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Þessi stóri álftahópur lét fara vel um sig í Hestfirði í Ísafjarðardjúpi í blíðviðrinu í síðustu viku. Spurningin er hvað eru álftirnar margar?

sumarið hefur verið viðburðarríkt á 
Vestfjörðum frá því að síðasta blað 
kom út um miðjan síðasta mánuð. 

Bæjarhátíðir hafa verið haldnar á Reykhól-
um og á Drangsnesi. Þar varð metaðssókn 
og talið er að a.m.k. 1500 manns hafi sótt 

Drangsnesinga heim í  einmuna blíðviðri. 
Act alone einleikjahátíðin á Suðureyri sló 
öll fyrri met í framboði á listviðburðum og 
aðsókn. Framkvæmdir eru hafnar við Dýra-
fjarðargöng og búið er að gera drög að mats-
áætlun fyrir nýjan veg um Dynjandisheiði og 

um Arnarfjörð frá Bíldudal upp á Dynjandis-
heiði. Teigskógur er enn i tafaferli og fram-
kvæmdir munu ekki hefjast fyrr en haustið 
2018 í fyrsta lagi. Þá Lagði Hafrannsóknar-
stofnun stein í götu fiskeldi í Ísafjarðardjúpi 
og deilur risu óvænt um Hvalárvirkjun.

Viðburðarríkt sumar

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

NOKKRIR 
DAGAR 
EFTIR!

15 - 35% AFSLÁTTUR

GERIÐ
FRÁBÆR

KAUP! SPARIDAGARfyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinu

914 913 410

ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1400 SN.
Rétt verð: 99.900,-

Sparidagaverð: 79.920,-

914 913 404

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1200 SN.
Rétt verð: 89.900,- 

Sparidagaverð: 71.920,-

20%25%
Þetta merki hefur 
verið hjá Ormsson 
í 27 ár. Það köllum 
við góða reynslu.

916 097 949

ÞURRKARI 7 KG. BARKALAUS
Rétt verð: 99.900,-

Sparidagaverð: 79.920,-
916 097 952

ÞURRKARI 8 KG. BARKARLAUS
Rétt verð: 109.900,-

Sparidagaverð: 87.920,-

20%
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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
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Framkvæmdir eru hafnar við 
Dýrafjarðargöng. Unnið er 
að því að hreinsa jarðveg frá 

væntanlegu gangaopi í Arnarfirði og 
jafnframt að koma fyrir vinnubúð-
um, steypustöð og öðru sem þarf 
að vera til staðar þegar sprengingar 
byrja. Davíð Davíðsson á Þingeyri tók 
myndirnar.

þrír starfsmenn Hafrannsóknar-
stofnunar unnu á síðasta ári 
fyrir veiðifélag Langadalsár og 

fékk stofnunin greitt fyrir. Þetta stað-
festir Sigurður Guðjónsson, forstjóri 
Hafrannsóknarstofnunar. Hann hefur 
ekki enn gefið upp hversu há greiðslan 
var. Stofnunin vann að vöktun á stofn-
um lax og bleikju í Langadalsá og 
skýrslan var gefin út í janúar 2017. 
Veiðimálastofnun hefur um árabil 
unnið fyrir veiðifélagið. Einn þeirra 
sem vann að skýrslunni hefur unnið 
fyrir veiðifélagið allt frá 1985. 

Um langt árabil hefur verið náið 
samstarf milli Veiðimálastofnunar og 
einstakra veiðifélaga og samhljómur 
um afstöðu til stangveiði og þýðingar 
hennar. Fyrir ári var Veiðimálastofn-
un og Hafrannsóknarstofnun sam-
einuð og forstjóri Veiðimálastofnunar 
varð forstjóri nýju stofnunarinnar.

Hafrannsóknarstofnun var ný-
lega fengið til þess að gefa faglegt álit 
á hættu á erfðablöndun milli villtra 
laxastofna og eldislax og lagðist stofn-
unin gegn laxeldi í Ísafjarðardjúpi 
þar sem hún telur hættu á að það geti 
skaðað laxastofninn m.a. í Langadalsá.

Í skýrslu starfsmanna Hafrann-
sóknarstofnunarinnar fyrir Veiðifélag 
Langadalsár segir m.a. :

„Vatnasvæði Langadalsár/Hvanna-
dalsár ásamt Laugardalsá eru öflugustu 
veiðiárnar við Ísafjarðardjúp. Nú liggja 
fyrir stórfelld áform um laxeldi í sjókví-
um í Ísafjarðardjúpi. Miklar líkur eru til 
að laxeldi í sjókvíum hafi neikvæð áhrif 
á laxastofna því fi skar munu ætíð sleppa 
úr haldi í einhverjum mæli í sjókvíaeldi, 
og þar með hluti þeirra í Langadalsá. 

Það leiðir til mengunar strandsvæða, 
sníkjudýra og erfðablöndunar eldislaxa 
af norskum uppruna við náttúrulega 
fiskstofna.  Mikilvægt er að séð verði til 
þess að umfang og skipulag mögulegs 
eldis verði með þeim hætti að tilveru 
náttúrulegra stofna laxfiska á svæðinu 
sé ekki stefnt í hættu.“

Landssamband veiðifélaga hefur 
mótmælt harðlega eldi á frjóum laxi 
í sjó og telur það aðför að viðkvæmri 
náttúru Íslands.

efnahagslegt umfang laxveiði í 
ánum þremur í Ísafjarðardjúpi, 
sem eru á áhrifasvæði fyrirhug-

aðs laxeldis er aðeins einn þúsundasti 
af því sem laxeldið gefur af sér. Tekjur 
af stangveiði í Langadalsá voru á síðasta 
ári um 10,5 milljónir króna.  Ekki liggja 
fyrir upplýsingar um tekjur af veiðinni 
í Hvannadalsá og Laugardalsá en sé 
miðað við Langadalsá og tekið tillit til 
veiðinnar í hverri á má ætla að heildar-
tekjurnar í ánum þremur hafi verið um 
24 milljónir króna á síðasta ári.

Þetta er ekki fjarri því sem ætla má 
út frá skýrslu Hagfræðistofnunar Há-
skóla Íslands frá 2004 um efnahagsleg 
áhrif af lax- og silungsveiði á Íslandi 
og greinargerðar Sveins Agnarssonar, 
hagfræðings til Fræðaþings landsbún-
aðarins 2005, sem er  byggð á skýrslu 
Hagfræðistofnunarinnar.  Samkvæmt 
þeim gögnum voru beinar tekjur 2 – 
2,4 milljarðar króna á landinu öllu. 
Hlutur ánna í Ísafjarðardjúpi er um 
1,4% af því og að teknu tilliti til þess að 
verðlag hefur tvöfaldast frá því verð-
lagi sem skýrslurnar voru reiknaðar á 
fæst að beinar tekjur geti verið um 30 
– 36 milljónir króna á ári af laxveiði í 
ánum þremur.

Efnahagsleg áhrif af 30.000 tonna 
laxeldi í Ísafjarðardjúpi eru miklu 
meiri. Kristján Davíðsson, fram-

kvæmdastjóri Landssambands fiskeld-
isstöðva telur að fiskeldið muni skapa 
600 störf og að útflutningsverðmætin 
verði um 25 milljarðar króna. Berin-
ger Finance, norrænn fjárfestingar-
banki, gaf nýlega út ýtarlega skýrslu 
um íslenskt laxeldi. Þar eru svipaðar 
kennitölur um fjölda starfa og útflutn-
ingsverðmæti sem fylgja tilgreindu 
magni.

130 milljarðar króna á landsvísu
Í skýrslu Beringer Finance, sem meðal 
annars er greint frá í Morgunblaðinu 
6. júlí 2017,  er því spáð að árið 2020 
verði framleiðslan orðin 66 þúsund 
tonn og innan 5 – 8 ára geti fram-
leiðslan verið farin að nálgast 200 
þúsund tonn.  Á þessu ári er áætlað 

að framleiðslan verði 11000 tonn af 
laxi og ríflega 18000 tonn af eldisfiski 
samtals.  Árlegar tekjur af fiskeldinu 
verði um 130 milljarðar króna þegar 
fram í sækir. Gangi það eftir yrði lax-
eldið um 5% af landsframleiðslunni. 
Til samanburðar lagði sjávarútvegur-
inn til 8% af landsframleiðslunni árið 
2015. Fjöldi starfa sem væru í laxeldi 
yrði samkvæmt skýrslunni um 6000. 
Til samanburðar þá eru um 9000 störf 
í sjávarútveginum í heild. Í skýrslunni 
er byggt á upplýsingum frá íslensku 
fiskeldisfyrirtækjunum, þeim leyfum 
til framleiðslu sem þau þegar hafa og 
umsóknir fyrirtækjanna um aukn-
ingu. Í skýrslunni er því spáð að verð 
á eldisfiski muni haldast hátt á næstu 
þremur árum. 

Laxveiðin aðeins 1/1000 
af fyrirhuguðu laxeldi

Efnahagsleg áhrif: 

Hafró verktaki hjá 
Veiðifélagi langadalsár
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Framkvæmdir 
hafnar

Dýrafjarðargöng: 

Gamla reisulega íbúðarhúsið 
að Kvíum í Jökulfjörðum 
hefur undanfarin ár verið 

algerlega endurbyggt. Byrjað var á 
verkinu árið 2012 og sér nú fyrir end-
an á framkvæmdunum. Það er fyrir-
tækið Borea Adventures sem  hefur 
húsið til afnota og stendur straum af 
kostnaðinum. Að sögn Rúnars Óla 
Karlssonar eru komnar rúmar 30 
milljónir króna í verkið. 

Eins og sjá má af myndunum er 
húsið ákaflega stílhreint og er orðið 
mikil staðarprýði og er þá mikið 
sagt, þar sem óvíða er tilkomumeira 
bæjarstæði en á Kvíum. Það er ferða-
þjónustan sem skapar grundvöllinn 
fyrir endurbótunum og vinsælt er 
af ferðamönnum að dvelja í húsinu, 
sem búið er nútímaþægindum.

Húsið var reist á árunum 1921-23. 
Það var Jón Jakobsson, bóndi og fjöl-
skylda hans sem byggði þetta tveggja 
hæða steinhús sem er að auki með 
kjallara. Kvíar fóru í eyði 1948 og var 
ekki haldið við fyrr en 64 árum síð-
ar.  Viður í húsið var reksviður sótt-
ur víða um Hornstrandirnar. Það fer 
ekki á milli mála að Kvíar eru nú feg-
ursta steinhús norðan Ísafjarðardjúps.

ÍbúðarHúsið 
endurbyGGt

einleikjahátíðin Act alone 
var haldin á Suðureyri fyrir 
skömmu. Þetta er fjórtanda 

árið í röð sem hátíðin er haldin.
Hátíðin stóð í þrjá daga og boð-

ið var upp á fjölmarga einleiki. Að-
sókn var gríðarleg og skiptu gestir 
þúsundum þegar allt er saman 
talið. Fjölmargir listamenn komu 
fram

og sýndu. Fyrirtæki og stofnanir 
styrku viðburðina og sem áður var 
ókeypis fyrir sýningargesti. Elfar 
Logi Hannesson, leikari er drif-
fjöðrin í hátíðinni, en fjölmargir 
leggja hönd á plóg í sjálfboðavinnu. 
Einn þeirra er Jón Arnar Gestsson, 
formaður björgunarsveitarinnar á 
Suðureyri. Hátíðinni verður betur 
berð skil í næsta blaði.

Act alone á Suðureyri

Kvíar í Jökulfjörðum: 

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027
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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.
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Hagsmunaárekstrar: 
Veiðifélagið greiðir fyrir 
álit starfsmanna Haf- 
rannsóknarstofnunar

Veiðifélag Langadalsár greiddi Hafrannsóknarstofnun fyrir skýr-
slu um vöktun á stofnum lax og bleikju í Langadalsá við Ísa-
fjarðardjúp árið 2016 sem kom út í janúar 2017. Sigurður Guð-

jónsson, forstjóri stofnunarinnar staðfestir þetta í svari við fyrirspurn 
blaðsins Vestfirðir. Hann kvaðst ekki geta svarað því hve há greiðslan 
væri þar sem hann væri í sumarfríi. Ekki hafa enn fengist svör við 
spurningunni þrátt fyrir ítrekaða eftirgangsmuni. 

Í skýrslu starfsmanna stofnunarinnar er gerð 
grein fyrir rannsóknum sem fram fóru á stofnum 
lax og bleikju sem fram hafa farið um árabil. Í 
niðurlagi skýrslunnar segir: 

Vatnasvæði Langadalsár/Hvannadalsár ásamt 
Laugardalsá eru öfl ugustu veiðiárnar við Ísa-
fjarðardjúp. Nú liggja fyrir stórfelld áform um 
laxeldi í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi. Miklar líkur 
eru til að laxeldi í sjókvíum hafi neikvæð áhrif á 
laxastofna því fiskar munu ætíð sleppa úr haldi í 
einhverjum mæli í sjókvíaeldi, og þar með hluti þeirra í Langadalsá. Það 
leiðir til mengunar strandsvæða, sníkjudýra og erfðablöndunar eldislaxa 
af norskum uppruna við náttúrulega fiskstofna.  Mikilvægt er að séð verði 
til þess að umfang og skipulag mögulegs eldis verði með þeim hætti að 
tilveru náttúrulegra stofna laxfiska á svæðinu sé ekki stefnt í hættu.

Þetta álit er ekki í samræmi við tilgang rannsóknarinnar en er athygl-
isvert í ljósi þess að Hafrannsóknarstofnun er fengin sem óháður aðili 
til þess að leggja fræðilegt áhættumat á mögulegrar erfðablöndun milli 
eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi. Í áliti stofnunarinnar 
hálfu ári seinna frá því í júlí 2017 segir:

í ljósi núverandi þekkingar er lagt til að ekki verði leyft eldi í Ísafjarðar-
djúpi vegna mögulegra mikilla neikvæðra áhrifa á laxastofna í Djúpinu.

Stofnunin gefur því út sama álit og starfsmenn hennar settu fram 
hálfu ári fyrr og stofnunin fékk greitt fyrir frá hagsmunaaðila. 

Veiðimálastofnun gengur aftur 
Hafrannsóknarstofnun og veiðimálastofnun voru sameinaðar í fyrra und-
ir hatti Hafrannsóknarstofnunar og forstjóri Veiðimálstofnunarinnar varð 
forstjóri hinnar nýju stofnunar. Nánin tengsl hafa verið um langt árabil milli 
Veiðimálastofnunar og veiðifélaga laxveiðiáa. Þannig hefur einn höfunda skýr-
slunnar um Langadalsá frá janúar 2017 unnið fyrir Veiðifélagið allt frá 1985. 

Starfsmenn Veiðimálsstofnunar og þar með talinn núverandi forstjóri 
Hafrannsóknarstofnunar hafa ítrekað tekið til varna fyrir stangveiði-
hagsmuni og vísað til efnahagslegrar þýðingar atvinnugreinarinnar. Til 
dæmis lagði Sigurður Guðjónsson, sem forstjóri Veiðimálastofnunar 
mikla áherslu á þetta í ársskýrslu Veiðimálastofnunar frá 2012. Sama er 
upp á teningnum í fræðilega áhættumatinu sem á að einskorðast við mat 
á hættu á erfðablöndun villts lax við eldislax. Þar er dregið sérstaklega 
fram efnahagsleg þýðing stangveiðanna á bls 9 í skýrslunni:

„Bein verðmæti veiðiréttinda í íslenskum laxveiðiám eru hins vegar 
metin á 3-4 milljarðar króna að núvirði og heildarverðmætasköpun með 
afleiddum, óbeinum áhrifum (gisting, veitingasala o.fl.) er metin í kring-
um 15-20 milljarðar króna á ári að núvirði“ og „Með þessum reiknikúnst-
um má því áætla að hver veiddur íslenskur lax skapi verðmæti sem nema 
u.þ.b. 250 þúsund íslenskum krónum, þó vissulega komi stór hluti þessara 
verðmæta úr vösum íslenskra veiðimanna og fyrirtækja.“

Ekki er gerð nein tilraun til þess að meta efnahagslegu áhrifin af lax-
eldi í sjó til þess að hafa samanburð milli þessara tveggja kosta og jafn-
vægi í skýrslunni. Þetta er stórfurðuleg staðhæfing í áhættumatsskýrslu 
Hafrannsóknarstofnunar þar sem aðeins var verið að meta erfðafræði-
lega þætti en ekki efnahagslega. Efnahagslegt mat er allt annað mál og 
um  þarf að gera sérstaka skýrslu. Þá skýrslu geta starfsmenn Hafrann-
sóknarstofnunar ekki unnið af augljósum ástæðum. 

Vanhæfir vegna tengsla við hagsmunaaðila
En starfsmenn stofnunarinnar eru líka vanhæfir til þess að gefa út álit á sam-
búð laxeldis og laxveiða vegna náinna tengsla, þar með talið fjárhagslegra, 
fyrrum starfsmanna Veiðimálastofnunar við veiðifélögin um langt árabil. 
Sérstaklega er Sigurður Guðjónsson, forstjóri vanhæfur til þess að taka þátt 
og stýra gerð áhættumatsins. Það grefur undan trúverðugleika Hafrann-
sóknarstofnunar að þráast við að gera grein fyrir greiðslum frá veiðifélagi 
Langadalsár til Hafrannsóknarstofnunar og það mega allir lesa í skýrslum 
stofnunarinnar að ítrekað eru sett fram þau „sérfræðiálit“ sem greiðend-
ur vilja helst heyra. Vera má að sérfræðingar gömlu Veiðimálastofnunar og 
hagsmunaaðilar í stangveiði séu sammála um fiskeldi í sjó, en sérfræðingarnir 
geta ekki samtímis verið verktakar hjá hagsmunaaðilununum og gefið stjórn-
völdum trúverðuga ráðgjöf. Fjárhagslegu tengslin koma í veg fyrir það. Álit 
Hafrannsóknarstofnunar verður því að taka með miklum fyrirvara.

Kristinn H. Gunnarsson

leiðari
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yfir 90 manns mættu í fyrstu 
Tungumálaskrúðgönguna 
sem haldin á Ísafirði í dag. 

Skrúðgangan var haldin í tilefni af 
námskeiðslokum Tungumálatöfra 
sem er tilraunaverkefni til að búa til 
málörvandi fyrir fjöltyngd börn á Ísa-
firði. 

Haldið var frá Edinborgarhúsinu 
og gengið að Byggðarsafni Vestfjarðar 
þar sem 14 börn sem tala sjö tungu-
mál fleyttu bátum sem þau bjuggu til á 
námskeiðinu. Tjöruhúsið bauð upp á 
plokkfisk fyrir alla sem mættu. 

Elíza Reid stýrði fundi sem haldinn 
var í kjölfarið um framhald verkefnis-
ins. Ákveðið var að endurtaka nám-
skeiðið á sama tíma að ári og gera 
Tungumálasrkúðgönguna að árlegum 
viðburði á Ísafirði. 

Verkstjórn var valin á fundinum 
til að halda áfram þróun verkefnisins. 

Í henni eru Herdís Hübner 
grunnskólakennari, Svava Rán 
Valgeirsdóttir leikskólastjóri, 
Matthildur Helgadóttir Jónu-
dóttir rekstrar- og viðburðar-
stjóri og Isabel Alejandra Díaz 
háskólanemi, Anna Hildur 
Hildibrandsdóttir kvik-
myndaframleiðandi.

Tungumálaskrúðganga 
árlega á Ísafirði

Myndir: Isabel alejandra Díaz.

Vestfirska vísnahornið fer aft-
ur á stjá eftir sumarhlé. Ind-
riði Aðalsteinsson, bóndi á 

Skjaldfönn hefur í mörg jorn að líta 
við bústörfin og aðstoð er vel þegin. 

Situr einn í koti karl
kveðskap úr sér ryður.
Inga fyrir austan fjall
er,  og því er miður.

Því er núna sár í sveit
söknuður við lýði.
Því Inga er eins og alþjóð veit
einstök kvennaprýði.

Þarna er ort um  Ingibjörgu Reyn-
isdóttur frá Hríshóli í Reykhólasveit  
sem er alvön sveitastörfum og hefur 
lagt Indriða lið,  meðal annars um 
sauðburðinn í vor. Hún fær  þennan 
dóm um verk sín:

Vandað mjög er verkasnið
vinnusemi og harka.
Allt er hennar atferlið
utan skekkjumarka.

Á mér lyftist eflaust brún
og ávinningur bestur
Frétti ég að haldi hún
helgi næstu,  í vestur.

Emil Ragnar Hjartarson frá Flat-
eyri var að fara  yfir gamal efni í sínum 
fórum nú í sumar og fann  þá efni frá 

þorrablóti Flateyringa árið 1965, en 
það gengur undir nafninu Stútungur.  
Þar er siður að yrkja og syngja vísur 
um Stútungsnefndina, hvern og einn í 
nefndinni er það sinnið.

Emil segir svo frá: Vísurnar eru um 
Stútungsnefndina, amstur hennar og 
athafnir við undirbúninginn eins og 
venja er með Stútungsvísurnar. Þar 
kemur fram að formaður karla var 
Trausti Friðbertsson en ekki alveg 
klárt hver stýrði kvennasveit--líklega 
Stella.

Eysteinn Gíslason er áreiðanlega 
höfundurinn en af einhverjum ástæðu 
hef ég bætt við einu lokaerindi. Ætli 
við Sara höfum ekki flutt vísurnar. 
Birti hér fyrsta og síðasta erindið:

Ennþá geymast í okkar minni
öll þau veizluhöld
því oft voru fjörug í fortíðinni
Flateyrar Stútungskvöld
Þar var nú dansað og duflað frekt
drottinn minn hvað það var skemmtilegt
það er talið af öllum það allra bezta
af öllu sem hér er þekkt

Dembum okkur í djammið vinir
dömur og herramenn
Alsgáðir, hálfir og allir hinir
ærslunum lýkur senn
Gerum á kappáti stuttan stans
stígum til morguns villtan dans
Stútfullir dansi nú stútungskarlar
við stútungs kvennafans

Nú hallar sumri sem hefði ef til vill 
getað verið hlýrra og jafnvel þurrara, 
en engu að síður hefur verið sumar 
og fagnaðarefni að vera laus við ótíð 
og vetrarhörkur. Bergur Torfason frá 
felli í Dýrafirði orti eitt sinn um sum-
arkomuna:

Ég sendi öllum sumarkveðju mína,
og sömuleiðis þakka veturinn.
hlýja og geði haldi innreið sína,
og hitti allan "vinahópinn" minn. 

Vísnahorninu lýkur að þessu sinni 
með smá viðkomu í þjóðmálunum. 
Það er Indriði á Skjaldfönn sem gerir 
úttekt á forsætisráðherranum og dreg-
ur fram tvær ólíkar hliðar og leggur 
það í hendur lesenda að velja hvora 
þeir kjósa:

Öruggt Bjarna er ágætið
um hann ríkir friður.
Góðum málum leggur lið
lítilmagnann styður.

Hin hliðin er:

Ekki er beysið ætternið
oft í glæfra ratar.
Vondum málum leggur lið
lítilmagnann hatar.

Með síðsumarkveðjum úr Víkinni

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísnahornið
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Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

Þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang 
fyrir þá sem þess óska.

við hönnum og teiknum
Komdu með eða sendu okkur málin af 
eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu, 
anddyrinu eða svefnherberginu - og 
við hönnum, teiknum og gerum þér 
hagstætt tilboð í glæsilega danska inn-
réttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð 
raftæki á vægu verði.

gott skipulag 
Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta. 
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað. 
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

styrkur - ending - gæði

eldhúsinnréttingar
hÁgÆða danskar

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Lokað á laugardögum í sumar. 
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Vestfirska forlagið hélt ársfund 
á Þingeyri við Dýrafjörð þann 
6. júní sl. Á dagskrá fundarins 

voru þrjú atriði:

1.  Farið yfir útgáfa ársins 2016
2. Stefnumótun vegna útgáfu ársins 2017
3.  Þingeyrarvefurinn á árinu 2016

Á Þingeyrarvefnum verður bráð-
lega gerð grein fyrir útgáfumálum 
Vestfirska forlagsins á árinu 2017.

Vestfirska forlagið hefur séð um 
Þingeyrarvefin í rúm 3 ár. Á árinu 
2016 komu á vefinn 863 fréttir sem er 
að meðaltali 72 fréttir á mánuði.

Vinsælasta og mest metna fréttin var 
þann 16. september 2016 þegar Halla 
Ólafsdóttir, fréttamaður RUV á Ísafirði, 
fékk „hrós dagsins“ frá Þingeyrarvefnum.

Í ljósi þessa var samþykkt á árs-
fundi Vestfirska forlagsins að færa 
Höllu Ólafsdóttur veglega bókagjöf 
frá Vestfirska forlaginu. Gjöfin var 
var afhent að kvöldi þess 6. júní sl. 
í „Sögu- og menningarhjalli Höllu 
Ólafsdóttur“ við Þvergötu á Ísafirði.    

Framhalds ársfundur
Á framhalds ársfundi Vestfirska for-

lagsins, sem háður var á "frídegi verzl-
unarmanna" þann 7. ágúst 2017, var 
ýmislegt tekið fyrir að vanda. Meðal 
annars þetta:

þingeyrarvefurinn
Ákveðið var að Vestfirska forlagið 
myndi enn um sinn leggja sinn skerf 
fram til að halda vefnum úti. Munu 
sjálfsagt ýmsir fagna því. Mörgum 
þykir nefnilega vænt um Þingeyrar-
vefinn. Segja sumir að það fyrsta 
sem þeir opna og lesa á morgnana sé 
einmitt sá góði vefur. Þess vegna ráku 
margir upp ramakvein um daginn 
þegar við gáfum í skyn að við færum 
nú að láta nótt sem nemur í þessum 
efnum. 

En sannleikurinn er sá, að það eru 
ekki margir frétta- og samfélagsvefir 
hér vestra sem hafa verið eins kraft-
miklir og fjölbreyttir að efni og Þing-
eyrarvefurinn á liðnum árum. En lát-
um sjá!

    
Með baráttukveðjum.

Upp með Vestfirði!
Hallgrímur Sveinsson
Björn Ingi Bjarnason

Ársfundur Vest-
firska forlagsins

Framan við Sögu- og menningarhjall Höllu Ólafsdóttur við Þvergötu á Ísafirði. F.v.: Júlía b. 
björnsdóttir, björn Ingi bjarnason, Halla Ólafsdóttir og Óskar örn Hálfdánarson.

tekjur Veiðifélags Langadalsár 
voru 10,5 milljónir króna á 
síðasta ári. Þetta kemur fram 

í svari formanns félagsins, Þorleifs 
Pálssonar,  við fyrirspurn blaðsins 
Vestfirðir.  Auk þess gefur stofn ár-
innar af sér 20- 25.000 gönguseiði 
árlega. Fjárfestingar félagsins eru ekki 
aðrar en þær sem snúa að lagfæringu 
veiðistaða og veiðivega við ána. Ekki 
er gert ráð fyrir fjárfestingum næstu 
árin meðal leigusamningur félagsins 
við Lax-á ehf er í gildi en hann rennur 
út 2018.

Þorleifur segir að “laxastofninn í 
Langadalsá sé upprunalegur og allt 
seiðaeldi og sleppingar eru frá klak-
laxi sem tekinn hefur verið úr ánni 
að hausti eftir veiðitíma og fluttur að 
Laxeyri í Borgarfirði þar  sem seiða-
eldið hefur átt sér stað undir ströngu 
eftirliti.  Seiðum er síðan sleppt í ána 
í upphafi sumars eftir tæp tvö ár í eld-
isstöðinni.“ 

Þorleifur Pálsson var beðinn um að 
lýsa afstöðu félagsins til fyrirhugaðs 
laxeldis í Ísafjarðardjúpi. Svör hans 
voru eftirfarandi: 

„Áhyggjur okkar af sjókvíaeldi 
snúast ekki eingöngu um skerðingu 
á einhverjum aurum til landeigenda, 
heldur er það borðleggjandi að sjó-
kvíaeldi á norskættuðum laxi í Ísa-
fjarðardjúpi mun valda erfðamengum 
á náttúrulega laxinum og útrýma hon-
um og eiginleikum hans til ratvísi ofl.

Mótmæli okkar snúast ekki ein-
göngu um laxastofnana í Ísafjarðar-
djúpi, til kemur margt annað svo 
sem hætta á eyðingu rækjustofna og 

annara skeldýra, uppeldisstöðva seiða 
nytjastofna, fuglalífs svo sem æðar-
fugls og lunda svo eitthvað sé nefnt og 
trúlega eru selastofnar einnig í hættu.

Eins er víst að magneldi laxfiska í 
sjókvíum í Ísafjarðardjúpi muni hafa 
veruleg neikvæð áhrif á ferðaþjónustu 
til lands og sjávar svo ekki sé talað um 
aukningu skemmtiferðaskipa er sótt 
hafa Ísafjarðarbæ heim ár hvert og eru 
nú komin yfir 100 skip á sumri.  

Framtíðin er í lokuðum sjókvíum 
og eða landeldi og hafa aðrar þjóðir 
lokað á opnar sjókvíar og leyfa þær ekki 
lengur.  Af hverju þurfum við að hleypa 
erlendu fjármagni inn í okkar land, að-
ilum sem vilja flytja úreltan og bannað-
an búnað hingað frá sínu heimalandi. 

Berjumst fyrir bættum samgöng-
um, aukinni orku og fjarskiptasam-
bandi nútímans.  Þá munum við geta 
myndað störf fyrir unga menntaða 

fólkið okkar sem vill koma heim og 
nýta sína menntun í heimabyggð.  Vel 
menntað fólk sest ekki að á lands-
byggðinni til að slægja lax eða regn-
bogasilung.“

Á árunum 1968-1981 var sleppt í 
Langadalsá 23.500 gönguseiðum sam-
kvæmt skýrslu Veiðimálastofnunar frá 
1989. Aðspurður um það hvaðan þau 
seiði hafi verið segir Þorleifur  „svo 
lengi sem ég man og fór að kynnast 

Langadalsá upp úr 1970 þá hefur alltaf 
verið tekinn klaklax úr ánni sjálfri.  
Fyrir þann tíma veit ég ekki um náið, 
en veit þó að á meðan Guðmundur 
heitinn Guðmundsson, Jóhann Gunn-
ar heitinn sýslumaður, Ólafur heitinn 
Guðmundsson í Þór og fl. sáu um ána 
þá var tekinn lax úr Langadalsánni og 
hann kreistur og hrogn síðan höfð í 
klakhúsi sem var upp af innanverðum 
Seljalandsvegi á Ísafirði.“ 

10,5 milljóna króna tekjur
Langadalsá: 
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„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.



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



8   24. ágúst 2017

nú nýlega lét Hafrann-
sóknastofnun Íslands vinna 
fyrir sig skýrslu sem kallast 

„Áhættumat vegna mögulegrar erfða-
blöndunar frá laxeldi“ og hefur skýr-
slan verið birt á heimasíðu stofnunar-
innar www.hafogvatn.is.

Það þarf ekki að rýna lengi í skýrsl-
una til þess að sjá að á henni eru fjöl-
margir vankantar. Í titli skýrslunnar 
er hún sögð vera áhættumat en það 
er rangnefni af því að í henni er ekki 
framkvæmt eiginlegt áhættumat.

Þegar áhætta er reiknuð er for-
múlan í sinni einföldustu mynd 
margfeldi líkinda og afleiðinga sem 
eru stuðlar sem fundnir eru út með 
ýmsum leiðum, allt eftir því hvert við-
fangsefnið er.

Í skýrslunni er aðeins annar liður 
jöfnunnar, þ.e. líkindi, reiknaður út 
og afar hæpnar forsendur notaðar til 
þess og má segja að um sé að ræða 
reiknireglu. Inn í jöfnuna eru valdir 
stuðlar sem eru ekki í neinu samhengi 
við raunveruleikann eða fyrirliggjandi 
rannsóknir og jafnvel án þess að heim-
ilda sé getið.

Þessi hugmynd að líkani er heima-
tilbúin og engar tilraunir hafa verið 
gerðar til að sannreyna það. Það verð-
ur því að skoðast eins og áður segir 
sem svokölluð „reikniregla“ sem hef-
ur ekkert vísindalegt gildi og væri því 
mjög svo óábyrgt að ætla að hafa skýr-
sluna til hliðsjónar við stefnumótun í 
fiskeldi.

Sem dæmi um stuðla sem not-
aðir eru í reiknireglunni eru gamlar 
norskar tölur um slysasleppingar sem 
aukinheldur eru margfaldaðar með 
stuðlinum 4. Höfundar reiknireglunn-
ar ákveða að velja stuðulinn 4 fremur 
en 3, 2 eða 1 nú eða einhverja allt aðra 
tölu en engan rökstuðning er að finna 
fyrir þessu vali.

Fram kemur í skýrslunni að fjöldi 
laxa sem sleppur úr kvíum sé á stöð-
ugri niðurleið en skýrsluhöfundar 
kjósa þrátt fyrir það að taka ekki tillit 
til þeirrar staðreyndar við útreikninga 
sína þó að tölurnar séu afgerandi. 
Miklar framfarir hafa orðið á búnaði 
sem notaður er í fiskeldi eftir að gæða-
staðlar voru teknir upp og slysaslepp-
ingum hefur fækkað verulega.

Í lok maí sl. höfðu t.d. aðeins borist 
tilkynningar til norskra yfirvalda um 
að 24 laxar hefðu sloppið.

Hið svokallaða líkan gefur því 
einhverja furðulega niðurstöðu eða 
líkindi á að atburður geti gerst. Til 
þess að klára dæmið og reikna út 
áhættuna þarf að finna stuðul fyrir 
afleiðingarnar en þann lið vantar inn 
í útreikningana en meta þyrfti áhætt-
una fyrir hverja á eða svæði fyrir sig ef 
nákvæmni í vinnubrögðum er óskað.

Og hverjar yrðu svo afleiðingarnar 
fyrir Breiðdalsá? Svarið er litlar sem 
engar nema ef til vill jákvæðar.

Áin er hafbeitará en eldisfiski hef-
ur verið sleppt í ána frá árinu 1967 
og hefur verið notast við nokkra mis-

munandi stofna við þá starfsemi. Í 
ánni er því ekki villtur stofn sem getur 
orðið fyrir áhrifum enda virðist lax 
eiga erfitt með að klekja út hrognum 
sínum þar hvort sem um er að kenna 
hve köld áin er eða öðrum óhagstæð-
um skilyrðum. Það er því falskur 
tónn í því að vilja koma í veg fyrir 
fiskeldi með það í huga að verja ein-
hvern ímyndaðan sérstakan laxastofn 
í Breiðdalsá sem ekki er lengur til en 
sú spurning vaknar hvað hefur orðið 
um náttúrulegan bleikjustofn sem eitt 
sinn var í ánni eftir að sleppingar á laxi 
í ána fóru að aukast?

Hagræn neikvæð áhrif verða engin 
af því að menn munu eftir sem áður 
koma í Breiðdalsá til þess að veiða.

Ef til vill má leiða líkum að því að 
áhrifin yrðu jákvæð með sterkari sam-
félögum á Austfjörðum.

Það skýtur óneitanlega skökku við 
að verndargildi eldisár vegi meira en 
lífsviðurværi íbúa á Austfjörðum. 
Árið 2004 var ákveðið með lögum að 
aðeins mætti stunda fiskeldi á ákveðn-
um svæðum við landið og var gert ráð 
fyrir að hugsanlegum áhrifum laxeld-
is mundi gæta á svæðum sem voru 
talin síður viðkvæm og ekki hafa til 

að dreifa þekktum og stórum veiðiám. 
Breiðdalsá tilheyrir ekki þeim ám.

Á Djúpavogi vinna nú um 50 
manns beint og óbeint við fiskeldi og 
allir hljóta að sjá að það yrði mikið 
áfall ef þau störf hyrfu vegna þessar-
ar skýrslu. Ábyrgð þeirra sem ráða 
er mikil. Það væri alls ekki faglegt að 
nota skýrsluna sem tæki til þess að 
ákvarða framtíðarfyrirkomulag fisk-
eldis á Austfjörðum og svo sannarlega 
væri verið að fórna meiri hagsmunum 
fyrir minni á röngum forsendum af 
því að hér er ekki um vísindalegt plagg 
að ræða. Það er hins vegar ekkert því 
til fyrirstöðu að laxveiði og laxeldi geti 
blómstrað hlið við hlið hér á landi sem 
annars staðar, landi og þjóð til heilla.

Það væri virkilega óábyrgt að ætla 
að láta þessa skýrslu ráða ferðinni í 
uppbyggingu fiskeldis við Ísland vegna 
þess að hún er ekki nægilega vel unnin 
en í henni er farið á svig við grund-
vallarþætti vísindalegra vinnubragða 
og verklags og stuðst við getgátur og 
sögusagnir án heimilda.

Mikið er í húfi, orðspor Hafró, 
hagsmunir sveitarfélaga á svæðum 
sem hafa átt undir högg að sækja, lífs-
viðurværi fjölda fjölskyldna, auk þess 
sem uppbyggingu sem kostað hefur 
milljarða er teflt í tvísýnu.

Sveinn Kristján Ingimarsson
Höfundur er fiskeldisfræðingur. 

kristjan@djupivogur.is

mikil umræða hefur sprottið 
upp vegna fiskeldsisáforma 
víða um land. Takast þar á 

veiðiréttareigendur og stangveiði-
menn annars vegar og fiskeldismenn 
hins vegar. Nýlega kom úr skýrsla frá 
Hafró um hættu af erfðamengun:

"Áhættumat vegna mögulegrar 
erfðablöndunar milli eldislaxa og 
náttúrulegra laxastofna á Íslandi"

Þessi skýrsla hefur síðan verið not-
uð af báðum deiluaðilum til að styðja 
sitt mál. Minnir þetta mig á á deilur 
um smábátahöfn við Elliða-
árósa á áttunda áratugnum. 
Veiðimálastjóri gaf umsögn 
um áhrif hafnarinnar á El-
liðaárlaxinn og umsögn-
in var svo loðin að báðir 
deiluaðilar, sem voru annað 
hvort með eða á móti höfn-
inni, notuðu umsögnina 
máli sínu til framdráttar. 
Höfnin var svo byggð en 
ekkert skelfilegt gerðist.

En aftur að skýrslu 
Hafró en þar segir:

Í yfirstandandi rann-
sókn á vegum Hafrann-
sóknastofnunar (Leó Alex-
ander Guðmundsson o.fl., 
óbirt gögn) hafa í fyrsta 
sinn fundist vísbendingar 
um erfðablöndun úr eldis-
fiski af norskum uppruna 
yfir í náttúrulega íslenska 
laxastofna. Verið er að 
vinna að skýrslu um þess-
ar rannsóknir en helstu bráðabirgða-
niðurstöður eru birtar hér með góð-
fúslegu leyfi höfunda. Í rannsókninni 
voru erfðagreind sýni úr 701 laxaseiði 
úr 16 vatnsföllum á tímabilunum 

ágúst 2015 og ágúst/október 2016. 
Auk þess voru erfðagreind sýni úr 
tveimur kynþroska eldislöxum sem 
veiddust í Mjólká í ágúst 2016.

Hér segir að verið sé að vinna úr 

rannsóknargögnum, 701 laxa-
seiði úr 16 ám, að meðaltali 43 
seiðum frá hverri á, en ekki er 
getið í hvaða ám sýnin eru tek-
in, niðurstöður enn óbirtar, en 
ástæða þykir til að birta helstu 
niðurstöður, sem gefa sterkar 
vísbendingar um erfðablöndun 
norskra laxa og íslenskra. Það 
sem Hafró finnst bitastæðast 
birtist í kaflanum hér að neðan:

"Bráðabirgðaniðurstöður 
gefa sterkar vísbendingar um að 
strokulaxar af norskum eldisupp-
runa hafi sloppið úr eldiskvíum, 

hrygnt og blandast villtum löxum 
í nágrenni eldissvæða. Skýr merki 
um erfðablöndun mátti sjá í tveimur 
laxastofnum, í Botnsá í Tálknafirði 
og í Sunndalsá í Trostansfirði, sem 

er einn af innfjörðum Arnarfjarðar. 
Í Botnsá fundust fjórir blendingar 
og tvö hrein eldisseiði, öll af ár-
gangi 2014. Sýnatakan var ekki um-
fangsmikil en það er athyglisvert að 
helmingur greindra seiða úr Botnsá 
reyndist vera af eldisuppruna. Höf-
undar skýra blendingana með því að 
eldislax hafi hrygnt í ánni og æxlast 
með villtum löxum (sennilega eldis-
hrygnur og villtir hængar). Hrein eld-
isseiði hafa hugsanlega verið afrakstur 
innbyrðis æxlunar strokulaxa en 
einnig er mögulegt að þarna hafi verið 
um að ræða strokuseiði úr seiðastöð-
inni í botni Tálknafjarðar. Höfundar 
leiða að því líkur að þarna hafi verið 
um að ræða afkvæmi strokulaxa úr 
slysasleppingunni í Patreksfirði í nóv-
ember 2013".

Hér eru miklar ályktanir dregnar 
af ákaflega takmörkuðum gögnum og 
það láist að geta aðstæðna við Botnsá.
Svo virðist sem greind hafi verið 12 
laxaseiði en enginn fullorðinn lax.

Botnsá er innst í Tálknafirði, stutt, 
köld, næringarsnauð með kvikulum 
malarbotni og ákaflega illa fallin, 

jafnvel óhæf, til uppeldis laxaseiða og 
viðhalds sérstaks laxastofns. Í ánni 
var ekki lax áður fyrr en í seinni tíð 
hafa veiðst í henni 5-6 laxar á ári. Í 
ósi árinnar hefur verið starfræk fisk-
eldisstöð í um 30 ár og þar framleitt 
laxaseiði ásamt eldi á regnbogasilungi 
í innikerjum og útitjörnum. Þar gætir 
flóðs og fjöru og óhjákvæmilega lekur 
fiskur út úr eldisstöðum.

Því verður að telja líklegt að seiðin 
sem fundust í Botnsá hafi komið úr 
eldisstöðinni og að þeir örfáu laxar 
sem þar hafa veiðst séu af svipuðum 
uppruna. Það er því nokkuð víst að 
í Botnsá hefur ekki verið neinn sér-
stakur laxastofn, sem hafi erfðabland-
ast norskum laxi.

Enn fráleitari eru getgátur Hafró 
um að fjórir blendingar og tvö hrein 
eldisseiði séu afkvæmi strokulaxa 
úr slysasleppingunni í Patreksfirði í 
nóvember 2013. Þetta er ævintýra-
leg túlkun á fátæklegum gögnum og 
hrein ágiskun.

Þá er óskiljanlegt og óleyfilegt að 
höfundar þessara getgáta hafi ekki 
greint frá því að eldisstöð, með norsk-
um seiðum, hafi verið staðsett í ósi 
Botnsár í 30 ár. Einnig gleyma þeir 
því að seiðaeldisstöð, og áframeldis-
stöð hefur verið starfrækt á Gileyri, 
um 2 km frá Botnsá í áratugi og það-
an hafa vafalaust lekið seiði. Þá voru 
kvíar í firðinum á níunda áratugnum 
auk þess sem laxeldisstöðin Sveins-
eyrarlax var fyrir utan oddann.

Að mínu mati er þessi rannsókn 
ákaflega rýr og miklar ályktan-
ir dregnar af fátæklegum gögnum. 
Vaknar því sú spurning hvaða tilgangi 
slík vinnubrögð eiga að þjóna.

Jón Kristjánsson, fiskifræðingur

Áhættumat og Breiðdalsá

miklar ályktanir dregnar 
af fátæklegum gögnum

Skýrsla Hafró um erfðablöndun laxastofna

„Hér eru mikl-
ar ályktanir 

dregnar af ákaf-
lega takmörkuðum 
gögnum og það 
láist að geta að-
stæðna við Botnsá.
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I.
Náð sé með yður og friður frá Guði 

föður vorum og Drottni Jesú Kristi.  
Amen.

Það, sem einkennir trú Hebrea eins 
og hún birtist í Gamla testamentinu er 
trú þeirra á framtíðina.  Öfugt við mörg 
önnur trúarbrögð fornaldar þá var 
þeirra gullöld ekki í fortíðinni heldur 
var hún einhvers staðar fólgin í fram-
tíðinni því þá myndi Guð, Jahve rétta 
við hlut þeirra.  Þetta birtist strax í frá-
sögu Fyrstu Mósebókar af ættföðurnum 
Abraham.  Guð lofar honum syni og 
heitir honum því að afkomendur hans 
muni verða að stórri þjóð.  Og svo kem-
ur fyrirheitið:  Af þínu afsprengi munu 
allar þjóðir jarðarinnar blessun hljóta!

Í lexíu þessa sunnudags hjá spá-
manninum Jesaja er svo fyrirheitið 
um frelsarann Messías:   Ég geri þig að 
sáttmála fyrir þjóðirnar og að ljósi fyrir 
lýðina til að opna hin blindu augu.  Við 
kristnir menn trúum því að þessi fyr-
irheiti hafi ræst með Jesú Kristi.  Hann 
sé hinn fyrirheitni frelsari, sem bækur 
Gamla testamentisins tala um.  Og þess 
vegna segir Jesús í Fjallræðunni:  Ætlið 
ekki að ég sé kominn til að afnema 
lögmálið eða spámennina, - lögmál-
ið er Mósebækurnar og hitt eru spá-
mannaritin. Ég kom ekki til að afnema 
heldur uppfylla. Þar til himinn og jörð 
líða undir lok mun ekki einn smástafur 
eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns 
allt er komið fram.

Og hver var þessi gullöld, sem Jeús 
boðaði?  Hver var þessi nýja öld, sem 
Jesús kallaði iðulega himnaríki eða 
guðsríki?  Hvað kom Jesús með nýtt?  
Hverju breytti hann?  Ég efast um að 
margir nútímamenn geri sér fulla grein 
fyrir því hversu róttækur og byltingar-
kenndur boðskapur Jesú var á sínum 
tíma.  Í foröld á dögum Jesú þá þótti 
þrælahald sjálfsagt.  Þrællinn var eign 
húsbónda síns og húbóndinn mátti ráð-
stafa og fara með þrællinn eins og hon-
um sýndist.  Hann átti það og mátti það.  
Konur og dætur, þær voru líka eign 
húsbóndans.  Já, og frjálsir menn voru 
alls ekki allir jafnir fyrir lögunum.  Það 
voru hinir betri menn, aðallinn, hinir 
eðalbornu, þeir kusu, þeir stjórnuðu og 
svo var það lýðurinn, hinir, sem höfðu 
alls ekki sömu réttindi.  Inn í þennan 
heim kemur Jesús með sinn byltingar-
kennda boðskap.  Guð elskar alla menn.  
Allir menn í heinum, óháð stöðu sinni 
eru elskaðir af Guði.  Páll postuli út-
listar þetta í pistli dagsins:  Með því að 
trúa á Krist Jesú eruð þið öll Guðs börn. 
Þið öll, sem eruð skírð til samfélags við 
Krist, hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki 
Gyðingur né annarrar þjóðar maður, 
þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið 
eruð öll eitt í Kristi Jesú.  Af þessum 
boðskap leiddi það að kristnir menn 
afnámu smátt og smátt þrælahald í sín-
um löndum.  Og þeir fóru að líta svo á 
að allir ættu sama rétt, konur jafnt sem 

karlar, hvítir sem svartir.  Því að öll vær-
um við Guðs börn, öll jöfn frammi fyrir 
honum.

II.
Hann Haukur frændi, sem var lengi 

ritstjóri Reykjavík Grapevine, fór til Am-
eríku og átti heima þar um skeið.  Hann 
bjó í Pennsilvaníu.  Og þegar hann kom 
heim þá fór hann að tala við mig um 
hvað hann hefði orðið undrandi þegar 
hann komst að því að það voru kristin 
kvenfélög, kvekarar og alls kyns kirkju-
félög, sem höfðu barist fyrir réttindum 
blökkumanna.  Þessi félög, sem á Íslandi 
eru helst þekkt fyrir að baka kökur, 
höfðu á dögum Þrælastríðsins stað-
ið fyrir því að smylga blökkufólki frá 
Suðurríkjunum í frelsið í norðri.  Og þau 
lögðu sig í hættu fyrir hugsjónir sínar.

Vitið þið, ég held að margir Ís-
lendingar séu slegnir húsblindu þegar 
kemur að kirkjunni.  Þeir sjá ekki hið 
góða starf, sem fram fer í kirkjunni, - 
ekki fremur að maður, sem setti upp 
ljósakrónu í stofunni fyrir tíu árum er 
hættur að taka eftir henni; þar til allt í 
einu að einhver bendir honum á krón-
una og segir við hann:  Rosalega er þetta 
sérstakur gripur!  Stundum sér fólk ekki 
það, sem er nálægt þeim.  Það kann 
ekki meta það, sem er alltaf fyrir augun 
þeirra.  Eins og leigubílstjórinn á Hwai 
sagði við vin minn sr. Örn Bárð þegar 
hann settist upp í bílinn hjá honum og 
sagði við:  Frábært veður hjá ykkur!  Þá 
hnussaði í leigubílstjóranum:  Hér er 
aldrei neitt veður.  Alltaf þessi sól!

Hver sem því brýtur eitt af þess-
um minnstu boðum og kennir öðrum 
það mun kallast minnstur í himnaríki.  
Ókunnugur gæti haldið að það, sem 
Jesús hefði verið að boða væri blind 
hlýðni við hvern stafkrók lögmáls-
ins í Gamla testamentinu.  En við við 
vitum að svo var ekki.  Jesús reifst við 
það við faríseana um hvað fælist í því 
að halda hvíldardagsboðorðið.  Í stað 
þess að segja að öll vinna væri bönnuð 
á sabbatsdegi þá sagði Jesús að hvíldar-
dagsboðið væri manninum til heilla og 
þess vegna væri í góðu lagi að lækna fólk 
á hvíldardegi og vinna önnur kærleiks-
verk.  Eða þegar hópur karla kom með 
hórseka konu og þeir vildu grýta hana 
fyrir hórdóm eins og stendur á einum 
stað í Gamla testamentinu að gert skuli.  
Hvað gerði Jesús þá?  Hann skrifaði í 
sandinn og sagði svo við karlana:  Sá 
yðar sem syndlaus er kasti fyrsta stein-
inum!  Og þá hættu karlarnir við einn af 
öðrum.  Og Jesús sagði við konuna:  Ég 
dæmi þig ekki heldur.  Far þú, syndga 
ekki framar.  Jesús boðaði kærleika og 
fyrirgefningu.  Hann sagði okkur að 
ástin væri innsta eðli Guðs og út frá 
kærleika Guðs túlkaði hann Gamla 
testamentið.

III.
Það er alls ekki sama á hvað fólk 

trúir því að innihald trúarinnar mótar 
afstöðu fólks og skoðanir.  Og trú mótar 
menningu fólks.  Vestræn menning er 
ávöxtur kristinnar trúar.  Af því að við 
erum stundum svo blind á okkar eigin 

menningu þá mætti kannski taka dæmi 
af menningu Arabalandanna.  Íslömsk 
bókstafstrú hefur verið í sókn í þessum 
heimshluta.  Þeir, sem ekki vilja túlka 
Kóraninn heldur fara eftir honum í einu 
og öllu, hafa elfst og stýrt umræðunni.  
Og þerra slagorð og trú er sú að gera allt 
eins og Múhammeð spámaður gerði.  
Múhammeð var með hnefasítt skegg og 
fór í stríð; þá geri ég eins.  Múhameð átti 
margar konur; þá geri ég eins.  Auðvitað 
skiptir máli hvaða fyrirmyndir við höf-
um.  Það skiptir máli hvort fyrirmyndin 
er Jesús Kristur, sem boðaði fyrirgefn-
ingu og kærleika eða einhver önnur.

Svo eru sumir, sem segja að best sé að 
hafa enga fyrirmynd.  Skynsamlegast sé 
að trúa engu.  Sumir þessarar skoðunar 
halda að með þvi að hafna allri trú þá 
losni þeir við alla fordóma.  Þá verði þeir 
voða víðsýnir og allt það!  En skyldi það 
vera svo?  Eða ætli það sé ekki frekar eins 
og John Lennon söng um árið:  I don't 
believe in magic.  I don't believe in Bible.  
I don't believe in Jesus.  I don't believe in 
Buddha.  I don't believe in Yoga.  I don't 
believe in Elvis.  I don't believe in Beatles.  
I just believe in me.  Hvílíkur sannleik-
ur er ekki í þessum texta!  Þegar menn 
hafna allri trú og öllum fyrirmyndum þá 
sitja þeir uppi með eitt; trúna á sjálfa sig, 
trúna á eigin mátt og innsæi.  Og þetta 
er einkenni þeirra tíma, sem við lifum 
á.  Það er þessi einstkalingshyggja, sem 
stundum breytist í sjálfdæmishyggju.  Ég 
veit allt, ég er með þetta og ég póstaði því 
á fasbókinni áðan!  Ég heyri fólk stund-
um segja við mig:  Æ, ég fer ekki í kirkju, 
það er leiðinlegt og svo finnst mér líka 
sumt trúað fólk vera hræsnarar, segja eitt 
og gera annað!  Og þetta er sjálfsagt rétt.  
Ég get verið hræsnari, fordómafullur, 
fljótfær og allt það.  Ég er ekkert feim-
inn við að viðurkenna það.  En það er 
einmitt þess vegna, sem ég fer í kirkju.  
Ég fer þangað af því að ég vil losna við 
hræsnina, ég vil losna undan synd og 
blekkingu, ég fer í kirkju af því að ég vil 
verða að betri manneskju.

Ég ráðlegg ykkur að gera könnun.  
Skoðið hvaða fólk sækir kirkju.  Talið 
við það og reynið að átta ykkur á því 
hvers konar manneskjur, það eru sem 
sækja kirkju.  Og farið svo inn á sam-
félagsmiðlana, torgið þar sem allir eru.  
Og spyrjið ykkur að því hvar hinir for-
dómufullu eru?

Ég móta þig,geri þig að sáttmála fyr-
ir þjóðirnar og að ljósi fyrir lýðina til 
að opna hin blindu augu, leiða fanga úr 
varðhaldi og úr dýflissu þá sem í myrkri 
sitja.  Þetta er markmið kristinnar 
kirkju; að frelsa þau, sem eru í myrkri.  
Og myrkrið er víða í samfélaginu, það er 
í sálinni, það birtist í hatrinu, baktalinu, 
skammsýninu, eigingirninni og öllu 
því.  Trúariðkun, bæn og lestur Guðs 
orðs er góð leið til að útrýma myrkri úr 
sálinni og hleypa þar inn ljósi.  Prófaðu 
að biðja og tala við Guð.  Sjáðu hvaða 
áhrif regluleg trúariðkun hefur.  Þetta 
er áskorun dagsins.  Með því að trúa á 
Krist Jesú eruð þið öll Guðs börn.

Dýrð sé Guði, föður, syni og heilög-
um anda.  Svo sem var í upphafi, er og 
verður um aldir alda.  Amen.

messa í unaðsdal
23. júlí 2017
Textar dagsins:  Jes 42.5-7, 
Gal 3.26-29, Matt 5.17-19

Fjallskil í Ísafjarðarbæ
Fyrri leitir verði laugardaginn 23. og sunnudaginn 24. 
september 2017 og seinni leitir laugardaginn 7. og 
sunnudaginn 8. október 2017, eins og ákveðið var á 7. 
fundi fjallskilanefndar 20. júní 2016. Fé úr seinni leitum 
verði ekki sleppt í haga fyrr en eftir 15. október 2017.
 
Réttardagar árið 2018 eru ákveðnir laugardagurinn 22. og 
sunnudagurinn 23. september fyrir fyrri leitir og seinni 
leitir laugardagurinn 6. og sunnudagurinn 7. október.
 
Lagt er til að eftirtaldir aðilar verði gangna- og 
réttarstjórar í Ísafjarðarbæ.
 
Í Skutulsfirði
Hraunsrétt: Hallgrímur Hjálmarsson.
Kirkjubólsrétt: Kristján Jónsson.
Arnardalsrétt: Þorbjörn H. Jóhannesson.
 
Í Súgandafirði
Keflavík að Seli: Svavar Birkisson.
Frá Seli að Sunddal: Kristján Karlsson.
Sunddalur fyrir Sauðanes að Flateyri: Þorvaldur H. 
Þórðarson.
 
Í Önundarfirði
Svæði 1. Frá Flateyri að Breiðadalsá: Ásvaldur 
Magnússon.
Svæði 2. Frá Breiðadalsá að Vífilsmýrum: Ásvaldur 
Magnússon.
Svæði 3. Vífilsmýrar að Þórustöðum: Ásvaldur 
Magnússon.
Svæði 4. Þórustaðir að Ingjaldssandi: Guðmundur St. 
Björgmundsson og Martha Sigríður Örnólfsdóttir.
 
Í Dýrafirði, Mýrahreppi hinum forna
Svæði 1. Ingjaldssandur: Elísabet Pétursdóttir.
Svæði 2. Frá Fjallaskaga um Ytri- Hlíðar, Nesdal og 
Barða: Elísabet Pétursdóttir.
Svæði 3. Frá Fjallaskaga að Alviðru: Hermann 
Drengsson.
Svæði 4. Alviðrufjall og Núpsdalur: Guðmundur 
Ásvaldsson og Jón Skúlason.
Svæði 5. Frá Hvassahrygg að Glórugili: Jón Skúlason  
og Karl A. Bjarnason
Svæði 6. Frá Glórugili að Höfða: Hermann Drengsson 
og Steinþór A. Ólafsson.
Svæði 7. Höfði að Botnsá: Sighvatur Jón Þórarinsson  
og Guðmundur Steinþórsson.
 
Í Dýrafirði, Þingeyrarhreppi hinum forna
Svæði 1. Frá Botnsá að Þingeyri: Ómar Dýri Sigurðsson.
Svæði 2. Brekkudalur að Kirkjubólsdal: Sigþór 
Gunnarsson og Guðrún Steinþórsdóttir.
Svæði 3. Kirkjubólsdalur að Hólum: Sigrún 
Guðmundsdóttir.
Svæði 4. Hólar að Lokinhömrum: Friðbert Jón 
Kristjánsson og Guðberg Kristján Gunnarsson.
 
Í Arnarfirði, Auðkúluhreppi hinum forna
Svæði 1. Lokinhamradalur: Friðbert Jón Kristjánsson.
Svæði 2. Stapadalur og Álftamýri: Guðmundur G. 
Guðmundsson.
Svæði 3. Bauluhús að Hjallkárseyri: Hreinn Þórðarson 
og Guðrún Íris Hreinsdóttir.
Svæði 4. Hjallkárseyri að varnargarði á  
Mjólkárhlíð: Steinar R. Jónasson.
Svæði 5. Frá Mjólkárhlíð til og með Hokinsdal: 
Sæmundur Bjarni Guðmundsson.
 
Húsráðendur þar sem aðkomufé er rekið til réttar eða húsa 
skulu tilkynna eigendum þess um það svo fljótt sem auðið er.
 

Fjallskilanefnd

Prestur sr 
Magnús 
Erlingsson
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Vesturlína, aðalorkuflutnings-
lína Landsnets til Vestfjarða, 
bilaði aðfaranótt föstudags 

og er hún enn biluð. Búist er við að 
viðgerð á henni ljúki í kvöld. Síðast-
liðna nótt varð bilun í Mjólkárvirkj-
un sem veldur því að þar er nú engin 
orka framleidd. Í morgun bilaði 
díselvél á Þingeyri og í kjölfar þeirrar 
bilunar hefur þurft að skammta raf-
magn á norðanverðum Vestfjörðum. 
Búast má við rafmagnsleysi í 1-2 tíma 
í senn þar sem skammtað er. Skorað 
er á íbúa á norðanverðum Vestfjörð-
um að spara rafmagn sem kostur er.“

Svo segir í Morgunblaðinu 24. jan-
úar 2009.

Slíkar og þvílíkar fréttir og tilkynn-
ingar hafa verið daglegt brauð hér 
fyrir vestan í áratugi. Menn eru löngu 
orðnir hundleiðir á þessu ástandi. 
Oft kemur það fyrir að spenna fer 
upp eða niður eftir atvikum. Þá verða 
menn fyrir alls konar fjárhagslegu 
tjóni og leiðindum. Þetta er vont og 
það venst ekki. Rekstraröryggið í 
rafmagnsmálum Vestfirðinga hefur 
sárvantað og er úti í Hróa hetti! Svo 
er verið að keyra díselvélar þegar allt 
um þrýtur.  Þetta sjá allir menn, eins 

og síra Baldur tók oft til orða. Spyrja 
verður: Þarf þetta að vera svona?

Sagan segir okkur, að Mjólk-
árvirkjun í botni Borgarfjarðar, sem 
er einn af innfjörðum Arnarfjarðar, 
hafi tekið til starfa 1958. Mjólká 1 
var 2,400 kílówött. Seinna komu svo 
ýmsar dótturvirkjanir þar til sögunn-
ar ásamt nokkrum smávirkjunum 
annarsstaðar. Síðan kom „hundur 
að sunnan“ í formi rafmagnslínu 
sem kallast Vesturlína. Hefur hún 

séð Vestfirðingum fyrir stórum hluta 
þeirrar raforku sem þeir hafa þurft á 
að halda. Þetta er góður hundur, en 
klikkar oft þegar verst gegnir. 

Nú er vitað að flestar ef ekki all-
ar stórvirkjanir okkar eru staðsettar 
á sívirku eldgosabelti landsins. Og 
flutningslínur eru þvers og kruss um 
allt það landssvæði. Sú staða getur því 
hæglega komið upp að Vestfirðir fái 
ekki eitt einasta kílóvatt eftir hund-

inum að sunnan, jafnvel langtím-
um saman. Á þetta hafa vísir menn 
margoft bent. 

Mjólká 1 var byggð við mjög frum-
stæðar aðstæður. Hálfgert kraftaverk. 
Hún veitti birtu og yl um Vestfirði 
og gerði þá byggilegri. Ráðherra raf-
orkumála sagði við vígslu hennar, að 
virkjunin myndi duga Vestfirðingum 
í nánustu framtíð. Sá spádómur rætt-
ist nú ekki. Þá þurfti að reisa staura-
virki og strengja víra yfir fjöll og 
firnindi, strendur, firði og dali. Mik-
ilvirkir, stórhuga og lagtækir menn 
voru þar að verki. Það er ekki þeirra 
sök að náttúruöflin hafa stundum 
kubbað rafmagsstaurana sundur eins 
og eldspýtur, oft í tugatali í einu. Þá 
hefur fjalladeild Orkubús Vestfjarða 
og fleiri oft unnið þrekvirki við að 
koma rafmagni aftur á. Svona hefur 
þetta gengið endalaust.

Það var kraftaverk að rafvæða 
Vestfirði á sínum tíma. Og koma 
orkunni nánast á hvert byggt ból 
þegar upp var staðið. En það þurfti 
staura og línur. Ekki er vitað til að 
nokkur Vestfirðingur né aðrir hafi 
beðið tjón á sálu sinni þrátt fyrir alla 

þá nauðsynlegu tréstaura sem stóðu 
undir rafmagnslínunum og standa 
enn. Hitt er annað að auðvitað vilja 
flestir góðir menn að rafstrengir séu 
í jörðu. Það ætti nú ekki að vera of-
verkið okkar í dag miðað við fyrri af-
rek í dreifingu rafmagns.  

Vestfirðinga sárvantar öruggt 
og stöðugt rafmagn. Lái þeim það 
hver sem vill. Þetta eilífa basl þeirra 
að halda rafmagninu inni er löngu 
orðinn brandari. En þeir eiga að 
framleiða sitt rafmagn sjálfir. Þeir 
eru ekkert of góðir til þess! Á Vest-
fjörðum er hægt að reisa og reka ör-
uggustu vatnsvirkjanir landsins. Það 
hlýtur bara að vera þjóðhagslega hag-
kvæmt. Vestfirðingar gætu svo selt 
öðrum landsmönnum pottþétta orku 
allan ársins hring í smáum stíl, ef út í 
það væri farið. Þetta vita allir menn, 
góði, hefði sálusorgarinn í Vatnsfirði 
sagt!

   Upp með Vestfirði!

Hallgrímur Sveinsson
Guðmundur Ingvarsson

Bjarni G. Einarsson

Rafmagnsmál á Vestfjörðum:

Jóhanna guðrún Kristjánsdóttir tók saman
Teikningar: Freydís Kristjánsdóttir

út er komin hjá Vestfirska 
forlaginu önnur bókin úr 
sögu Flateyrar við Ön-

undarfjörð.
   Flateyri varð til sem þorp á síð-

ari hluta 19. aldar. Eins og önnur 
þorp við sjávarsíðuna allt í kringum 
landið voru fiskveiðar og vinnsla 
aflans sá atvinnugrunnur sem gerði 
búsetu á mölinni eftirsóknarverða. Í 
þessu verki er grundvöllurinn frétta-
efni úr sendibréfum sem rituð voru 
á Flateyri um aldamótin 1900 og eru 
þau hluti tveggja bréfasafna sem 
hafa nú um 100 ára skeið legið þar 
í ferðakofforti og kommóðuskúffu. 
Í verkinu kennir ýmissa grasa úr 
sögu þorpsins sem mörgum mun 
þykja forvitnilegt að skoða. Hér 
er fjallað um mannlíf og menningu 
á Flateyri. Einnig um lækningar, 
hjúkrun og þróun heilbrigðisþjón-
ustu í byggðarlögum vestra. Þetta er 

önnur bókin af þremur væntanleg-
um. Bækurnar fást í bókaverslunum 
um land allt. Þriðja bókin kemur 
væntanlega út í haust.

Ný bók að vestan úr ferðakofforti 
og kommóðuskúffu:

Þorp verður til 
á Flateyri 2. bók

Hundur að sunnan er ekki 
nóg fyrir Vestfirðinga!„Það var 

kraftaverk 
að rafvæða Vest-
firði á sínum tíma. 
Og koma orkunni 
nánast á hvert 
byggt ból þegar 
upp var staðið.

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

Kostir kassans eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri flök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol 

 stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn 
er viðkvæmur

og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur 
en sambærilegar umbúðir.
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Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr44.990

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.
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Fiskeldi á Íslandi vex nú hröðum 
skrefum; framleiðsla á laxi hefur 
margfaldast og mun halda áfram 

að aukast og eins er ljóst að meira verður 
framleitt af bleikju á næstu árum. Þessi 
vöxtur fiskeldis mun skapa fjölda nýrra 
starfa bæði við eldið og í tengdum grein-
um. Störf í fiskeldi eru mjög fjölbreytt og 
skapa tækifæri fyrir öflugt ungt fólk, sem 
er reiðubúið til þess að taka þátt í upp-
byggingu á nýjum atvinnuvegi, sem skipta 
mun sköpum fyrir fæðuöryggi mannkyns 
í framtíðinni. Árangur í fiskeldi krefst 
þekkingar og segja má að fyrri áföll í fisk-
eldi, hér á landi sem annars staðar, tengist 
fyrst og fremst skorti á þekkingu. 

skólakerfið vel í stakk búið
Eðlilegum kröfum, sem uppi eru um 
ábyrgt og sjálfbært fiskeldi, þarf með-
al annars að mæta með því að tryggja 
að starfsfólk sé vel menntað og skilji 
vel þá ábyrgð sem það ber gagnvart 
náttúru og öðrum starfsgreinum. 
Sem betur fer er íslenskt skólakerfi 
vel í stakk búið til þess að sinna þessu 
verkefni. Störf í laxeldi verða flest 
utan Reykjavíkursvæðisins og munu 
treysta byggð á Austfjörðum og Vest-
fjörðum. Einnig er mikið fjárfest í 
bleikjueldi á Reykjanesi og seiðaeldi 
á laxi á Suðurlandi og á Vestfjörðum. 
Fiskeldi hentar einmitt vel sem at-
vinnugrein í minni sjávarbyggðum, 
þar sem aldalöng hefð er fyrir sjósókn 
og fiskvinnslu. Framleiðni í áframeldi 
er mikil, þannig að fámenn samfélög 
geta staðið undir mikilli framleiðslu. 

Ábyrgð starfsmanna mikil
Sérhæfð störf í fiskeldi tengjast umsjón 
með seiðaeldi og áframeldi. Ábyrgð 

þessara starfsmanna er mikil, því það 
er árangur þeirra sem endanlega ræð-
ur því hvernig fyrirtækjunum mun 
reiða af og hversu mikil umhverfisáhrif 
starfsemin hefur. Það er nauðsynlegt 
að þessir starfsmenn hafi góða þekk-
ingu á líffræði fiska, fóðrun, kjörað-
stæðum í eldi og umhverfisáhrifum 
fiskeldis. Háskólinn á Hólum hefur 
um árabil boðið eins árs háskólanám 
í fiskeldi á diplómastigi, sem er góður 
undirbúningur fyrir þessi störf. Það 
eru meðmæli með náminu að stjórn-
endur fiskeldisstöðva hafa hvatt starfs-
menn sína til þess að sækja sér þessa 
menntun. Einingar úr diplómanám-
inu er líka hægt að fá metnar í BS nám 
í sjávarútvegsfræðum við Háskólann 
á Akureyri. Stjórnun og rekstur eru 
stór þáttur í sjávarútvegsfræðanáminu 
og það er góður undirbúningur fyrir 
stjórnendur fiskeldisfyrirtækja. Fjöl-
breytt námsframboð við aðra háskóla, 
t.d. í matvælafræðum og strand-
svæðastjórnun, mun einnig nýtast vel 
við uppbyggingu fiskeldis og eftirlits-
störf tengd greininni. 

tryggja þarf menntun
Nærri helmingur af störfum í fiskeldi 
eru almenn störf við eldi, sem ekki 
krefjast háskólamenntunar. Þessir 
starfsmenn þurfa engu að síður að hafa 
undirstöðuþekkingu á fiskeldi og það 
er mikilvægt að þeir fái menntun við 
hæfi, t.d. á vegum símenntunarmið-
stöðva. Nú er unnið að undirbúningi 
fyrir slíkt nám á Vestfjörðum og Fisk-
tækniskólinn í Grindavík býður nám í 
fiskeldi á framhaldsskólastigi. Það þarf 
að mennta fjölda fólks til starfa í grein-
inni á næstu árum. Ný störf í fiskeldi 

opna spennandi möguleika fyrir ungt 
fólk að fá vinnu við hæfi í heimabyggð 
og ekki síður fyrir þá sem vilja flytja í 
dreifbýli og nýta þau lífsgæði sem lítil 
samfélög bjóða. Það þarf að tryggja 
greiðan aðgang að menntun í fiskeldi á 
þeim svæðum þar sem þessi mikilvæga 

atvinnugrein er stunduð. Símenntun-
armiðstöðvar munu bjóða námskeið 
fyrir almennt starfsfólk í fiskeldi, hlið-
stæð þeim sem boðin eru t.d. í fisk-
vinnslu. Háskólanám í fiskeldi er boðið 
í fjarnámi við Háskólann á Hólum og 
eins er nám í sjávarútvegsfræði boðið 

í fjarnámi. Það eru því allar dyr opnar 
fyrir þá sem vilja sækja sér menntun í 
fiskeldi og leggja sitt af mörkum til að 
byggja það vel upp til framtíðar.

Helgi Thorarensen prófessor  
við Háskólann á Hólum

Mennta þarf starfsfólk og stjórnendur 
fyrir fiskeldi framtíðarinnar
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FARÐU MILDUM HÖNDUM UM  
ÞIG, ÞVOTTINN OG UMHVERFIÐ

Með því að nota mild þvottaefni 
eins og MILT, dregur þú úr líkum 
á því að þú eða einhverjir í þinni 
fjölskyldu fái ofnæmi eða exem. 

ÁN OFNÆMIS- 
VALDANDI EFNA

Þú þarft minna 
af MILT því það 
er sérþróað fyrir 
íslenskt vatn.

60 ÞVOTTAR 
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Náttúrubarnahátíð á Ströndum
náttúrubarnahátíð á Ströndum 

var haldin í fyrsta skipti um 
helgina af Náttúrubarnaskól-

anum sem starfar á Sauðfjársetrinu í 
Sævangi. Óteljandi uppákomur tengd-
ar útivist og listum voru á dagskránni 
og fróðleik miðlað um ýmislegt tengt 
náttúrunni, bæði hvernig má nýta hana 
í skapandi og skemmtilegum verkefn-
um og einnig hvernig má vernda um-
hverfi og náttúru. Á hátíðina mættu alls 
hátt í 200 náttúrubörn víða af landinu 
og á öllum aldri, frá nokkura mánaða 
aldri og upp í 80 ára.

 Hátíðin hófst á skemmtilegri 
gönguferð um fjöruna og sameiginleg-
um veðurgaldri, en ljóst er að finna þarf 
leiðir til að magna þann galdur töluvert 
og gera hann öflugri. Þó skein sól á há-

tíðargesti af og til og það var hlýtt og 
þurrt, en það var heldur mikill vind-
belgingur alla helgina. Fólk lét vindinn 
ekki stoppa sig í að taka virkan þátt í 
gleðinni – útieldun, taktsmiðju, fara á 
hestbak og meira að segja í sjósund.

 Dagrún Ósk Jónsdóttir sem hefur 
starfstitilinn yfirnáttúrubarn og er í 
forsvari fyrir hátíðina segir að stefnan 
sé að endurtaka leikinn á næsta ári: 
„Þetta var frábærlega skemmtilegt, 
gaman að kynnast fólkinu sem kom 
og ég held að það sé ótrúlega mikil-
vægt fyrir fjölskyldur að skemmta sér 
saman og búa þannig til góðar minn-
ingar. Ég er bara strax farin að hugsa 
um og skipuleggja næstu hátíð!“

 Meðfylgjandi eru nokkrar myndir 
frá Náttúrubarnahátíðinni.
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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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



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


