
Hvaðan komu
kýrnar okkar?

RÉTTIR Á 
VESTURLANDI

Á hann 
að standa?

31. ágúst 2017 
14. tölublað, 6. árgangur 

Haraldur Benediktsson bóndi, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins 
og formaður fjárlaganefndar 

þingsins krefst skjótra aðgerða til að leysa 

vanda sauðfjárbúa. Hann átelur landbún-
aðarráðherra Viðreisnar harðlega fyrir 
léttúð, áhugaleysi, úrræðaleysi og seina-
gang í málefnum sauðfjárbænda. Haraldur 

vill fara varlega í laxeldi í Ísafjarðardjúpi. 
Hann segir að gjöld í Hvalfjarðargöng 
verði afnumin á næsta ári. Þetta og margt 
fleira í ítarlegu viðtali. 

„Þá er ekkert 
hægt fyrir ábyrga 
stjórnmálamenn 
að sitja undir því 
mikið lengur“ 

Haraldur Benediktsson alþingismaður:

• 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

Húkkaðu í Happafeng á næsta sölustað.
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Upplýsingar 
um kostnað 
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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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MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
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 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

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

 Traust og fagleg þjónusta.

 LITHIUM POWER STARTTÆKI
Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert. Neistafrítt og skammhlaupsvörn.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, 
hleður snjallsímann, ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A,  12v 10A,  start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  (12Ah)
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Sauðfjárræktin
Sauðfjárræktin í landinu glímir við verðfall 

og offramleiðslu á sama tíma og ferðamenn til 
Íslands hafa aldrei verið fleiri. Hið meinta „kjöt-
fjall“ sem á að vera til í landinu virðist þó ekki 
vera stærra en einhver 1.300 tonn. Það er einn 
loðnufarmur. Þetta er nú allt og sumt. Nú er talað 
um að skera þurfi niður fimmtu hverju kind til 
að draga úr þessari framleiðslu. Er að svo? Sam-
kvæmt skýrslu Byggðastofnunar frá 2016 eru 469 
stór og smá sauðfárbú á Vesturlandssvæðinu frá 
Mosfellsbæ að Reykhólasveit. Stofninn á þessu svæði telur alls 82.000 
fjár. Þessu yrði þá fækkað í um 65.000. Að sjálfsögðu yrði þetta mikil 
blóðtaka. 

Sauðfjárræktin skiptir miklu máli fyrir þjóðina. Hún snýst öðrum 
þræði um það að halda landinu í byggð, að það séu ljós í húsunum með-
fram þjóðvegum landsins. Þessi búskapur er samofinn menningu okkar 
og sjálfsvitund. Ef við ætlum að selja Ísland til gesta okkar í framtíðinni 
þá verðum við að hafa eitthvað að sýna þeim. Mannlíf og búseta í lifandi 
sveit um er hluti af því. 

Verðfall til bænda er auðvitað graf alvarlegt mál og vekur spurningar. 
Hefur ekki eitthvað farið úrskeiðis í því að selja gestum okkar afurðir af 
íslenska sauðfénu? Af hverju ætti það ekki að vera hægt? Afurðirnar eru 
góðar, unnar úr úrvals hráefni sem líkja má við villibráð. Allt þetta fólk 
sem sækir okkur heim þarf jú mat. Ætti ekki að vera auðvelt að mark-
aðssetja íslenskt lambakjöt gagnvart þessum hópi? Það þurfa nú ekki 
margir að smakka og „kjötfallið“ hverfur.

Spyr sá sem ekki veit en ég veit þó eitt. Ég styð íslenskan landbúnað 
og sauðfjárrækt.

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

VESTURLAND: Nú líður 
óðum að því að fé verði safn-
að af afréttum. Hér er listi í 

stafrófsröð yfir réttir á útbreiðslusvæði 
blaðsins Vesturlands, frá Mosfellsbæ í 
suðri að Reykhólasveit í norðvestri. 
Listinn er fenginn af vef Bænda-
blaðsins en þar er upplýsingum um 
réttardaga á landinu safnað og haldið 
til haga. Hann er birtur hér með fyrir-
vara um að breytingar geti orðið. Best 
er því að fara á vef Bændablaðsins 
(bbl.is) til að fara nú ekki á mis við 
réttardaga á ákveðnum stöðum.

Óhætt er að mæla með því að fólk 
skelli sér í réttir og jafnvel smölun, 
enda mikil og góð skemmtun fyrir 
fólk á öllum aldri. 

n arnarhólsrétt í Helgafellssveit  
sunnudaginn 17. sept.

n bláfeldarrétt í Staðarsveit, Snæf. 
laugardaginn 23. sept.

n brekkurétt í norðurárdal, Mýr.  
sunnudaginn 10. sept. kl. 10.00, 
seinni réttir sun. 24. sept.

n brekkurétt í Saurbæ, Dal.  
sunnudaginn 17. sept.

n Fellsendarétt í Miðdölum, Dal.  
sunnudaginn 17. sept. Kl. 14.00, 
seinni réttir sun. 1. okt.

n Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal. laugar-
daginn 16. sept.

n Fljótstungurétt á Hvítársíðu, Mýr. 
lau. 9. sept. og sun. 10. sept., 
seinni réttir lau. 23. sept.

n Fróðárrétt í Fróðárhreppi  
laugardaginn 16. sept.

n gillastaðarétt í laxárdal, Dal.  
sunnudaginn 17. sept.

n grafarrétt í breiðuvík, Snæf.  
laugardaginn 23. sept.

n grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr.  
þriðjudaginn 12. sept. kl. 10.00, 
seinni réttir mán. 25. sept.

n Hellnarétt í breiðuvík, Snæf.  
laugardaginn 16. sept.

n Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr.  
mánudaginn 11. sept. kl. 9.00, 
seinni réttir sun. 24. sept. 

n Hornsrétt í Skorradal, borg.  
sunnudaginn 10. sept. kl. 10.00, 
seinni réttir lau. 23. sept.

n Hólmarétt í Hörðudal, Dalabyggð 
mánudaginn 25. sept. kl. 10.00
n Hrafnkelsstaðarétt í grundarfirði 
laugardaginn 16. sept. kl. 16.00

n Kaldárbakkarétt íKolb., Hnapp.
sunnudaginn 3. sept. kl. 11.00, 
seinni réttir sun. 24. sept.

n Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal.  
laugardaginn 16. sept., 
seinni réttir 30. sept.

n Kjósarrétt í Kjós    
sunnudaginn 17. sept. kl. 15.00, 
seinni réttir sun. 8. okt. kl. 15.00

n Klofningsrétt í beruvík, 
Snæf. laugardaginn 23. sept.

n langholtsrétt í Eyja- og Miklaholtshr. 
mánudaginn 18. sept.

n ljárskógarétt í laxárdal, Dal.  
laugardaginn 9. sept.

n Mýrar í grundarfirði   
laugardaginn 16. sept. kl. 16.00

n Mýrdalsrétt í Hnappadal  
þriðjudaginn 19. sept.

n nesmelsrétt í Hvítársíðu, 
Mýr. laugardaginn 2. sept.

 n núparétt í Melasveit, borg.  
sunnudaginn 10. sept. kl. 13.00, 
seinni réttir lau. 23. sept.

n Oddsstaðarétt í lundarreykjadal, 
borg. miðvikudaginn 6. sept. kl. 9.00, 
seinni réttir sun. 1. okt.

n Ólafsvíkurrétt í Ólafsvík, Snæf. 
 laugardaginn 16. sept.

n Ósrétt á Skógarströnd, Dal. 
 
n föstudaginn 29. sept.
rauðsgilsrétt í Hálsasveit, borg. 
sunnudaginn 17. sept. kl. 10.00, 
seinni réttir sun. 1. okt.

n reynisrétt undir akrafjalli, 
borg. laugardaginn 23. sept., 
seinni réttir lau. 30. sept.

n Skarðsrétt á Skarðsströnd, 
Dal. sunnudaginn 17. sept., 
seinni rétt 1. okt.

n Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, 
Dal. sunnudaginn 17. sept. kl 11.00, 
seinni réttir sun. 1. okt. kl. 13.00

n Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., 
borg.sunnudaginn 10. sept. kl. 10.00, 
seinni réttir sun. 1. okt.

n Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, 
Mýr.mánudaginn 11. sept. kl. 10.00, 
seinni réttir mán. 25. sept.

n tungurétt á  Fellsströnd, 
Dal. laugardaginn 16. sept.

n Þverárrétt Eyja- og Miklaholtshr, 
Snæf. sunnudaginn 17. sept.

n Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr.  
mánudaginn 11. sept. kl. 7.00, 
seinni réttir mán. 25. sept.

n Þæfusteinsrétt á Hellissandi/rifi, 
Snæf. laugardaginn 16. sept.

n ölkeldurétt í Staðarsveit, Snæf. 
 laugardaginn 23. sept.

RÉTTIR HAUSTSINS 
Á VESTURLANDI

Ríflega sex af tíu telja að hann 
eigi að falla

AKRANES: Undanfarnar vikur 
hefur fréttavefurinn skagafrett-
ir.is, sem sérhæfir sig í fréttum 

frá Akranesi, haft opna skoðanakönnun 
meðal lesenda sinna. Í henni er spurt 
hvort strompur Sementsverksmiðjunn-
ar sálugu eigi að fá að standa nú þegar 
rífa á mörg önnur mannvirki hennar. Á 
þriðjudag höfðu rúmlega 1.800 manns 
greitt atkvæði. Þegar Vesturland gáði 
töldu 674 (37,07%) að strompurinn 
ætti að fá að vera áfram. Hins vegar 
voru 1.144 (62,93%) þeirra skoðunar að 
hann skuli fjarlægður. 
Bæjarstjórnarmenn meirihlutans á 
Akranesi hafa gefið það að á strompur-
inn skuli standa sem eins konar tilfinn-
ingalegur minnisvarði um Sements-
verksmiðjuna. 

Strompurinn umdeildi. Hann er illa 
farinn og stórar sprungur í honum 
endilöngum. ljóst er að viðgerð 
hans og viðhald mun kosta miklar 
fjárhæðir en hann verður ekki 
notaður meir. 

Verslunin 
Belladonna

Nýjar haustvörur 
streyma inn



RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófiRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ERMES hægindasófi GRACE hægindastóll
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Íslenski kúastofninn er skyldastur 
frönskum og breskum kúakynj-
um, þvert á það sem áður var 

talið. Viðtekna söguskýringin, sem 
fyrri rannsóknir höfðu ýtt undir, var 
sú að íslenska kýrin væri af norrænu 
landnámskyni.

Franskur og breskur uppruni
Íslenski kúastofninn er skyldastur 
frönskum og breskum kúakynjum, 
þvert á það sem áður var talið. Við-
tekna söguskýringin, sem fyrri rann-
sóknir höfðu ýtt undir, var sú að 
íslenska kýrin væri af norrænu land-
námskyni.

Íslenska kúakynið er skyldara 
frönskum og breskum kúakynjum en 
þeim norrænu. Þetta sýna DNA-grein-
ingar sem gerðar hafa verið á kynbóta-
nautum sem notuð hafa verið hér á 
landi. Þetta gengur gegn viðtekinni 
söguskoðun sem hefur verið sú að ís-
lenskt kúakyn sé að stofni til norrænt, 
hafi komið hingað til lands með land-
námsmönnum og hafi haldið sömu 
eiginleikum í 1.100 ár.

Hægt að meta kálfa                  
við fæðingu
Landssamband kúabænda hefur sett 
af stað verkefni sem miðar að því 
að umbylta kynbótarækt nautgripa 
hér á landi. Með DNA-rannsóknum 
verður hægt að ákvarða strax eftir að 
kálfar koma í heiminn hvort þeir séu 
heppilegir til áframhaldandi rækt-

unar. Safna á DNA-sýnum úr 7.500 
íslenskum kúm og taka erfðamengi 
þeirra til skoðunar. Það verður síð-
an samkeyrt við skýrslur sem haldið 
hefur verið saman um ýmsa kyn-
bótaþætti kúnna, afurðir, mjólkur-
lag, byggingu, skapgerð auk annars. 
Sömuleiðis á að DNA-greina um 
500 naut sem hafa verið notuð til 
sæðingar hér á landi á árabilinu 1990 
til 2012. Að þessu loknu er talið að 
næg gögn verði til staðar til að nýta 
DNA-prófanir á nýfæddum gripum 
til ákvörðunar í ræktunarstarfi.

„Þetta gerir okkur kleift að meta 
hversu góðir kynbótagripir kálfarn-
ir eru um leið og þeir fæðast. Það er 
tekið DNA-sýni úr nýbornum kálfi 
og borið saman við gagnsafnið. Með 
því er kynbótagildi gripanna greint 
strax og þannig er hægt að stytta svo-
kallað ættliðabil mjög mikið. Með 
núverandi aðferðum þarf að prófa 
gripina og það tekur allt upp í sex ár. 
Hvert naut á Nautastöðinni þarf að 
eignast allt upp í 100 dætur og svo 
þarf að meta kosti þeirra í mjöltum, 
í byggingu, skapgerð og svo framveg-
is. Þetta kostar mikið, það þarf að 
ala upp gripi, naut og kýr, sem svo 
reynast hugsanlega illa. Með DNA-
greiningum styttirðu þennan tíma 
og eykur erfðaframfarir stofnsins 
sem því nemur, styttir tímann og 
minnkar kostnaðinn,“ segir Baldur 
Helgi Benjamínsson, verkefnisstjóri 
Erfðamengisúrvals.

Ránsferðir víkinga líklegasta 
skýringin
Þegar hafa 47 naut sem notuð hafa ver-
ið til sæðingar hér á landi verið DNA-
greind og eins og segir hér í upphafi 
kom niðurstaðan á óvart. „Í ljós kom 
að skyldleiki íslenska kúastofnsins er 
einkum við franskar kýr frá Bretagne-
skaga og breska kúastofna. Eðli máls-
ins samkvæmt eru allir kúastofnar 
fjarskyldir en þessir stofnar standa 
næst þeim íslenska. Það segir okkur 
að þegar víkingarnir fóru ránshendi 
um Bretlandseyjar og Evrópu þá tóku 
þeir ekki bara með sér ambáttir heim 
til heldur einnig búpening, sem síðar 
endaði hér á landi,“ segir Baldur Helgi.

Ekki í samræmi við fyrri 
rannsóknir
Þessar niðurstöður ganga gegn hefð-
bundinni söguskoðun en einnig gegn 
niðurstöðum fyrri rannsókna. Árið 
1962 voru gerðar umfangsmiklar 
rannsóknir á blóðflokkagerð íslenskra 
nautgripa og niðurstöður þeirra born-
ar saman við nautgripakyn í Noregi. 
Þar kom í ljós að blóðflokkagerð ís-
lenskra kúa var mjög svipuð og í göml-
um kúakynjum í Noregi. Á tíunda 
áratug síðustu aldar voru einnig gerðar 
samanburðarrannsóknir á norræn-
um kúakynjum undir forystu Stefáns 
Aðalsteinssonar, sem þá var fram-
kvæmdastjóri Norræna genabankans 
fyrir búfé. Þar kom fram að sjö kúakyn 
á Norðurlöndum væru lík hverju öðru 

og hefðu haldið sömu sérkennum þótt 
þau hefðu verið aðgreind í 1.100 ár. 
Þar á meðal var íslenska kúakynið og 
renndu niðurstöðurnar stoðum undir 
þá kenningu að íslenska kúakynið væri 
komið í beinan legg frá landnámskúa-
kyninu.

Niðurstöðurnar nú kollvarpa 
þessari kenningu hins vegar. Baldur 
Helgi segir að niðurstöðurnar hafi 
komið á óvart en þó ekki algjörlega. 
„Þetta er vissulega ekki eins og hefur 
verið talið til þessa. Þetta kemur þó 
ekki fullkomlega á óvart, við vitum að 
víkingarnir fóru þarna um ránshendi 
og þetta hefur fylgt með,“ segir Bald-
ur Helgi og bendir jafnframt á að frá 
landnámi séu erfðalínur nautgripa 
orðnar gríðarlega langar, í kringum 
200 kynslóðir. Á þeim tíma hafi geng-
ið yfir landið ýmis áföll líkt og móðu-
harðindin sem höfðu bæði í för með 
sér mannfelli og gripa. Því séu líkur á 
að margt athyglisvert geti komið í ljós 
þegar búið verður að DNA-prófa allan 
þann fjölda sem stefnt er að og greina 
þau gögn.

Mögulega samið við Íslenska 
erfðagreiningu
Þá kom einnig í ljós við DNA-grein-
ingar á nautunum 47 að þrátt fyrir að 
kúastofninn hér á landi sé einsleitari 
en nokkur annar kúastofn í landinu 
og eigi að algjörum meginhluta einn 
fornan uppruna, þá eru þess dæmi 
að erfðaefni úr erlendum kynjum hafi 

fundist í þeim. Nánar tiltekið í tveim-
ur nautum úr Borgarfirði sem höfðu 
erfðaefni danskra svartskjöldótta kúa-
kynsins og ameríska Jersey-kúkyns-
ins. Innflutningur á kúm eða erfðaefni 
þeirra hefur í áratugi lotið ströngum 
takmörkunum. „Hins vegar hafa á síð-
ari tímum verið fluttir inn gripir, um 
það eru heimildir að á nítjándu öldinni 
hafi alltíður innflutningur gripa átt sér 
stað. Áhrifin af þessum innflutningi eru 
hins vegar mjög lítil og með tímanum 
munu þau þurrkast alveg út, ef það er 
ekki orðið nú þegar. Þessi tvö naut sem 
um ræðir, sem voru innblönduð að ein-
hverju leyti, reyndust vera mjög léleg. 
Dætur þeirra týndu mjög fljótt tölunni 
og spor þeirra í dag eru nánast engin, 
en þetta eru gripir sem voru uppi fyrir 
þrjátíu árum eða svo. Þetta sýnir okk-
ur hins vegar að svona kynblöndun er 
mun nær okkur í tíma en við héldum,“ 
segir Baldur Helgi. „Meginniðurstaðan 
er sú að stofninn er mjög einsleitur að 
uppruna. Það eru 29 naut af þessum 
47 sem eiga bara einn uppruna. Ef þú 
tækir bara einhvern annan kúastofn í 
veröldinni er ólíklegt að þú fengir þetta 
hátt hlutfall.“

Til umræðu er að semja við Íslenska 
erfðagreiningu um úrvinnslu gagnanna 
og hafa forsvarsmenn fyrirtækisins tek-
ið vel í það. Þar sé þekking og aðstaða 
nú þegar til staðar.

Freyr Rögnvaldsson, freyr@dv.is 
(Birtist fyrst í DV). 

Erfðafræðingar hafa komist að merkileg-
um og óvæntum niðurstöðum varðandi 
uppruna íslenska kúastofnsins. 

Íslenska kýrin ekki norræn
Er skyldust frönskum og breskum kúm – Gengur í berhögg við viðtekna söguskoðun
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Frá ofanverðum fimmta ára-
tugnum og fram á áttunda 
áratuginn reyndu nokkrir 

minni flugrekendur fyrir sér með 
áætlunarflug og leiguflug á milli 
Reykjavíkur og Akraness en þessar 
tilraunir gengu heldur brösuglega. 

Fyrsta tilraunin með áætlunar-
flug var gerð árið 1948 en þá hóf 
flugfélagið Vængir að bjóða upp á 
ferðir með litlum flugvélum og var 
lent í fjörunni á Langasandi við 
Akranes.  En þessi nýbreytni rann 
út í sandinn að fáum árum liðnum. 
Ennþá skammlífari varð tilraun sem 
flugfélagið Akraflug (tengdist flug-
skólanum Þyti í Reykjavík) gerði 
árið 1965. Tók félagið á leigu skeið-
völl hestamannafélagsins Dreyra við 
Berjadalsá, nokkra kílómetra inn-
an við kaupstaðinn, og notaði sem 
lendingarstað.  

Ljóst er að ýmsir höfðu trú á 
flugsamgöngum milli Akraness og 
Reykjavíkur og um miðjan sjöunda 
áratuginn gerðu langtímaáætlanir 
Flugmálastjórnar ráð fyrir að gerð-
ur yrði flugvöllur með tveimur um 
það bil 1000 metra löngum braut-
um vestan Akrafjalls, um tvo til 
þrjá kílómetra frá kaupstaðnum.  
Aksturstíminn milli Reykjavíkur og 
Akraness var rösklega ein og hálf 
klukkstund og því notuðu margir 
farþega- og bílferjuna Akraborg en 
siglingin tók heldur skemmri tíma 

en aksturinn.
Hinn 18. nóvember 1971 hóf flug-

félagið Vængir (ótengt áðurnefndu 
félagi með sama nafni) áætlunar-
flug milli Reykjavíkur og Akraness 
(íbúafjöldi þá um 4500). Tók flug-
ið aðra leiðina aðeins sex mínútur 
og eftir því sem dagblaðið Tíminn 
komst næst var „þetta stytzta áætl-
unarflugleið í veröldinni“. Félagið 
hafði útbúið rúmlega 400 metra 
langa flugbraut í samvinnu við Akra-
nesbæ á áðurnefndum skeiðvelli og 
áformaði að hefja einnig farþegaflug 
til Borgarness um leið og búið væri 
að gera flugbraut þar.  Ekkert var af 
flugi til Borgarness, hins vegar hélt 
félagið úti áætlunarflugi til Akraness 
í nokkur ár, þó ekki samfellt. Þegar 
best lét voru farnar nokkrar ferðir á 
dag. Að sögn starfsmanna Vængja 
flutti félagið rúmlega 5000 farþega á 
flugleiðinni árið 1972, sem var tæp-
lega tíundi þess sem Akraborg flutti 
sama ár. 

Flugvöllurinn (skeiðvöllurinn) 
á Akranesi var á skrá Flugmála-
stjórnar á áttunda áratugnum. Ein 
flugbraut: NA/SV, 418x23 metrar. 
Flugvöllurinn var tekinn af skrá í 
nóvember 1978.

Flugvöllur 
á Akranesi

Flugvallarstæðið á akranesi stendur við blautós skammt frá ósi berjadalsár og er nú notað sem skeiðvöllur. Myndin var tekin í 
vikunni. Fjær er hesthúsahverfið í Æðarodda og svo akranesbær. 

Bók í 
smíðum 
lýsa eftir upplýsingum 
og myndum af flug-
völlum á Vesturlandi

Isavia er nú að láta rita 70 ára 
sögu flugvalla og flugleiðsögu-
þjónustu á Íslandi. Höfund-

ur hennar er Arnþór Gunnarsson 
sagnfræðingur. Í ritinu verður m.a. 
stutt yfirlit um flesta flugvelli og 
flugbrautir sem lagðar hafa verið 
eða notaðar að einhverju marki hér 
á landi.

Friðþór Eydal hjá Isavia segir að í 
tenglsum við þetta væri vel þegið að 
fá gamlar ljósmyndir af flugvöllum 
á Vesturlandi og frásagnir af þeim. 
Meðal annars er leitað að myndum  
af flugvöllum á Akranesi og Narfa-
staðamelum sunnan undir Hafnar-
fjalli. „Til dæmis væri áhugavert að 
heyra hvort Akurnesingar hafi kom-
ið eitthvað nálægt því að flugvöll-
ur var gerður á Narfastaðamelum 
og hve mikið Skagamenn notuðu 
þann flugvöll. Við höfum heyrt að 
fótboltaliðið hafi e.t.v. notað hann 
eitthvað,“ segir Friðþór.  Hægt er að 
senda honum upplýsingar í tölvu-
póstfang fridthor.eydal@isavia.is 
eða hringja í síma 424 4252. 

Hér til gamans fylgir svo ágrip að 
sögu flugvallarins á Akranesi sem 
Arnþór Gunnarsson hefur skrifað. 
Eins og kemur fram þá var völlur-
inn aflagður fyrir 40 árum síðan og 
síðan hefur enginn flugvöllur verið 
á Akranesi. Í því sambandi má svo 
rifja upp að nokkuð uppnám varð 
fyrr í sumar þegar lítil einkaflugvél 
lenti þar á golfvellinum. 



Holl, ristuð hafragrjón
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Krefst skjótra aðgerða til 
að leysa vanda sauðfjárbænda 
og að veiðigjöld lækki í haust
Haraldur Benediktsson bóndi á Reyni undir 
Akrafjalli, 1. þingmaður Norðvesturkjördæm-
is og formaður fjárlaganefndar Alþingis er 
að búa sig undir að þing komi saman. Aðeins 
tvær vikur eru í þingsetningu. Af því tilefni 
tók ritstjóri Vesturlands hús á Haraldi síðast-
liðinn sunnudag til að heyra hvernig stjórn-
málastaðan horfir við honum í þingbyrjun. 

HVALFJARÐARSVEIT: „Hefð-
bundið hauststarf þingflokk-
anna er hafið.Við erum á 

vinnufundum.Í stjórnarflokkunum er 
verið að fara yfir málalista ráðherra. 
Þeir verða vafalaust birtir þingflokkun-
um einhvern tímann í næstu viku. Svo 
eru nefndarfundir byrjaðir og maður 
sér að umræðan er byrja að harðna eft-
ir sumarfrí. Skeytin eru farin að fljúga. 
Þetta verður kosningaþing því það eru 
sveitarstjórnakosningar í vor.“

Undiralda í byggðamálum
Haraldur er fyrrum formaður Bænda-
samtaka Íslands. Hann dregur enga 
dul á að hann er landsbyggðarmaður. 
Byggðamálin eru honum hugleikin. 
Það þarf því kannski ekki að koma á 
óvart að hann kjósi að tjá sig fyrst um 
það sem helst brennur í þeim málum 
nú.

„Ég held að það kraumi undir í 
byggðamálunum. Þetta er alda sem 
ég hef lengi spáð að myndi rísa. Það 
er vissulega blússandi gangur víða í 
þjóðfélaginu en mörg svæði hafa þó 
verið langan tíma í samdrætti. Vest-

firðir, Norðurland, hluti af Vesturlandi 
– þarna eru byggðir sem finna ekki fyr-
ir neinum bata. Það er bras í sjávarút-
veginum og enn meira bras í sauðfjár-
ræktinni. Í tengslum við hana þá eru 
stórar byggðir hreinlega í hættu, segir 
Haraldur. 

Við víkjum að stöðu sauðfjárrækt-
arinnar sérstaklega seinna í þessu við-
tali en fyrst ætlum við að tala meir um 
byggðamálin.   

„Fjárlagaumræðan í haust verður 
kannski með öðru sniði en áður vegna 
ýmissa þátta,“ segir Haraldur og er 
hugsi á svip. Hann velur orð sín af kost-
gæfni og heldur áfram: „Ég ég á von á 
því að hún verði samt harðari vegna 
þess að við sjáum að það gengur víða 
vel en það er lítill eða enginn bati á stór-
um svæðum úti á landi, og fátt í augsýn 
sem gæti vakið bjartsýni. Þetta ástand 
hefur myndað óþol meðal íbúanna. 
Það gæti alveg orðið með tíð og tíma að 
við sæum flokk koma fram sem hefði 
þunga áherslu í byggðamálum. Inn-
an gömlu „klassísku“ flokkanna mun 
fólk kannski draga sig meira saman til 
að láta til sín taka á sviði byggðamál-

anna. Þetta gerist samt á sama tíma 
og við erum loksins að sjá viðsnúning 
í mörgum byggðum landsins.  Þróun á 
íbúatölum sýnir að margar byggðir eru í 
sókn.  Þeirri þróun verðum við að fylgja 
eftir með markvissri vinnu.“ 

Staða Sjálfstæðisflokksins 
sterkust úti á landi
Haraldur er þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins. Hann bendir á þá staðreynd 
að flokkur hans sé í dag með sín sterk-
ustu vígi á landsbyggðinni og í Suðvest-
urkjördæmi. „Sjálfstæðisflokkurinn 
verður að heyra áhyggjur og kröfur 
fólks um sýnilegar áherslur í byggða-
málum.“ 

Þingmaðurinn segir að þrátt fyrir 
þessa undirliggjandi spennu sé þróun 
að mörgu leyti jákvæð víða á lands-
byggðinni. „Íbúum er farið að fjölga 
á ný. Ákveðnir þættir eru að styrkjast. 
Ferðaþjónustan er búin að byggja mikið 
upp og skapa góðan jarðveg fyrir fólk að 
snúa aftur heim. Það er atgerfisfólk með 
góða menntun sem í auknum mæli er 
að setjast að úti í hinum dreifðu byggð-
um. Við höfum fylgt þessu eftir með 
bættum fjarskiptum, segir Haraldur og 
á það einkum við ljósleiðaravæðinguna. 
„Við þurfum að fylgja þessu enn þéttar 
eftir en við erum að gera í dag.“

Góður gangur í                          
ljósleiðaramálum
Haraldur hefur sinnt formennsku 
starfshóps um alþjónustu í fjarskipt-
um. Fjarskiptasjóður hefur úthlutað fé 
til ljósleiðaravæðingar í hinum dreifðu 
byggðum landsins. 

„Ljósleiðaramálin eru á góðu skriði. 
Stóru tíðindin eru þau að nú eru að 

koma inn stór uppbyggð kerfi sem eru 
ávöxtur af vinnu síðustu ára. Við höfum 
fest í fjármálaáætlun ríkisins til 2021 að 
við ætlum að ljúka þessu dreifbýlisátaki 
í ljósleiðaravæðingunni innan þess 
tímaramma. Síðan fara aðrir sprotar að 
vaxa á þessu, nýsköpun sem byggir á 
góðum nettengingum.“ 

Fjarskiptasjóður stefnir að sögn 
Haraldar á úthlutun nýrra fjármuna til 
ljósleiðara nú í október/nóvember. „Við 
munum halda okkur við að úthluta á 
svæði landshlutasamtakanna. Helsta 
breytingin í úthlutunarskilmálunum 
nú verður sú að að við munum koma í 
veg fyrir að eitt sveitarfélag á ákveðnu 
landshlutasvæði geti sópað til sín pen-
ingapottinum þegar úthlutað er. Við 
viljum tryggja að það sé verið að leggja 
ljósleiðara sem víðast. Á Vesturlandi er 
staðan sú að það eru eiginlega bara tvö 
sveitarfélög sem eru eftir í lok þessa árs. 
Það eru Borgarbyggð og Dalabyggð. Þau 
verða þá saman um Vesturlandspottinn 

það sem eftir er af verkefninu. Þar verð-
ur byggt út jöfnum höndum í báðum 
sveitarfélögum þar til yfir lýkur. Á þessu 
ári er verið að vinna í lagningu í Kjós-
arhrepp, Skorradal, lítið verkefni í Borg-
arbyggð og Dalabyggð. Akranes er með 
lítið verkefni. Snæfellsbær mun klára í 
sínu dreifbýli og Reykhólasveit mun ná 
risa áfanga og jafnvel ljúka sínu átaki.“

Marþættir                                   
hagsmunir í laxamálum
Í framhaldi af þessu berst talið að lax-

Heilsað upp á kýrnar. 

„Ástandið 
núna er 

mesta vá sem við 
höfum séð í sauð-
fjárrækt í langan 
tíma.“

Hér er Haraldur með guðbjörgu 
dóttur sinni í túninu heima.
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eldinu. Það hefur verið mjög í sviðs-
ljósinu enda nýkomin niðurstaða starfs-
hóps um stefnumótum í fiskeldi. Þar er 
lagt til að laxeldi í Ísafjarðardjúpi verði 
slegið á frest á grundvelli hættumats frá 
Hafrannsóknastofnun. Hörð viðbrögð 
hafa orðið á Vestfjörðum vegna þessa. 
Hagsmunir mismunandi svæða stang-
ast á í Norðvesturkjördæmi. Á Vestur-
landi og í Húnavatnssýslum eru margar 
af bestu laxveiðiám landsins. Hver er 
afstaða 1. þingmanns kjördæmisins í 
þessum málum? 

„Gleymum því ekki að þessi vinna 
starfshópsins er að skila okkur því að 
það er hægt að fara í verulegt fiskeldi. 
Miðað við hana getum við orðið álíka 
stór og Færeyingar í þessari atvinnu-
grein. Ágreiningur er kannski helstur 
um hraða á uppbyggingu í Ísafjarðar-
djúpi. Ég er talsmaður þess að við för-
um ekki hraðar í uppbyggingu en við 
getum vel haldið utan um,“ segir Har-
aldur. 

Hann segir að sér finnist menn 
gleyma í þessari umræðu öðrum þátt-
um sem snerta bæði fiskeldið og hags-
muni laxveiðiréttareigenda. „Í fyrsta 
lagi þá getum við ekkert farið hraðar í 
uppbyggingu en nú er. Innviðir fiskeld-
isins eru ekki sterkari en svo að það er 
langt í land að næg laxaseiðaframleiðsla 
sé í landinu til að svara eftirspurn mið-
að við það sem þegar er búið að gefa út 
af leyfum til matfiskeldis.  Við þurfum 
aðeins að staldra við og draga að okk-
ur andann í þessari umræðu. Sjálfur er 
ég ekki í vafa um að það verður eldi í 
Ísafjarðardjúpi með tíð og tíma. Þá má 
heldur ekki gleyma að ræða um aðra 
áhættuþætti eins og kólnun sjávar – rétt 
eins og áhættu af erfðablöndun.“ 

Veiðitekjur                                  
mikilvægar  mörgum
Haraldur segist líka vilja draga fram 
ákveðna þætti þegar talað er um að það 
séu litlar tekjur af laxveiðum. Hann seg-
ir að áhættumat starfshópsins um fisk-
eldi hafi verið fyrir landið allt, ekki ein-
vörðungu Ísafjarðardjúp og Austfirði. 
„Við megum ekki gleyma því að lög 
um veiðifélög eru elsta umhverfislög-
gjöf okkar. Helmingur hreinna tekna 
á heimilum í sveitum á Vesturlandi 
eru vegna nýtingar laxveiðihlunninda. 
Verulegur hluti tekna byggða um Vest-
urland og Norðurland eru vegna þeirra. 
Þessi hlunnindi eru stöðugt að verða 
verðmætari. Við höfum ekkert leyfi til 
þess að ganga um þetta þannig að við 
með einhverjum hætti ógnum afkomu 
þessa fólks vegna annarra hagsmuna,“ 
segir Haraldur. 

„Þetta snýst ekki um einhverja 
sportlaxveiðimenn eða auðmenn sem 
kaupa upp jarðir, heldur það að við 
erum með fjölda venjulegs fólks í sveit-
um landsins sem lifir af þessum tekjum 
sem koma frá laxveiðum. Mér mislíkar 
sú umræða, og þykir þar talað niður til 
fólksins sem hefur lifibrauð sitt af lax-
veiðihlunnindum.  Með því er ég þó 
ekki að draga úr því að laxeldið geti 
vissulega skilað miklu fyrir þær byggð-

ir sem eiga í hlut varðandi það. Gangi 
eldið upp þá fylgja laxeldinu mörg 
tækifæri og greinin getur breytt miklu 
fyrir þessar byggðir.“

Haraldur Benediktsson bætir því 
svo við að  honum þyki sjálfsagt að taka 
þá umræðu hvort við séum búin að vera 
of frjálslynd gagnvart því að auðmenn 
komi og kaupi upp laxveiðijarðir. „Ég 
held við ættum alveg að skoða hvort við 
ættum ekki að endurbæta löggjöf, sem 
virkar þannig að hún treystir byggðirn-
ar þannig að fólk sitji þessar jarðir, því 
þær eru hluti af samfélögunum. Þetta 
er ein af ástæðum þess að lögin um 
veiðifélög voru sett á sínum tíma. Það 
mætti líka til dæmis skoða hvort ekki 
eigi að setja takmarkanir á það hversu 
langt menn geti gengið í að safna að sér 
atkvæðum í veiðifélögum. Menn eiga 
ekki að geta náð undir sig meirihluta 
í veiðifélögum með uppkaupum og 
þannig sölsað undir sig hlunnindi sam-
félaganna.“

Hryggur yfir léttúð í              
málefnum sauðfjárbænda
Með þessum orðum segjum við skilið 
við laxeldið og snúum okkur að næsta 
máli sem er sauðfjárræktin. Haraldur 
Benediktsson átelur Þorgerði Katrínu 
landbúnaðarráðherra og þingmann 
Viðreisnar harðlega fyrir frammistöð-
una í þessu máli. 

„Ástandið núna er mesta vá sem 
við höfum séð í sauðfjárrækt í langan 
tíma. Það sem hryggir mig mest er hvað 
menn hafa tekið þessu af mikilli léttúð, 
og sérstaklega landbúnaðarráðherra. 
Það er ekkert einfalt að takast á við 
þetta. En, að mæta þessu af svona léttúð 
sem mér hefur fundist ráðherrann gera, 
ber vott um fullkomið úrræðaleysi og 
áhugaleysi á að takast á við starfið sitt. 
Við vitum að bændur fóru til Þorgerð-
ar Katrínar Gunnarsdóttur í mars/apríl 
og lögðu fyrir hana hvert stefndi. Þeir 
báðu hana að beita sér fyrir því að slát-
urhúsin mættu vinna saman að því að 
flytja kjöt út á erlenda markaði. Þetta 
hefði orðið til þess að létta á birgðum. 
Þeir voru ekkert að biðja um neina eða 
verulega peninga þarna í upphafi. Það 
er heldur alls engin lausn í þessum mál-
um að opna hirslur ríkisins og byrja að 
ausa út fé. Ráðherrann brást við þessu 
með því að segja við bændur að þeir 
skyldu spyrja Samkeppniseftirlitið. Það 
biður svo um upplýsingar sem bænd-
ur mega ekki safna. Svona sirkus er öll 
meðhöndlun á þessu máli búin að vera 
í allt sumar.“ 

Tímanum sóað og                
óraunhæfar tillögur
Þessi málsmeðhöndlun af hálfu land-
búnaðaráðherra hafi leitt til þess að dýr-
mætur tími sé farinn til spillis. „Nú í lok 
ágúst höfum við enn engar greiningar í 
höndunum um það hve miklar birgðir 
af kjöti eru til í landinu, hver samsetn-
ing þeirra er og hver á þær. Stjórnvöld 
geta hins vegar kallað eftir þessum upp-
lýsingum frá sláturhúsum og afurða-
stöðvum. Þetta voru upplýsingar sem 

Haraldur benediktsson við bústörfin heima á reyni undir akrafjalli. Með honum er tíkin hún týra. 

Haraldur bendir á að hagsmunir 
togist á þegar laxeldið sé annars 

vegar. rétt sé að rasa ekki um ráð 
fram. Myndin er frá laxeldi í Patreks-

firði nú í sumar. 

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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ráherrann átti að sjálfsögðu að afla sér. Ef 
þú veist ekkert um samsetningu birgð-
anna eða hverjar ástæður eru fyrir verð-
falli þá ertu í mjög erfiðri stöðu því þig 
skortir grunninn til að taka ákvarðanir.“ 

Eitt af því sem landbúnaðarráðherra 
hefur rætt er að farið verði í að fækka 
sauðfé í landinu. Bóndinn á Reyni seg-
ir þetta óraunhæft.  „Ég hræðist þetta 
fækkunartal. Það er alltof seint að fara 
að tala um eitthvað fækkunarátak núna. 
Fólk er núna búið að heyja og var áður 
búið að kaupa áburð. Þetta var hægt í vor. 

Þá hefðu menn farið í það, breytt sínum 
forsendum og áætlunum og sparað við 
sig í aðföngum. Nú er hins vegar komið 
að því að fara að reka heim af afréttum. 
Tíminn fyrir fækkunaraðgerðir var allur 
í vor. Þá var hægt fyrir tiltölulega litla fjár-
muni að gera slíkar ráðstafanir. Við verð-
um nú að koma að þessu með fjármuni 
til að bregaðst við þessum forsendubrest-
um sem sauðfjárræktunin hefur orðið 
fyrir, en langmest af þeim hugmyndum 
sem nú eru reifaðar eru alltof ómarkviss-
ar, alltof seint fram komnar og það ekki 

verið að tala um alvöru málsins. Lausn-
in liggur í svörum við spurningum um 
samsetningu birgða og skýringum á því 
hvers vegna þetta verðfall sé framundan 
á afurðum.“  

Telur lausnina þríþætta
En hver er þá lausnin á vanda sauðfjár-
ræktarinnar að mati Haraldar Bene-
diktssonar?

„Ég myndi vilja sjá núna að ráðherra 
lýsti því yfir að hún ætlaði að biðja Rík-
isendurskoðun um að greina birgðir, 

magn þeirra og samsetningu.  Greina 
efnahagsreikninga sláturhúsa og láta 
leggja mat á mögulegar hagræðingar-
aðgerðir.  Þá verður ráðherra að segja 
í fyrsta lagi: „Ég mun standa í því að 
hjálpa ykkur að leysa þennan birgða-
vanda þannig að hann verði orðinn 
ásættanlegur í upphafi næstu sláturver-
tíðar 2018.“ Þá verður ráðherra líka að 
segja: „Ef ég á að lýsa þessu yfir, að ég 
muni vilja vinna að lausn birgðamála 
eða koma birgðum í viðunandi horf 
fyrir 2018, þá verða sláturleyfishafarn-
ir núna að hafa þor til að endurskoða 
þessa verðlista sem nú er búið að gefa 
út. Draga lækkanirnar að stóru hluta til 
baka.““

Haraldur segir að hann telji þó ekki 
að lækkanirnar geti að öllu leyti gengið 
til baka, en þó verulega. „Það yrði til að 
lina þetta tekjufall sem verður.“ 

Hann telur að samhliða þessari 
greiningu á samsetningu birgða verði 
líka að móta einhvers konar greiningar 
á því hvernig hægt er að hafa eðlilegri 
verkaskiptingu á milli sláturhúsa, og 
endurskoða sláturhúsareksturinn í 
heild sinni. Það sé óhjákvæmilegt. 

„Í þriðja lagi, þá fyndist mér vel 
koma til greina sem bráðaaðgerð í 
haust, sem er eitt af því sem ráðherr-
ann hefur greinilega ekki skoðað, en 
það er að rétta efnahag sláturhúsa. Ég 
nefni sláturhús eins og á Blönduósi, 
Vopnafirði og Kópaskeri. Þetta eru fé-
lög sem eru með veikan fjárhag. Hvort 
sem það væri Framleiðnisjóður eða 
Byggðastofnun, þá verður með ein-
hverju móti að styrkja efnahag þessa 
fyrirtækja svo þau séu að markaðssetja 
haustsslátrunina í styrkeika en ekki 
veikleika.“ 

Haraldur bendir líka á að til séu úr-
ræði til sveiflujöfnunar sem festa megi í 
lög að fordæmi slíkra lagasetninga hjá 
öðrum ríkjum. „Við höfum því miður 
ekki haft þau lengi í íslenskum búvöru-
lögum. Þar er atvinnugreinin sjálf látin 
bera ábyrgð á offramleiðslu þegar hún 
er og við hlífum neytendum við verð-
hækkunum þegar skortur er á afurðum. 
Það eru fullkomnir fordómar að vilja 
ekki setjast niður og þróa svona kerfi.“ 

Mikið í húfi
Formaður fjárlaganefndar Alþingis seg-
ir fyrirsjáanlegt að ríkið verði að leggja 
fram fé til að hjálpa sauðfjárræktinni 
yfir hjallann. „Það er óhjákvæmilegt 
í þessari stöðu, eins og mörg fordæmi 
eru um þar sem verða forsendubrestir 
í atvinnugreinum, að við höfum gripið 
til aðgerða. Ef þetta heldur svona áfram 
í sauðfjárræktinni þá mun það draga 
aðrar búgreinar með sér niður og ekki 
síst kjötmarkaðinn. Þar erum við með 
nautakjöt, svínakjöt og svo framvegis. 
Menn geta ekkert tekið vanda sauð-
fjárræktarinnar nú af einhverri léttúð. 
Hvert er hlutverk sauðfjárræktarinnar? 

Hún er lífæðin í þessum dreifðu byggð-
um. Engin ein atvinnugrein dreifir sér 
jafn mikið um byggðir landsins eins og 
sauðfjárræktin. Ef ekki verður gripið til 
alvöru aðgerða á næstu mánuðum þá 
hrynur þessi atvinnuvegur með ófyrir-
sjáanlegum afleiðingum.“ 

Haraldur Benediktsson tekur fram 
að þó hann telji óraunhæft að fara í ein-
hver skyndiniðurskurð á sauðfé nú þá 
efist hann ekkert um að það geti verið 
góður kostur að gera tilboð um fækk-
un sauðfjár. Þetta þurfi þó að gerast 
yfir lengri tíma. „Rekstrarsamsetning 
margra búa er nú að breytast. Menn 
eru að hasla sér völl í ferðaþjónustu og 
annarri starfsemi, en menn gera það 
ekki í upphafi sláturtíðar. Slíkt er miklu 
lengra ferli.“ 

Aðspurður segist Haraldur ekki 
hafa neinar væntingar um að það muni 
liggja fyrir nein lausn á vanda sauð-
fjárbænda þegar þing kemur saman 
um miðjan september. „Það er búið að 
leggja fram tillögupakka fyrir bændur. 
Þeir hafa aflýst fundi um þessar tillög-
ur vegna þess að þær eru allar óljósar 
og óútfærðar. Það liggur fyrir vilji rík-
isstjórnar að bregðast við vandanum. 
Menn hafa rætt um fjárhæðir í því sam-
bandi. Það er allt í hendi en það vantar 
algerlega þroskaða nálgun á málið.“ 

Kallar eftir alvöru aðgerðum
En nú eru bæði Björt framtíð og Við-
reisn hvorutveggja flokkar sem eru 
þekktir fyrir harða gagnrýni á núver-
andi tilhögun landbúnaðarmála. Björt 
framtíð lagðist til dæmis gegn nýjum 
búvörusamningum. Telur Haraldur 
Benediktsson að þessi flokkar sem nú 
eru báðir í ríkisstjórn muni fallast að 
björgunaraðgerðir til hjálpar sauðfjár-
ræktinni?  

„Orð í eins manns meirihluta eru 
dýr og ég hef ekki verið yfirlýsingaglað-
ur til þessa og setið á mér. En ef menn 
taka ekki alvarlega ógn við byggðir sem 
blasa við, hvort heldur er til sjávar eða 
sveita, út frá einhverjum kreddum um 
hærri veiðigjöld og úrelt landbúnað-
arkerfi þá er ekkert hægt fyrir ábyrga 
stjórnmálamenn að sitja undir því 

Haraldur segir að rekstrarumhverfi 
sjávarútvegsins hafi versnað hratt í 
sumar og að veiðigjöld verði að lækka. 

Haraldur segist greina þunga undiröldu meðal fólks í málefnum byggðanna. 

„Að mæta 
þessu af 

svona léttúð sem 
mér hefur fundist 
ráðherrann gera, 
ber vott um full-
komið úrræðaleysi 
og áhugaleysi á að 
takast á við starfið 
sitt.“
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mikið lengur. Minn bakgrunnur og 
mitt bakland er bara annarrar gerðar 
en þessa fólks. Ég er þó ekki að segja að 
ég eigi erfitt með að vinna með þeim og 
ég er langt frá því að segja að það séu 

einhverjir erfiðleikar í meirihlutanum. 
Síður en svo. Samstarfið í meirihlutan-
um þroskaðist gríðarlega í vor og það er 
að mörgu leyti ágætur andi.“ 

Hann segir ekki meir en bætir svo 

við eftir smá þögn: „Viðreisn og Bjartri 
framtíð eru falin ábyrgð á að stýra 
landinu. Þá verður að gera meira en 
það sem þægilegt er og kannski fara í 
aðgerðir sem þessir flokkar byggðu ekki 
sína pólitík á.  Þannig eru stjórnmál – 
málamiðlun og raunsæi þegar til kast-
anna kemur.“

Telur að veiðigjöld                  
verði að lækka
Haraldur minntist á veiðigjöldin í sjáv-
arútvegi. Þau eru hjartans mál í stefnu 
Viðreisnar og Björt framtíð hefur talað 
fyrir uppboði aflaheimilda. Veiði-
gjöldin voru átakamál á síðasta þingi. 
Haraldur segir að endurskoða þurfi 
veiðigjöld strax í haust. 

„Það var þannig gengið frá mál-
um í vor, með sérstakri yfirlýsingu 
Páls Magnússonar formanns atvinnu-
veganefndar þingsins í samstarfi við 
sjávarútvegsráðherra, þá átti að fara 
fram ákveðin greiningavinna í sum-
ar vegna veiðigjalda. Afsláttur á þeim 
vegna skulda við kaup á aflaheimildum 
er að falla niður. Við eru svo að sjá núna 
að afleiðingar sjómannaverkfallsins 
eru miklu alvarlegri heldur en haldið 
hefur verið á lofti á sama tíma og gengi 
krónunnar helst hátt og óhagstætt fyrir 
sjávarútveginn. Við verðum með ein-
hverjum hætti að endurskoða umhverfi 
veiðigjalda í ljósi þessa.“

Ertu með þessu að segja að það 
gangi illa í sjávarútveginum?

„Rekstrarumhverfi bolfiskútgerða 
hefur breyst mjög til hins verra. Að 
óbreyttu ástandi varðandi veiðigjöldin 
og stöðu útgerðarinnar þá horfir mjög 
illa. Lítum til dæmis á afleiðingar 
sjómannaverkfallsins. Áhrif þess til 
lækkunar fiskverðs eru mjög alvarleg. 
Þetta langa verkfall varð til þess að við 
misstum bestu hluta markaðarins sem 
greiddu hæstu verðin.  Ástæðan var sú 
að við gátum ekki svarað eftirspurn og 
misstum því hillupláss og viðskipta-
sambönd. Aðrir tóku við. Með þessu er 
ég ekki að ásaka sjómenn og útgerðir 
fyrir þetta langa verkfall, bara að benda 
á að afleiðingar verkfallsins eru að 
koma fram af fullum þunga núna. Síðan 
bætast þarna við vandamál vegna geng-
ismála. Þegar þetta leggst saman þá eru 
einfaldlega erfiðleikar í þessum hluta 
sjávarútvegsins og útgerðarinnar.“ 

Gjaldtöku í göng                         
lýkur á næsta ári 
Í lok viðtalsins ræðum við aðeins um 
samgöngumálin og málefni lands-
hlutans Vesturlands. 

„Við förum í umræður um 
fjögurra ára samgönguáætlun í 
haust. Fjármálaáætlun gefur ekki 
beint til efni til þess að halda að við 
séum á næsta ári að ná fram mikl-
um framkvæmdum í vegamálum á 
Vesturlandi en síðan fer nú að rakna 
verulega úr málum. Í kjölfar vinnu 
hjá Jóni Gunnarssyni samgönguráð-
herra um veggjöld þá munum við 
kannski fara í stórframkvæmdir,“ 
segir Haraldur. Hann er hlynntur 
því að skoðaðar verði lausnir með 
veggjöldum þegar farið verði í ný-
framkvæmdir. 

„Það þarf ekkert að vera að ef-
ast um það að gjaldtöku í Hval-
fjarðargöng lýkur á næsta ári. Hafi 
menn einhverjar aðrar hugmyndir 
þá er tíminn runninn út fyrir slíkt. 
Ég myndi hins vegar vilja ræða og 
sjá breikkun Vesturlandsvegar og 
gerð Sundabrautar fjármagnað með 
veggjöldum en það er umræða sem 
er óviðkomandi gjöldum í Hval-
fjarðargöng. Breikkun á Vestur-
landsvegi um Kjalarnes á að vera 
forgangsmál.“

Haraldur nefnir einnig að  fara 
þurfi í endurgerð ýmissa tengivega á 
möl í sveitu. „Síðan er það dreifikerfi 
rafmagns í sveitum svo sem þrífasa 
rafmagn. Háskólarnir í Norðvestur-
kjördæmi eru að sækja í sig veðrið 
á ný. Ég heyri til dæmis á Kristjáni 
Þór Júlíussyni menntamálaráðherra 
að hann hafi fullan hug á að Land-
búnaðarháskóli Íslands eflist í starfi. 
Það er tónn sem ég hef ekki heyrt 
lengi,“ segir Haraldur Benediktsson 
að lokum.  

Stjórnmálin rædd heima í stofu. 

gjaldið í Hvalfjarðargöngin heyrir sögunni til á næsta ári, segir Haraldur benediktsson.

„Þá er ekkert 
hægt fyrir 

ábyrga stjórn-
málamenn að sitja 
undir því mikið 
lengur“

 
Tæki til vetrarþjónustu 
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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
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Aðsend grein:

Byggðastefna í
molum, en það er von

 Góðir lesendur. 
Það dylst engum sem hefur kynnt 

sér og prófað á eigin skinni, að 
byggðastefna á Íslandi er í molum. 
Það stendur ekki steinn yfir steini og 
handahófskennd vinnubrögð leiða til 
stórkostlegra breytinga á byggð og 
skerðingar á mannlífi út um landið. 
Fjölskyldur leita í ríkari mæli á möl-
ina enda ekki skrítið miðað við þá 
mismunun sem viðgengst í þessu 
ríkasta landi heims.  Hvað veldur og 
hvað er til ráða? 

Margur pottur brotinn
Í stuttu máli er staðan þannig 

að íbúar á köldum svæðum greiða 
himinhátt verð til að kynda hús sín. 
Margir hafa ekki aðgang að viðun-
andi ljósleiðaratengingum, njóta ekki 
vegasambands eða snjómoksturs svo 
mannsæmandi sé. Einnig stendur 
einfasa rafmagn mörgum fyrir þrif-
um. Póstdreifing til sveita og þorpa 
þverrandi. Kvótakerfi í sjávarútvegi 
er meingallað og skilur eftir byggð-
ir í sárum, alger andhverfa þess sem 
til að ætlast að það myndi tryggja 
byggð í landinu. Smábátaflotinn og 
krókaveiðar á útrýmingarstigi. Það 
verður að gera róttækar breytingar 
á fiskveiðistjórninni ef ekki á að fara 
illa. Svo ekki sé minnst á brottkastið 
gegnum árin. 

Smáplástrar Byggðastofnunar,-
byggðakvóti og verkefnið „Brothætt-
ar byggðir“ eru góðra gjalda verðar, 
en duga engan vegin, því ekki er ráð-
ist gegn rótum vandans. Það verður 
að jafna kjörin í landinu og leyfa fólki 
að bjarga sér. Þetta tel ég vænlegt til 
árangurs:
Ívilnanir í gegnum skattkerfið.
-Breytt fiskveiðistjórnun. Allur afli á 
markað. Frjálsar krókaveiðar.
-Stórátak í vegagerð. 
Metnaðarfull áætlun fyrir jarðgöng. 
-Ljósleiðari og þriggja fasa rafmagn 
um allt land.
-Jöfnun flutningskostnaðar.
Ívilnunum má beita gegnum skatt-
kerfið samkvæmt norrænni fyrir-
mynd. Norðmenn hafa um árabil 
styrkt byggðir gegnum skattkerfið 
með góðum árangri. Ekki síst hafa 
þeir hugað vel að frjálsum fiskveiðum 
á harðbýlum svæðum. Hvílítum við 
ekki til reynslu frænda okkar og gyrð-
um okkur í brók í byggðamálum? Ég 
get sem skattgreiðandi vel unnt góðu 
fólki í Árneshreppi á Ströndum (svo 
dæmi sé tekið) þess að greiða lægri 
tekjuskatt, enda njóta þeir ekki þeirra 

lífsgæða sem við hér við Faxaflóann 
teljum sjálfsögð mannréttindi.  Það 
leggur ekki þjóðfélagið á hliðina, en 
verður hvati til þess að íbúar  landsins 
sitji við sama borð. Það verður einnig 
hvati til þess að stjórnvöld setji fram 
áætlun hvernig skuli jafn kjörin svo 
allir greiði sama tekjuskatt. Hægt er 
að gera sáttmála um hvaða lífsgæði 
liggja að baki ákvörðun um skatt-
greiðslur. Það má gera með aðkomu 
stéttarfélaga,sveitarfélaga og ráðu-
neyta. 

Drög að sáttmála
Svona gæti sáttmálinn litið út í gróf-

um dráttum. 
Skoði nú hver fyrir sig. Þetta má 

telja til þess sem við höfum byggt 
upp sem þjóðfélag og ríflega helm-
ingur  þjóðarinnar telur vera sjálfsögð 
mannréttindi núna árið 2017.  

Það er fádæma aumingjaskapur 
að hafa ekki sama verð á orku til hús-
hitunar um allt land. Þessi gæði voru 
byggð upp fyrir daga kvótakerfis og 
skortveiðistefnu. Það ætti því að vera 
forgangsatriði að breyta fiskveiði-
stjórnuninni og afla tekna

Margar þessar byggðir sem höfðu 
lagt ógrynni fjár til samfélagsins eru 
nú rjúkandi rústir því innviðir voru 
ekki byggðir upp. Uppbyggingu var 

hætt  og heilu byggðirnar skildar eft-
ir í myrkrinu og kuldanum. Ljósið 
í myrkrinu er metnaðarfull áætlun 
RARIK að leggja allt rafmagn í jörðu 
og þriggja fasa. Það er vel, en þarf 
að gerast miklu hraðar með aðkomu 
stjórnvalda. Vel er hægt að leggja ljós-
leiðara með rafstrengjum og spara 
stórfé líkt og gert var í Öræfasveit. 

Jöfnun flutningskostnaðar er 
einföld framkvæmd. Sé ekki toll-
höfn innan 100 km er hægt að beita 
ívilnunum gegnum skattkerfið. Það 
er tímabært að innlend fyrirtæki í 

eigu Íslendinga njóti ívilnana líkt og 
stór erlend fyrirtæki í stóriðju. Næg 
er kvöðin af vaxtaokri fyrirtækja að 
þurfa ekki að glíma við himinháann 
flutningskostnað.

Spyrnum við fótum
 Það er nauðsynlegt að horfa í 

baksýnisspegilinn og læra af mis-
tökunum, en það þarf að spyrna við 
fótum og bjarga byggðunum. Horfa 
fram á veginn. Bjóða út á EES svæð-
inu,þessi 20-25  jarðgöng sem á eftir 
að bora hér innanlands. Gera áætlun 

um að eyða einbreiðum brúm. Þarna 
verða þingmenn að setja sig í spor 
kjósenda sinna, líka þeir sem lifa við 
öll þessi kjör í Garðabænum (svo 
dæmi sé tekið).  Ef gamli söngurinn 
kemur um kostnað við verkefnin má 
benda á stóra tekjupósta í vannýtt-
um fiskistofnum kringum landið sem 
eru varðir af skortveiði kvótakerfis-
ins. Vilji er allt sem þarf til að breyta 
mannana verkum. 

Stefán Skafti Steinólfsson. Akranesi  
Nemi og áhugamaður um byggðamál.

Lífsgæði Já/
Nei 

Lækkun 
tekju-
skatts ef 
skortir

Heitt vatn til 
kyndingar/
neyslu

10%

ljósleiðara-
tenging 100 gb

5%

tvíbreiður 
vegur/slitlag/
snjómokstur 
daglega

5%

Þriggjafasa 
rafmagn.

5%

Póstþjónusta 
dagleg/pósthús 
innan 50 km 
radíus

2%

annað (t.d. 
samgöngur frá 
eyjum,ferjur,flug 
o.f.l.)

(3%)

Stefán Skafti Steinólfsson

Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas 
Sími: 692-6906
 ulfar@valholl.is
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588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur 
fasteignasali/Stílisti
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Espigerði 4.  Útsýnisíbúð í vestur.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

44,9
milljónir 104,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Rúmgóð, velskipulögð 
3-4ra herbergja íbúð 
á 6.hæð í eftirsóttu 
nýstandsettu lyftuhúsi á 
besta stað. Vestur svalir. 
Opið hús Þriðjudag 
9.maí kl.16,30 - 17.00 
íbúð 6C

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

73,5
milljónir 218,9 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Auka íbúð

Glæsileg 132fm neðri 
sérhæð í nýl.húsi ásamt 
56 fm auka íbúð í kjallara 
m.sérinng, og 30 fm 
bílskúr. Vönduð eign á 
frábærum stað.  
Opið hús Mánudag 
8.maí kl.16.00 - 16,30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð

34,5
milljónir 84,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Rúmgóð

Vel skipulögð 3ja 
herbegja á 1.hæð á 
góðum stað í Grafarvogi 
með sérinngangi frá 
svalagangi. Örstutt í 
helstu þjónustu.

LAUS FLJÓTL.

Hvaleyrarbraut - Hafnarf. Gott atvinnuhúsnæði

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

 Sam-
komu lag 365,5 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Útsýni

Mjög gott 365,5 fm 
lager, skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði á 
jarðhæð á útsýnisstað. 
Stutt í helstu samgöngu-
leiðir. 2 Innkeyrsluhurðir. 
Gott athafnapláss 
f.bíla+gáma.

Góð staðsetning

Baugakór 13 - Kópavogi

46,9
milljónir 110,1 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Stór og falleg 3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu og 
stutt í helstu þjónustu 
s.s. verslun, skóla og 
leikskóla

Vel skipulögð

64,9
milljónir 192,5 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Tveggja íbúða einbýlishús 
við Móabarð 4b í 

4ra herb. með bílskúr og 
rúmgóðum stofum. Minni 
íbúð er 2ja herb. með 
sérinngangi og bílastæði. 

Glæsilegt einbýlishús við Þrastanes á Arnarnesi

145
milljónir 410 fm

Einbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Höfum í sölu glæsilegt 
einbýlishús við Þrastanes 
í Garðabæ Aukaíbúð með 
sérinngangi á neðri hæð.  
Glæsilegar innréttingar 
og skipulag, rúmgóður 
bílskúr.  
Frábær staðsetning

AUKA ÍBÚÐ

AUKA ÍBÚÐ

Rúmg. nýleg 4ra herb.á jarðhæð við Skyggnisbraut

54,9
milljónir 141,5 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Rúmgóð 141,5 fm íbúð í 
nýlegu húsi á frábærum 
stað í Úlfarsárdal.  Þrjú 
rúmgóð herb. með 
skápum. Rúmgóðar 
stofur og bílastæði í 
opinni bílag. Vandaðar 
innr. og gólfefni.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteingasala
S:892-8778
anna@valholl.is

Laugavegur 133 - Miðbærinn

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

64
milljónir 107,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

107,2 fm. íbúð með 
sérinngangi á Laugavegi. 
Íbúðin er skráð 3ja herb. 
íbúð á tveimur hæðum, 
en hefur hins vegar verið 
skipt upp í tvær einingar. 
Hentar vel til útleigu !



FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!

GORMAR

HÖGGDEYFAR
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Blaðinu er dreift í 6.400 eintökum á öll heimili á 
Akranesi, dreifbýli á Akranesi og Borgarnesi. Liggur 
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi.

31. águst 2017  
14 tölublað, 6. árgangur 

Saxhamar 
SH hagrætt 
yfir á dragnót

RIF: Útgerð fiskiskipsins Sax-
hamars sem gerður hefur ver-
ið út á línu- og netaveiðar frá 

Rifi er hætt línuveiðum. Búnaður til 
þeirra hefur verið fjarlægður og settur 
á land. 

Í staðinn hefur báturinn ver-
ið búinn til dragnótaveiða. Það er í 
fyrsta sinn í sögu útgerðarinnar að 
veiðiskapur er stundaður með því 
veiðarfæri. Fréttavefurinn aflafrettir.
is greinir frá þessu. 

Friðþjófur Sævarsson skipstjóri á 
Saxhamri SH segir við Aflafréttavef-
inn að sú ákvörðun hafi verið tekin 
að „henda öllu línudótinu í land og 
hætta að róa á línu.“  

Jafnframt þessu var fækkað í 
áhöfn bátsins úr fjórtán manns á 
línunni niður í átta manns. Þannig 
fækkar sjómannastörfum á þessu 
skipi um sex menn. 

Hér eftir verður Saxhamar SH 
gerður út á dragnót og net.

Helstu ástæður þess, að rekstr-
armynstri bátsins var breytt með 
þessum hætti og skipverjum fækkað, 
munu einkum vera þríþættar. Fisk-
verð hefur lækkað mikið, veiðigjöld 
hækkað og beitukostnaður sömuleið-
is. Saxhamar SH er nú meðal stærstu 
dragnótabátum í flota landsmanna. 

Í tengslum við þetta skal vak-
in athygli á viðtali Vesturlands við 
Harald Benediktsson alþingismann í 
þessu blaði. Þar tjáir hann sig meðal 
annars um versnandi afkomu í sjáv-
arútvegi sem ógni ekki síst smærri 
útgerðum sem veiði bolfisk. Harald-
ur telur að endurskoða þurfi veiði-
gjöldin með tilliti til lækkunar. 

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

LAUSNIN HÖFÐASELI

Höfðaseli 15, Akranesi / Sími 435-0000 / www.gamar.is

Opið 8–16 alla virka daga

Þjónustar fyrirtæki og er 
móttökustöð fyrir endur- 
vinnslu og sorp á Akranesi.

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

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 7.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, 
Akranesi, Borgarnesi, Stykkishólmi, Flatey, Grundarfirði, Ólafsvík, Snæfellsbæ, Hellissandi og í Búðardal.

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is


