar

Ísafjarðarbær auglýsir lausar lóðir til úthlutunar á Skeiði og við 
Seljaland sem falla undir ákvæði sérstakrar lækkunarheimildar 
skv. 6.gr. laga nr. 153/2006 sem samþykkt voru á fundi bæjarráðs 
26. júní síðastliðinn.

Einbýlishúsalóðir:

Ártunga 2, 3, 4 og 6
Daltunga 2, 3, 4, 6 og 8
Fífutunga 4 og 6
Seljaland 17, 18 og 23

Raðhúsalóðir:

Við skógarbraut, merktar k-j-i-h og g

Parhúsalóðir:

Við Skógarbraut, merktar f og e

Skilmálar gildandi deiliskipulags Tunguskeiðs og 
Seljalandshverfis má sjá inni á www.map.is/
skipulag

Nánari upplýsingar hjá skipulags- og byggingar-
fulltrúa Ísafjarðarbæjar: axelov@isafjordur.is

náttúrubarnaskólinn hefur 
verið rekinn á Sauðfjársetr-
inu í Sævangi, rétt sunnan 

Hólmavíkur, síðastliðin þrjú sumur. 
Hann stendur fyrir fjölbreyttum og 
skemmtilegum námskeiðum sem 
tengjast náttúruskoðun fyrir fólk á 
öllum aldri.

Í sumar stendur í fyrsta skipti til að 
halda Náttúrubarnahátíð í Sævangi 
helgina 28.-30. júlí. Þar verður nóg 
um að vera af allskonar útivist, fróð-
leik og fjöri! Þar verða skemmtilegar 
smiðjur í útieldun og tónlist, hægt 
verður að fræðast um jurtalitun og 
hvernig má vinna úr rekavið. Auk 

þess munu hljómsveitin Ylja og Svav-
ar Knútur gleðja gesti með fallegum 
tónum, Náttúrubarnakviss sem er 
fjölskylduspurningaleikur verður 
á föstudagskvöldinu og þjóðsögur 
í sagnahúsi á laugardagskvöldinu. 
Töframaðurinn Ingó Geirdal mun 
vera með töfraskemmtun á sunnu-
deginum auk þess sem hægt verður 
að skella sér á hestbak, í náttúrujóga, 
fjallgöngu og sjósund svo eitthvað sé 
nefnt.

Náttúrubarnaskólinn hefur ver-
ið vel sóttur og hafa yfir 500 manns 
sótt námskeið á hans vegum. Þjóð-
fræðingurinn Dagrún Ósk Jónsdótt-

ir á Kirkjubóli á Ströndum sér um 
Náttúrubarnaskólann. Hún segir það 
hafa komið sér á óvart hvað krakkar 
vita margt um náttúruna, þau hafi 
til dæmis mörg farið að tína ber og 
safna jurtum eða skoðað fugla og 
dýr, oft er útiveran og fróðleikurinn 
tengdur ömmu og afa. Börnin eru 
líka mjög áhugasöm og hafa gaman 
að því að vera úti og leika sér, skoða 
fugla, brugga jurtaseyði og hlusta á 
þjóðsögur.

Nánari upplýsingar um Náttúru-
barnaskólann og hátíðina má nálgast 
á facebook.com/natturubarnaskol-
inn eða hjá Dagrúnu í síma 661-2213.

með ákvörðun kjararáðs 
og kjaradóms á síðustu 
mánuðum um verulegar 

hækkanir til æðstu embættismanna 
og stjórnmálamanna hefur tónninn 
verið sleginn fyrir aðra hópa þjóðfé-
lagsins. Það er ekki nóg með að launa-
hækkanir séu miklar, heldur eru þær 
afturvirkar allt að 19 mánuðum. Aft-
urvirkar greiðslur nema hundruðum 
þúsunda og milljónum, til viðbótar 
við launahækkanirnar.

Stjórnmálamenn horfa aðgerðar-
lausir á, að með þessum ákvörðunum 
er verið að mismuna fólki. Við slíkt 
verður ekki unað. 

Landsamband eldri borgara bend-
ir á að leiðréttingar og afturvirkni 
eru orð,sem stjórnvöld hafa gjörsam-
lega hafnað þegar eldri borgarar eiga 
í hlut,þrátt fyrir loforð um að allar 
skerðingar frá 2009 yrðu leiðréttar. Frá 
2009 hafa eldri borgarar beðið eftir 
leiðréttinu vegna sinna kjaraskerðinga 

sem námu um 17 milljörðum króna.
Landsamband eldri borgara mót-

mælir því harðlega að félögum okk-
ar sé refsað vinni þeir sér inn tekjur 
umfram 25 þúsund krónur á mánuði. 
Eftir það eru aðeins 27% af tekjunum 
sem fara í veski þeirra.

Landsambandið telur það eigna-
upptöku að refsa félögum fyrir að hafa 
lagt hluta launa sinna í lífeyrissjóð. 
Greiðslur frá Tryggingastofnun eru 
skertar vegna greiðsla úr lífeyrissjóð-
um.

Landssamband eldri borgara telur 
að nú sé mælirinn fullur. Það sé ekki 
hægt að sætta sig við það óréttlæti sem 
viðgengst í þjóðfélaginu og mun sam-
bandið taka upp harða baráttu til að 
stjórnvöld hlusti á kröfur þeirra sem 
eldri eru í samfélaginu.

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður 
LEB

mælirinn fullur með 
ákvörðunum kjara-
ráðs og kjaradóms

náttúrubarnahátíð á Ströndum

Síðustu daga hefur risið með 
ógnarhraða sjóbúð í Staðar-
dal í Súgandafirði. Það er 

Fornminjafélag Súgandafjarðar sem 
stendur fyrir framtakinu. Eyþór Eð-
varðsson sagði í samtali við blaðið 
Vestfirðir að útræði hefði verið þarna 
á árabátaöldinni og tóftir og aðrar 
minjar væru enn sjáanlegar. Valdi-
mar Össurarson frá Kollsvík var 
fenginn til þess að gera teikningu af 
dæmigerðri sjóbúð og aflaði hann sé 

upplýsinga með athugun á þekktum 
minjum svo sem Hraunbúðinni á 
Ingjaldsandi. Þá eru góðar upplýs-
ingar í Íslenskum sjávarháttum eftir 
Lúðvík Kristjánsson. Að sögn Ey-
þórs var sjóbúðinni valinn staður á 
grunni réttarskála Kvenfélagsins Ár-
sól á Suðureyri og ber nafn félagsins.  
Bátasafnið á Reykhólum gaf gamlan 
sexæring sem kominn er vestur. Þá 
er í vinnslu að koma upp við búðina 
bátaspili.

Sjóbúðin ársól 
í Staðardal

mynD ragnheiður 
björk guðmundsdóttir

mynD Ingrid Kuhlman
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Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við fram-
leiðum lok  
á alla potta

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. 

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

Margar útfærslur 
í boði - allt eftir 
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
•  Gistihús á tjald-

stæðum
•  Gestahús við sum-

arbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir 

vélsleðann og fjór-
hjólið

•  Sæluhús
•  Skíðakofi

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla 

salerni á ferða-
mannastaði

•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir 

tvo bíla
•  Miðasöluhús á 

íþróttavelli og 
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR

Nýr lerkiklæddur úrvals 
heitur pottur í nýjum 
búningi sem prýðir pallinn.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

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

GEIRSLAUG

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.


