
Umhverfismál ótrúleg 
atburðarás

Upp-
skera

28. september 2017
13. tölublað, 6. árgangur 

um liðna helgi féllu aurskriður í 
Berufirði og í Vöðlavík og veg-
ir skemmdust í Fáskrúðsfirði 

og Breiðdal. Síðastliðin laugardag féll 
aurskriða úr Búlandstindi, lokaði þjóð-
vegi eitt í Berufirði innan við Djúpavog 

og vatn flaut yfir veginn um Hamars-
fjörð. Ný úrkomusvæði verða til á mörk-
um hlýs loftmassa yfir Skandinavíu og 
kaldara lofts á Grænlandshafi. Kyrrstæð 
hæð yfir Skandinavíu hefur sent hvert 
útkomusvæðið á fætur öðru yfir Suð-

austur- og Austurland á síðustu dögum. 
Umbrotin í náttúrunni minna á upp-
byggingu innviða og smæð mannsins 
gagnvart náttúrunni. Og að hvernig sem 
mennirnir snúa sér þá má það sín lítils 
þegar allt kemur til alls.

Vatnavextir víða
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Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

þvottavélar

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 
notendahandbók.
verð: 139.900,- 

914550046

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

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

914913404

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg 
þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.
verð: 99.900,-

914913410

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

miðvangi 13 · egilsstöðum · sÍmi 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sÍmi 477 1900
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Því hefur oft verið haldið fram 
að vika sé langur tími í pólítík 
og eins og flestir vita hafa 

orðið miklar sviptingar í liði eins rót-
grónasta flokks NA-kjördæmis, Fram-
sóknarflokknum, á síðustu viku. Ljóst 
var að stefndi í átök í kjölfar þings 
kjördæmissambands flokksins síðustu 
helgi, ef ekki hefðu orðið þau tíðindi 
að fyrrum formaður og forsætisráð-
herra flokksins, Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, sagði sig úr flokknum 
og hyggst hann nú stefna á önnur mið 
í pólítíkinni. Fréttirnar komu fram-
sóknarmönnum að óvörum þó margir 
af framámönnum hafi látið hafa það 
eftir sér að ákvörðun hans hafi ekki 
komið á óvart. Víða þóttu það tíðindi 
í upphafi vikunnar að fylgismenn Sig-
mundar yfirgæfu flokkinn í kjölfarið 
en svo virðist sem um hafi hægst, enda 
ekki ljóst í hvað stefnir hjá Sigmundi 
og félögum þó boðað hafi verið að ný-
stofnað afl muni bjóða fram í öllum 
kjördæmum. Samkvæmt heimildum 
Austurlands mun þetta útspil að ein-
hverju leyti breyta stöðunni innan 
flokksins þar sem uppstillingarnefnd 
situr nú að störfum og mun tilkynna 
um val sitt á frambjóðendum í efstu 
sætin á næstu dögum. Mörg sjónar-
mið mun þurfa að sætta og þó Þór-
unn Egilsdóttir, þingflokksformað-
ur Framsóknarflokksins, hafi í raun 
hrundið atburðarrásinni af stað með 
því að tilkynna að hún sæktist eftir því 
að leiða listann í næstu kosningum, þá 
þykja fleiri útspil í stöðunni möguleg. 

ritarinn og þingflokksfor-
maðurinn 
Þó úrsagnir úr flokksfélögunum hér 
eystra hafi ekki verið áberandi í frétt-
um hefur eitthvað verið um þær, og 
má nefna að helsti stuðningsmaður 
Sigmundar, Einar Birgir Kristjáns-
son á Eskifirði mun hafa gengið úr 
félaginu. Almennt má því tala um að 
ljóst sé að bakland Sigmundar eystra 
hafi verið farið að riðlast og hinir 
almennu flokksmenn kjósi að láta 
persónu Sigmundar og málflutning 
ekki verða að því bitbeini sem ráði 
örlögum þeirra innan flokks eða utan. 
Stærsti vandinn þykir sá að samræma 
hagsmuni innan kjördæmis, sem þýð-
ir að einhverja þurfi að leiða fram á 
völlinn á því svæði sem „verst varð 
úti“ á meðan Sigmundur átti í átök-
um innan kjördæmisins, við sam-
herja sína, á Eyjafjarðarsvæðinu. Þar 

munu komnir fram kandídatar sem 
gera tilkall til forystusæta, en staða 
Þórunnar er enn sterk í því samhengi, 
þar sem um konur er að ræða í þeim 
tilfellum. Fyrrverandi þingmaður, 
Líneik Anna Sævarsdóttir hefur og 
gefið kost á sér, og það flækir stöð-
una enn frekar, þar sem nýkjörinn 
ritari flokksins og varaformaður SSA, 
Jón Björn Hákonarson, forseti bæjar-
stjórnar í Fjarðabyggð, þykir álitlegur 
og alþýðlegur leiðtogi eystra. Ljóst er 
að aldrei verður hægt að tefla þremur 
Austfirðingum í efstu þrjú sætin, en 
hvernig uppstillingarnefndinni tekst 
til mun eflaust hafa einhver áhrif á það 
hverjir á endanum fylgja Sigmundi 
að málum, enda mun hann þurfa 
manna fjölmenna lista á bakvið sig, 
kjósi hann á endanum að fara fram í 
kjördæminu. Samkvæmt heimildum 
Austurlands þykir sumum það þó til 
marks um að Framsóknarflokkurinn 
geti endurheimt styrk sinn á svæðinu 
ef áberandi teymi ritarans og þing-
flokksformannsins verði fyrir valinu, 
þrátt fyrir að þau muni hugsanlega 
þurfa að etja kappi við sinn fyrrum 
félaga í kjördæminu.

sá sem leiðir tekst á við sigmund
 Herkænska Sigmundar mun eflaust 
kalla á að leiðtogi listans geti tekið 
málefnalega og af yfirvegun við skot-
um úr hans átt – og jafnvel þá talið að 
ferskt yfirbragð geti skapað fjarlægð 
frá nýliðnum átökum í flokknum, í 
huga kjósenda. Hvort að Bjarney Anna 
Þórisdóttir, formaður Félags ungra 
Framsóknarmanna á Akureyri skapi 

meiri „ferskleika“ – eða Jón Björn rit-
ari flokksins – þá er ljóst að takist ekki 
að hrista upp í átakalínunni, og færa 
hana yfir á málefnalegan ágreining, þá 
muni báðar fylkingarnar standa sárar 
eftir. Þá verður eftir sú spurning hvort 
fylgi annarra smáflokka muni aukast í 
hlutfalli við það hvort Sjálfstæðismenn 
og Vinstri Grænir ná til þess fjölda 
kjósenda sem „fór á flakk“ eftir kosn-
ingarnar 2013, þar sem Framsóknar-
flokkurinn náði 4 af 9 kjördæmakjörn-
um þingmönnum svæðisins.  

útspekúleruð atburðarás?
Eins og fram hefur komið í fréttum 
hefur Björn Ingi Hrafnsson, fyrrver-
andi fjölmiðlamaður og borgarfull-
trúi Framsóknarflokksins í Reykjavík, 
boðað stofnun Samvinnuflokksins, 
og sagði að þó hann færi ekki sjálfur 
í framboð væri þar margt fólk sem 
ætti eftir að vekja athygli. Þegar Rík-
isútvarpið spurði Sigmund hvort hann 
yrði með í Samvinnuflokknum svaraði 
hann: „Ég er ekki að fara að ganga í 
annan flokk. Ég ætla að reyna að 
mynda breiðan hóp um að stofna nýja 
hreyfingu, nýjan flokk, fólk sem hefur 
svipaða sýn og ég og stuðningsmenn 
mínir á það hvernig hægt er að nýta 
tækifæri landsins.“ Sigmundur sver 
af sér að hafa vitað um áform Björns 
Inga en löngum hefur þó þótt kært 
á milli þeirra félaga. Það verður því 
fróðlegt fyrir lesendur Austurlands 
að fylgjast með hvert hræringarnar á 
miðjunni leiða á endanum, og næsta 
víst að margt getur gerst á næstu sex 
vikum.  

ótrúleg 
atburðarás

Vissir þú?
Sagt er: Skuldir heimilanna hafa hækkað um 18 milljarða á síðasta ári. 
Ef verðbólgan væri mæld án húsnæðisliðar eins og í öðrum Evrópulönd-
um þá hefðu verðtryggðar skuldir heimilanna lækkað um 18 milljarða á 
síðastliðnum 12 mánuðum en ekki hækkað um 18 eins og raunin varð? 
Hafa hér 36 milljarðar verið hafðir af almenningi á síðustu 12 mánuðum!”

...

„Að í Evrópulöndum er húsnæðisliðurinn ekki inni, því þar er litið á 
húsnæði sem fjárfestingu en ekki sem neyslu“

lungAskólinn setur á stofn 
útvarpsstöð á netinu og á 
FM 107.1 – en hún mun 

heita „Samfélagsútvarp Seyðisfjarðar 
107.1". Hugmyndin er að það verði 
opinn vettvangur hér í bæ þar sem 
öllum íbúum er velkomið að búa til 
og útvarpa því sem þeim hugnast. 

Að sögn Lasse og Jonatans hafa 
þeir keypt stafrænt FM leyfi til eins 
árs og sjá svo til með framhaldið. 
„Að kvöldi 3. október kl. 20 ætlum 

við að kynna verkefnið, vera með 
smá sýnikennslu í því hvernig á að 
nota búnaðinn, þróa og deila hug-
myndum fyrir ákveðin viðfangsefni 
sem þú myndir vilja framkvæma. 
Það má vera einn þáttur eða kvöld í 
útvarpinu, eða jafnvel mánaðar- eða 
vikulegir þættir. Endilega komdu 
með allar þínar hugmyndir, okkur 
hlakkar til að heyra af þeim. Það 
er líka allt í lagi að koma bara og 
hlusta,“ segir Lasse. 

Samfélagsútvarp 
á Seyðisfirði

ISPAN@ISPAN.IS  /  ISPAN.IS
SMIÐJUVEGI 7  /  KÓPAVOGI

SÍMI 54 54 300

HRINGLAGA SPEGLAR
Í ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM

Volvo FM9 4x2 Einangraður kassi með 
hurð á báðum hliðum. 

B244cm X L490cm 
X H240cm

Lyfta er af gerðinni MBB 
max 1500 kg

Uppl. síma 420 0400
Verð: 2.290.000 án vsk.

Árg. 2005



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Nýr Volvo XC60 AWD er leiðandi í bílaöryggi auk þess að vera í forystu í umhverfisvænni tækni með 407 hestafla rafmagnaðri T8 vél 

sem eyðir aðeins 2,1 lítrum af bensíni per 100 km í blönduðum akstri á rafmagni eða bensíni. 

Fjöðrunarkerfi með loftpúðum (aukabúnaður) og framúrskarandi hljómtæki gerir aksturinn ánægjulegan og þægilegan. 

Skandinavísk nútímahönnun að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum gæðaefnum 

ásamt ríkulegum staðalbúnaði gera hverja ökuferð að einstakri upplifun.

Verð með dísilvél frá 6.790.000 kr.

Verð með T8 tvinnvél frá 7.490.000 kr.

MADE BY SWEDEN

F r a m t í ð i n  í  ö r y g g i

nýjan Volvo XC60
V I Ð  F R U M S Ý N U M 

L A U G A R D A G  O G  S U N N U D A G

R E Y K J A V Í K  O G  A K U R E Y R I

12 . 0 0 - 1 6 . 0 0

Komdu og skoðaðu þennan tímamótabíl og fáðu ljúffengan kaffibolla frá Kaffitári og sænska kanilsnúða.

Taktu þátt í leiknum okkar – Þú gætir unnið frí afnot af nýjum Volvo XC60 í eina viku eða unnið glæsilegan fjarstýrðan Volvo XC90 leikfangabíl.
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skjótt 
skipast 
Veður
Því er oft haldið fram að hverju innihaldi hæfi ákveðið form best - 

en auðvitað fer það eftir aðstæðum hverju sinni hversu afstæð sú 
hugsun verður. Við viljum ekki „rangt form“ á ögurstundu - heit-

an drykk í þrúgandi gufubaði eða álíka. Þið skilj-
ið. Röng skilaboð í pólítísku umróti; vanhugsuð 
viðbrögð - við höfum séð afleiðingar slíks á gengn-
um misserum. Og erum flest æði minnug þegar 
kemur að upprifjun á hvítþvætti, þvælu og lygum 
málsmetandi manna og kvenna í aðdraganda þeirra 
tímamóta (sem senn verða tíu ára!) sem nefnd hafa 
verið „Hrun“ í daglegu tali. Við höfum varann á 
þegar bjartsýnisraddirnar verða yfirdrifnar og gengi 
krónunnar of sterkt. Og við viljum að fréttirnar séu 
fréttir, blöðin blöð, listin djúp og afþreyingin skemmtileg. Við viljum hlæja 
þegar við erum glöð og gráta þegar harmur er huga nær. Í dag sem í gær. 

blaðran
Rétt þegar stjórnmálin voru að verða áhugaverðari á sveitarstjórnarstig-
inu, hasarveturinn framundan, sprakk landsmálablaðran með hneyksl-
anagangi í flettifési samfélagsmiðlanna - hver var skyndilega síðastur að 
frétta og nú þegar, þó öllu verði á botninn hvolft, hver að verða síðastur að 
bjóða sig fram á ný; þó aðeins tvær vikur séu síðan nálin straukst í blöðr-
una. Kannski voru fjárlögin dulkóðuð stormviðvörun, eins og einhverj-
ir hallast að því að túlka þann verðlausa pappír í dag, og þeir sem sváfu 
sem fastast saman í sæng í gær eru svarnir óvinir að morgni og komn-
ir á „Húð og kyn“ með fýlusvip. Nú verður róið á Óttumið, og gengin 
Falsfjöllin, Undirföruldjúpin upplýst og óróaseggirnir út reknir. Fólki og 
alþýðu hampað, hinum hungruðu, smáðu og fjáðu smalað hverju á sinn 
bás. Tíðkazt þá breið bök og í bakherbergin fyllast með reykvélum; spjót 
ydduð og kutar brýndir. Stungið verður á kílum og kýlt á það, sakleysingj-
ar skotnir í bakið og bakreikningar sendir löngu eftir kosningar; þegar 
allar brýrnar hafa verið brenndar og brúnirnar orðnar þungar. Já, þegar 
skipin sigla og verðið skiptir um lit, þá skiptir öllu hvað bændurnir fá fyr-
ir bústofninn og hvað saltið kostar í sæluríkinu. Því ellilífeyririnn dugir 
ekki fyrir heilsunni, og rökin ekki fyrir staðhæfingunum. Vonandi að hver 
verði sér bara næstur og „God on our side“ eins og segir í sönglaginu; 
þökk sé Guði fyrir Nóbelinn og TNT’ið og CBS’ið og Upplýsingastefnuna. 
Og menntakerfinu fyrir lesskilninginn. Verst bara við höfum ekki völvuna 
úr DV með puttann á púlsinum: Spáð’ún þessu? O seisei nei.

að seðja hungrið
Það sagði eitt sinn vitur maður að maður seðjaði ekki hungrið í Afríku, 
hvað þá manni tækist að skammast sín fyrir það, með því að fara á Moderna 
Museet í Stokkhólmi og horfa þar á myndlistarverk um hungrið, gert af sæl-
legum Svíadreng… …og eins og lög gera ráð fyrir er þarna orðaleikur og 
myndlíking sem þarf að afkóða eða umsnúa. Kannski má túlka á þessa leið 
í tilefni dagsins: Ef við skömmumst okkar yfir fátækt náungans, menntun-
arskort smælingjans eða aðbúnað aldraðra og umkomulausra þá ættum við 
ekki að treysta stjórnmálamönnum fyrir stjórnmálunum. Og það er satt, að 
svo miklu leyti sem við óttumst ekki þær staðreyndir sem blasa við - þegar 
rýnt er í skuggsjánna - að enginn er alslæmur og enn síður fullkominn. Þó 
vissulega vildi maður bara geta sett það þannig upp, til að reyna ekki um of 
á lesskilninginn; að Trump sé narsissísk górilla og jafnvel Kim Jong-Un eigi 
sér einhverskonar málsbætur. Eins og annar ónefndur á biðstofunni. 

Málsbætur!
Við eigum okkur öll einhverjar málsbætur, og höfðum ástæður líkast 
til fyrir því hversvegna við kusum hvaððanúvar í fyrra. En það er óvíst 
menn kjósi eins í ár.

Í fyrra mistókst okkur að kjósa fólk sem megnaði að koma sér saman 
um hvernig ætti að gera hlutina. Við skulum vona að okkur kjósend-
um gangi betur að þessu sinni, annars hlýtur það að vera svo að það 
sé einmitt kjósendum sem er ekki treystandi. Það yrði kannski soldið 
leitt á endanum, ef raunin yrði sú að við lentum á svipuðum slóðum og 
„vinir okkar í vestrinu“ og fyrir einhverja slembiskrýtni kölluðum yfir 
okkur álíka óróaseggi og þar sitja að blekkingasvalli. En nóg um það. 
Við erum svossum ýmsu vön, og tökum því þegar veður skipast skjótt 
eins og hverju öðru hundsbiti. Þetta reddast. Auf wiedersehen, Adieu!
 Arnarldur Máni Finnsson

leiðari
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FRíBLAðiNU eR dReiFT í 5.500 eiNTökUm Á  
öLL heimiLi oG FyRiRTæki Á AUSTURLANdi. 
BLAðið eR AðGeNGiLeGT Á PdF SNiði Á  
veFNUm www.FoTSPoR.iS

Það verður oft flókið að átta sig á 
framlegð og samlegð og flóknu 
tali um fjármál þegar tölurnar 

sem um ræðir hlaupa á þúsundum 
milljóna. Þær stinga stundum í augun 
fréttirnar, fyrirsagnirnar aðallega og 
auðvitað, þegar einu er haldið til haga 
en ekki hinu. Eftir því sem ég keyri oft-
ar framhjá Fjarðaáli reyni ég að skilja 
í fyrirsögnunum sem gefa í skyn að 
Alcoa borgi ekki skatta á Íslandi. Það 
má matreiða hlutina á ýmsan hátt. Öll 
fyrirtæki sem ekki skila hagnaði borga 
samt bókaranum sínum. Og hann 
borgar skatta af laununum sínum 
(nema hann sé eins og Trump segir 
„mjög klár“). Ég viðurkenni að fyrsta 
skrefið í þessum lærdómi mínum var 
að átta mig á að allt starfsfólkið borgar 
skatta af laununum sínum, fyrirtækið 
ýmis opinber gjöld og svo framvegis. 
Ég varð þá nokkuð feginn. Tölurnar 
man ég ekki en það eru í kringum 2 
milljarðar á ári. Og svo er allskonar 
sem Alcoa, Fjarðabyggð og tengd fyr-
irtæki horfa til sem jákvæðra áhrifa á 
efnahag og lífsgæði á áhrifasvæði ál-
versins. 

Í tíð síðustu ríkisstjórnar Fram-
sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 
voru sett lög sem bönnuðu 

fyrirtækjum að nota vaxtagreiðslur 
til tengdra félaga til frádráttar af skatt-
stofni sínum, ef þær færu umfram 
30 prósent af EBIDTA-hagnaði þess. 
Ég skil þetta hugtak næstum varla, 
ekki frekar en flestir – en það þýðir í 
tilfelli Fjarðaáls – sem greiðir vexti af 

láni/upphafsfjárfestingu Alcoa - nær 
ákvæði laganna ekki þeirri prósentu af 
hagnaði fyrir fjármagnsliði sem Alcoa 
greiðir sjálfu sér frá Íslandi. Sem þýðir 
á mannamáli að Fjarðaál mun halda 
áfram að greiða óskattlagðar „afborg-
anir“ af láni til Alcoa þrátt fyrir ný lög. 
Frá upphafi rekstrarins á Reyðarfirði 
hefur Alcoa, samkvæmt frétt Stundar-
innar um málið, greitt sjálfu sér 67 
milljarða skattfrjálst á sl. 14 árum, 
uppí fjárfestingu sem nam 1800 millj-
örðum. Hlutur Alcoa í þeim mun hafa 
verið um 230 milljarðar, samkvæmt 
öðrum heimildum. 

Á síðasta ári mun vaxtagreiðsla 
íslensku samsteypunnar til móðurfé-
lagsins í Lúxemborg hafa numið 7,5 
milljörðum. Lagabreytingar um frá-

drátt vaxtagjaldanna tóku gildi í byrj-
un árs 2017 – þar sem kveðið er á um 
fyrrnefnt 30% hámark af EBITDA - og 
munu því fyrst í ár mögulega hafa áhrif 
á þá upphæð sem Alcoa greiðir út fyrir 
landsteinanna til eigin félags. Fyrir-
tækið hefur ítrekað svarað ávirðing-
um um þessi atriði með vísan til fjár-
festingarsamninga við íslenska ríkið 
og leggja áherslu á að þeim lögum og 
reglum sem um starfsemi fyrirtækis-
ins gilda sé fylgt í hvívetna. Það er gott. 
Ég treysti því að svo verði áfram – og 
ég vona að þessi skýring hafi hjálpað 
lesendum að skyggnast aðeins undir 
stríðsfyrirsagnirnar og skattasvindls-
ákúrurnar. Það er margt mun grugg-
ugura en þetta. Það er bókað. 

AM

óskattlögðu 
milljarðarnir

Skyndifréttaskýringin:

Ég hugsa mikið um dauðann. 
Mér finnst gott að hugsa mik-
ið um dauðann. Það er vegna 

þess að ef ég get hugsað um dauðann þá 
þýðir það að ég sé lifandi (held ég) – og 
meðvitundin um að dauðinn gæti bank-
að upp á hvenær sem er og kíkt í kaffi 
gefur hverju augnabliki ákveðna fegurð.

Áhugi minn á dauðanum, og í raun 
lífinu sjálfu, kviknaði ansi snemma. Ég 
man vel eftir því þegar ég var í kring-
um 5 ára aldurinn og sat inni í stofu 
að horfa á afskaplega áhugaverðan 
náttúrulífsþátt fyrir ungt fólk, mig 
langar að segja að það hafi verið Eye 
Witness – þátturinn sem var með svo 
óeðlilega grípandi þemalag að ég stef-
ið hljómar ennþá reglulega í hugsun-
um mínum. En allaveganna, í þessum 
náttúrulífsþætti var sýnt frá rándýri að 
klófesta bráð sína. Ugla með sálarlaust 
og nístandi augnaráð fangaði litla mús. 
Skömmu síðar kallaði móðir mín mig 
inn í eldhús því það var kominn matur.

Það stóð rjúkandi ham-
borgarahryggur á eldhúsborðinu og 
öll fjölskyldan var þar samankomin. 
Ilmurinn af hamborgarahryggnum 
náði þó ekki að beina hugsunum mín-
um í burtu frá greyið músinni sem lét 
lífið í sjónvarpinu einungis nokkrum 
sekúndum áður. „Hvað ef risastór 
guleygð ugla myndi fljúga inn um 
eldhúsgluggann og taka móður mína 
og föður, og öll systkyni mín. Ef mýs 
deyja, munum við þá deyja líka?“

Á meðan fjölskyldmeðlimir hám-
uðu í sig ljúffengan hamborgarahrygg 
sat ég niðurbrotinn við kvöldverðar-
borðið, starði á klukkuna í eldhúsinu 
ganga hægt áfram og ég reyndi að átta 
mig aðeins á þessu öllu saman. Hversu 
margar mínútur átti ég eftir á lífi? Ég 
leit ekki við matnum, tók varla eftir 
honum lengur. Með tárin í augun-
um spurði ég svo móður mína, sem 
sat við hliðina á mér, hversu lengi ég 
myndi lifa. Hún svaraði um hæl með 
kærileysislegum tón „þú átt eftir að lifa 
rosalega lengi, þú átt ekkert að hugsa 
um svona hluti núna. Borðaðu matinn 
þinn, hann er að kólna.” 

Svarið fannst mér alls ekki full-
nægjandi. Hvað þýðir rosalega lengi? 

Ég fór að hágráta – tilhugsunin 
um að öll fjölskylda mín myndi deyja 
og sömuleiðis ég var afskaplega sárs-
aukafull fyrir þennan unga dreng sem 

ég var einu sinni. En á meðan ég grét 
í fangi móður minnar kláraðist ham-
borgarahryggurinn, maturinn minn 
kólnaði og systkini mín hlógu að mér. 
Lífið hélt að lokum áfram og ég náði ró 
minni. En allt frá þessu hefur hugsunin 
um dauðann fylgt mér eins og skuggi.

Okkar hversdagslega lífi og hvers-
dagslegu athöfnum fylgir ákveðinn 
vani. Þessi vani hefur yfirleitt deyfandi 
áhrif á meðvitundina með þeim af-
leiðingum að framandleiki tilverunn-
ar hverfur. Manninum er varpað inn í 
aðstæður sem hann sjálfur hefur ekki 
valið og þarf að takast á við og yfirstíga 
alla þá erfiðleika sem honum mæta og 
verður að gefa svör við öllum þeim 
spurningum sem að vakna. Til þess að 
takast á við allt það áreiti sem umlyk-
ur mannlega tilveru nýtir maðurinn 
hugsun sína sér til framdráttar.

Við erum jú einungis efnasam-
setningar sem hafa öðlast meðvitund 
í baráttunni við að halda okkur á lífi í 
takmarkaðan tíma. Að því leyti er með-
vitund okkar og hugsun þróunarfræði-
lega skynsamleg. Við dveljum á þessari 
bláu agnarlitlu reikistjörnu sem þeytist 
um geiminn í kringum óhugnalegan 
brennandi hnött sem er kölluð sólin. 
Dag einn mun þessi hnöttur hætta að 
brenna með þeim afleiðingum að við 
deyjum öll – en áður en að það gerist 
höfum við augnablikið og lífið, og það 
eru bara ansi mikil forréttindi.

Jóhann Valur Klausen

óbærilegur 
léttleiki dauðans
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Hrafn einn hefur gert sig 
heimakominn við Selárlaug 
í Vopnafirði. 

Hrafninn hefur löngum þótt 
athyglsiverður fugl, af honum fara 
þjóðsögur í íslenskum og erlendum 
þjóðsagnasöfnum og ritum um þjóð-
legan fróðleik. Eru flestar tengdar 
spásagnargáfu hrafnsins og fjalla um 
hann sem feigðarboða. Mikil hjá-
trú er bundin við fuglinn og víðast 
hvar í heiminum er hann talinn illur 
fyrirboði, en það er langt í frá algilt. 
Undanfarið hefur hrafn nokkur verið 
æði þaulsetinn við Selárlaug en þessi 
athyglisverði fugl hefur náð góðum 
tengslum við starfsmenn laugarinn-
ar, Przemek og Ewu, og vakið athygli 
gesta hennar. 

Hrafninn er tilkomumikill fugl, 
ekki einungis fyrir þær sakir að hann 

er allt að 75 sm. hár – og vænghafið 
tvöfalt - heldur gefur svartur liturinn 
honum drungalegt yfirbragð. Um 
engan fugl annan hefur verið eins 
mikið samið og hver veit nema samið 
verði ljóð um krumma þann sem gert 
hefur sig heimakominn við Selárlaug 
en gáfaður fuglinn kemur sífellt á 
óvart með lund sinni og hegðan. 

Þótti vel við hæfi að þessi ágæti fugl 
fengi nafn og það viðeigandi, Vopni 

skyldi það vera. Í stuttu máli hefur 
sambýlið gengið vel, Vopni þekkir sín 
takmörk og veit sem er að í lauginni á 
hann ekki að vera né heldur í pottin-
um en á laugarvegg og girðingu er 
hann auðfúsugestur. Ánægjuleg tengsl 
hafa myndast á milli manns og mál-
leysingja og sýnir enn á ný að tungu-
málið þarf ekki að vera hindrun í sam-
skiptum.

vopnafjardarhreppur.is / MMÞ

krummi 
gerir sig 
heima-
kominn

„þessi athyglisverði fugl hefur náð 
góðum tengslum við starfsmenn 

laugarinnar, Przemek og Ewu, og vakið 
athygli gesta hennar. 

loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði 
hefur tekið í notkun full-
komna hreinsistöð. Stöðin 

var ræst síðastliðinn miðvikudag en 
hún  hreinsar allt vatn sem kemur 
frá fiskvinnslu fyrirtækisins. Fita og 
fastefni er skilið frá affallsvatninu en 
fitan er nýtt til lýsisgerðar og þurr-
efnisagnir fara í mjölvinnslu, að því 
er fram kemur  á vef Loðnuvinnsl-
unnar.  „Þetta er algjör bylting um-
hverfislega og stórt skref inn í fram-
tíðina. Með þessum búnaði erum 
við að skila frá okkur hreinu vatni, 
án fitu og þurrefna. Þetta er líka 
arðbært til lengri tíma litið,“ sagði 
Friðrik Mar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Loðnuvinnslunnar. 
Verksmiðja fyrirtækisins er knúin 
rafmagni og því umhverfisvænni en 
væri hún knúin olíu. 

Hreinsistöð 
tekin í notkun

Stór fleytikör eru notuð til að skilja fitu 
frá vatninu. Þurrefni eru skilin frá með 
tromlum. allt vatn frá verksmiðjunni fer 
hreinsað út. Mynd mbl.is/ albert Kemp

Ágæti 
viðskiptavinur 
og heitavatns-
notandi 

Nú er rétti tíminn þegar styttist í 
vetrarkomu að yfirfara stillingar á 
heitavatnskerfinu, ofnastillingar, 
hreinsa síur, ath. með afbræðslur 
og fleira sem þarf að vera í lagi. 

Ef þið þurfið aðstoð þá hafið þið 
samband við píparann ykkar.

Takk fyrir sumarið 
og gangi ykkur vel í vetur.

Starfsfólk Hitaveitu Egilsstaða 
og Fella.
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Nokkur orð uM 
uMHVerfisVerNd
í aðdraganda kosninga verður Austurland opið fyrir 
aðsendum greinum úr ýmsum áttum. í tilefni þess 
að umhverfisráðherra ríður á vaðið miðast efnistök 
þeirra við þann málaflokk en í næsta blaði verða 
mennta- og atvinnumál í brennidepli. 

Íslensk náttúra er einn helsti 
fjársjóður okkar Íslendinga. 
Stórbrotin strandlengja lands-

ins, fossar og eldfjöll, ásamt hinu 
einstaka miðhálendi mynda lands-
lag sem er engu líkt. Landslag sem 
gerir það að verkum að hingað 
flykkjast ferðamenn til að upplifa 
það sem fyrir augu ber. Kannanir 
sýna að yfir 80 % ferðamanna sem 
koma til landsins nefna náttúru 
Íslands sem helstu ástæðu heim-
sóknar sinnar. Náttúra landsins er 
þannig undirstaða stærstu atvinnu-
greinar landsins og þess efnahags-
vaxtar sem verið hefur á Íslandi 
undanfarin ár. Við viljum auðvitað 
að ferðaþjónustan haldi áfram að 
vaxa og dafna, en til þess að svo 
verði, þá þurfum við að hlúa að 
undirstöðunni, íslenskri náttúru.

Náttúran er mjög viðkvæm auð-
lind sem þolir illa mikið álag og í 
mörgum tilfellum er rask á auð-
lindum hennar óafturkræft. Það er 
því mikilvægt að við umgöngumst 
þessa auðlind með virðingu. Eft-
ir ferð mína um landið síðastliðið 
sumar og samtöl um náttúruvernd 
við sveitastjórnarmenn og aðra 
heimamenn er ljóst að álag er víða 
komið að þolmörkum. Ég heyrði 
margar sögur af of miklu álagi af 
völdum ferðamanna á náttúruna. 
Einnig sterkt ákall eftir aukinni 
uppbyggingu aðstöðu og þjónustu 
fyrir ferðamenn þannig að nátt-
úruperlur okkar verði ekki fyr-
ir skemmdum þrátt fyrir aukna 
umferð ferðamanna. Undir þessa 
áhyggjur hef ég tekið heilshugar 
og innan ríkisstjórnarinnar barðist 

ég fyrir og fékk aukið fé til verndar 
náttúru og menningarminjum. 

Á Austurlandi er hægt að benda 
á ýmis góð dæmi um hvernig nátt-
úruvernd nýtist sveitarfélögum 
vel til samfélagslegrar og efna-
hagslegrar uppbyggingar og til 
skipulagningar á ferðaþjónustu. 
Það liggur beinast við að horfa til 
Vatnajökulsþjóðgarðs og áhrifa 
hans á nærumhverfi sitt. Í tengsl-
um við þjóðgarðinn hafa sprottið 
upp öflug fyrirtæki í heimabyggð 
sem byggja afkomu sína á náttúru-
ferðamennsku. Þá má einnig horfa 
til Djúpavogshrepps sem lagt hef-
ur mikla áherslu á að nota friðlýs-
ingar á náttúru og staðbundinni 
menningu til vegs og virðingar fyrir 
sveitarfélagið. Þessi stefna hefur 
byggt undir aukinn áhuga ferða-
manna á að stoppa lengur og kynna 
sér svæðið.  Auk þess má nefna að 
fólkvangar á Austurlandi eru nýtt-
ir til rannsókna og fræðslu á nátt-

úru í heimabyggð. Sem dæmi má 
nefna að elsti fólkvangur landsins 
er í Neskaupstað og hann er nýttur 
samfélaginu til góða í ýmis fræðslu-
verkefni fyrir börn og fullorðna.   

Það ætti að vera öllum ljóst að að-
dráttarafl íslenskrar náttúru er undir-
staða þeirrar hagsældar sem ríkt hef-
ur undanfarin ár. Einmitt vegna þess 
vegna er náttúruverndin mikilvæg. 
Ég hef talað skýrt fyrir kostum þess 
að friðlýsa svæði og nýta skipulagið 
sem felst í friðlýsingaráformum til 
frekari hagsældar og markaðsetn-
ingar á íslensku samfélagi.  Þar eig-
um við einmitt að horfa til heildræns 
skipulags fyrir hin ýmsu svæði með 
tilliti til verndar, sjálfbærrar nýt-
ingar í formi veiða og beitar, þróun 
aðstöðu og þjónustu, sem og mark-
vissrar stýringar ferðamanna þar sem 
þess þarf. Ef við hugum að þessum 
þáttum mun náttúra Íslands ýta und-
ir enn frekari hagsæld.   

Björt Ólafsdóttir

Nú á dögum eru flestir meðvit-
aðir um að þolmörk umhverf-
isins eru ekki ótakmörkuð og 

við þurfum að halda vel á spöðunum til 
að yfirfylla ekki allt af rusli. Hver ein-
asta manneskja getur lagt sitt af mörk-
um með því að minnka þau vistspor 
sem hún skilur eftir og sorpflokkun er 
orðin sjálfsagt mál en ekki bara dyntir í 
skrítnum skrúfum.

Undanfarin misseri hefur verið 
mikið í umræðunni að við þurfum að 
fá fleiri ferðamenn á Norðausturlandi 
og þá sér í lagi á Austurlandi. Það er 
að sjálfsögðu þarft mál enda verður 
enginn svikinn af því að ferðast um 
stórbrotna náttúru svæðisins.

Ein af þeim áskorunum sem fylgja 
auknum ferðamannastraumi er að 
takast á við aukið magn af rusli, bæði 
sem skilar sér í tunnur og eins það 
sem skilið er eftir á víðavangi. Það 
nægir ekki að skoða hvernig hlutirn-
ir eru í dag í sorphirðumálum, það er 
misjafnt eftir stöðum og fjölgun ferða-
manna er ennþá óvissuþáttur að ein-
hverju leyti.

Það þarf skýra stefnumörkun til 
framtíðar sem tekur mið af því að á 
álagstímum geta bæst við ógrynnin öll 
af sorpi af öllum tegundum. Gera þarf 
fólki kleift að losa sig við það með auð-
veldum hætti líka á fáfarnari stöðum. 
Það þarf líka að huga vel að umhverfis-
vernd á öllum sviðum og hlutir eins og 
fjölnota innkaupapokar og margnota 
drykkjarmál og almennt minni notk-
un á efnum sem taka mannsaldra að 
eyðast þurfa að verða hluti af menn-

ingunni, líka fyrir ferðamenn. Við 
þurfum líka að horfast í augu við að 
neysluhættir okkar eru að skemma 
náttúruna daglega og má þar nefna 
plastagnir í drykkjarvatni og í sjó.

Víða er unnið metnaðarfullt starf 
í þessum efnum en heildarsýn til 
næstu áratuga er lika mikilvæg. Það 
er oft þannig að góðar hugmynd-
ir taka langan tíma í framkvæmd og 
stundum falla hlutir á milli þilja þegar 
margir koma að þeim. Það er því mik-
ilvægt að tekið sé á þessum málum af 
festu í tíma því að eftir 10 til 20 ár er 
það of seint. Þetta gerist ekki nema 
með samtali á milli allra sem koma að 
þessum málum bæði, heimamanna, 
stjórnmálamanna og ferðaþjónustu-
aðila. Tökum höndum saman og sjá-
um til þess að Austurland verði til fyr-
irmyndar í þessum efnum.

Guðrún Ágústa Þórdísardóttir

Björt Ólafsdóttir, ráðherra Bjartrar Framtíðar:

Hagsæld og náttúruvernd

Þolmörk umhverfisins

Þeir eru ófáir ferðamennirnir 
sem lagt hafa leið sína til Ís-
lands til að upplifa þau undur 

lítt snortinnar náttúru sem hér er að 
finna, enda hefur mestöll markaðssetn-
ing til ferðamanna gengið út á hana. Nú 
er svo komið að ferðamennska er ein af 
grunnstoðum efnahagslegrar velgengni 
Íslendinga. En hvað með umhverfismál 
í stærra samhengi? Eru Íslendingar, 
með allar sínar náttúruperlur, meðvit-
aðir um umhverfisvernd?

Orðatiltækið „lengi tekur sjórinn 
við“ endurspeglar að einhverju leyti 
það grandaleysi sem viðgengist hefur 
hér á landi gagnvart mengun sjávar. 
Íslendingar hafa öldum saman kastað 
úrgangi og hvers kyns rusli í sjóinn og 
þegar þéttbýli við sjávarsíðuna tók að 
myndast var skólpið leitt sömu leið, 
lengst af án þess að hreinsa, sigta eða 
sía það með einhverjum hætti. Nú er 
svo komið að súrnun sjávar, plast og 
úrgangur af ýmsu tagi hafa veruleg 
áhrif á lífríkið. Í því samhengi má 
benda á að örsmáar plastagnir hafa 
fundist í holdi fiska og eru þar með 
komnar inn í fæðukeðjuna, með til-
heyrandi ógn fyrir heilsu manna.

Ekki skánar ástandið þegar litið er til 
loftslagsmála. Losun svokallaðra gróð-
urhúsalofttegunda er næstum því tvö-
falt meiri á hvern Íslending en á hvern 
Evrópubúa og þrefalt meiri ef miðað er 
við meðaltal á heimsvísu. Undanfar-

in 25 ár hefur losunin aukist um 26% 
á Íslandi en dregist saman um 24% í 
ríkjum Evrópusambandsins. Ef svo fer 
sem horfir munu Íslendingar ekki ná að 
standa við skuldbindingar sínar gagnvart 
Kyoto-bókuninni og Parísarsamningn-
um. Það væri illt afspurnar fyrir þjóð 
sem lifir með beinum og óbeinum hætti 
á því sem náttúran hefur upp á að bjóða.

Það liggur í augum uppi að svona get-
ur þetta ekki gengið lengur. Við verðum 
að girða okkur í brók og lyfta grettistaki 
í þessum málum. Við hljótum að snúa 
vörn í sókn þegar kemur að mengun 
sjávar, auk þess sem við verðum að draga 
úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda með 
öllum þeim leiðum sem færar eru, s.s. 
rafvæðingu samgangna, endurheimt 
votlendis og stóraukinni skógrækt. 
Hreinsum upp eftir okkur subbuskap-
inn. Afkomendur okkar eiga það skilið.

Einar Brynjólfsson

fjölmargar náttúruperlur 
er að finna á Austurlandi. 
Sumar þeirra eru fjölfarnir 

ferðamannastaðir á meðan aðrar 
eru á fáfarnari slóðum og ekki eins 
þekktar. Af þessum náttúruperlum 
eru nokkrar friðlýstar og hafa þá 
sérkenni þeirra verið vernduð til 
framtíðar. Friðlýsing er ein af þeim 
aðferðum sem notuð er í náttúru-
vernd til að vernda sérstæð og mik-
ilvæg svæði eða fyrirbæri. Til þess 
að svæði sé friðlýst þarf það að búa 
yfir verndargildi. Slíkt gildi getur 
falist í lífríki þess, jarðminjum, 
búsvæðum vistgerðum, landslagi, 
fjölbreytni, víðerni, fræðilegu gildi, 
fegurð og svo mætti lengi telja. Til 
eru tvær gerðir friðlýsinga, annars 
vegar afmörkun landsvæða og hins 
vegar verndun vistkerfa, vistgerða, 
tegunda, steinda og steingervinga 
sem gjarnan ná þá til allra þeirra 
fyrirbæra sem um ræðir á landinu 
í heild. 

Í friðlýsingu felast ýmis tæki-
færi þar sem skilmálar friðlýs-
ingarinnar geta stuðlað bæði 
að vernd og nýtingu svæðisins. 
Flokkar friðlýstra svæða eru alls 
tíu talsins. Hefur hver og einn 
sínar áherslur og viðmið varðandi 
umgengnisreglur. Til að mynda er 

gert ráð fyrir að friðlýsing standi 
vörð um náttúrulegt ástand þeirra 
svæða sem friðlýst eru sem nátt-
úruvé. Gert er ráð fyrir að náttúra 
þeirra svæða fái að þróast eftir 
eigin lögmálum. Heimilt er að 
takmarka mjög aðgang að slíkum 
svæðum. Friðlýsing þjóðgarða og 
fólkvanga miðar hins vegar að því 
að efla útivist almennings og bæta 
aðgengi að svæðum þannig að al-
menningur fái notið þeirra gæða 
sem svæðin bjóða upp á. 

Með friðlýsingu eykst sérstaða 

svæðisins ásamt því að stuðlað er 
að viðhaldi vistkerfa og líffræðileg- 
og jarðfræðileg fjölbreytni svæð-
is er vernduð. Þá hefur reynslan 
einnig sýnt að friðlýsing getur 
skapað verðmæti í formi upp-
byggingar með aðkomu ríkisins, 
auknum tækifærum í þjónustu-
starfsemi og atvinnu. 

Friðlýst svæði á Austurlandi eru 
afar fjölbreytt að eðli og gerð. Þar 
má finna friðlönd eins og Kring-
ilsárrana, Lónsöræfi, Hólmanes og 
Skrúð, náttúruvættin Helgustaða-
námu, Dímu, Teigarhorn og fólk-
vangana Álfaborg, Neskaupsstað 
og Ósland. Þá er búsvæði tjarnar-
klukku friðlýst á Hálsum við Beru-
fjörð. Á þessum svæðum má njótar 
afar fjölbreyttra náttúruminja og á 
sumum þessara svæða hafa verið 
byggðir upp innviðir til að leyfa al-
menningi að njóta þess besta sem 
svæðin hafa upp á að bjóða. 

Ljóst er að fjölmörg tækifæri 
eru til friðlýsinga á Austurlandi á 
þeim einstöku náttúruperlum sem 
þar er að finna enda bjóða friðlýs-
ingarflokkarnir tíu upp á vernd og 
nýtingu með fjölbreyttum áhersl-
um.  

Hildur Vésteinsdóttir, 
Umhverfisstofnun

friðlýstar perlur austurlands
hildur vésteinsdóttir hjá Umhverfisstofnun:

komið nóg í sjóinn!
einar Brynjólfsson, þingmaður Pírata:
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Í umræðunni hefur oft komið upp 
að aðilar ætla að fara að rukka fyr-
ir bílastæði við ferðamannaperlur 

og er það vel, ef þjónusta er til staðar. 
Þá er oft nefnt að stefnt sé að því að 
koma upp ruslatunnum á bílastæð-
unum. Ég hef hins vegar gersamlega 
óbeit á ruslatunnum á bílastæðum, 
enda gera þær ekkert nema að fyllast, 
hvort sem þær eru á Glerártorgi eða 
Teigarhorni. 

Nú vann ég í mörg ár í Þjóð-
garðinum á Þingvöllum sem land-
vörður og voru ruslatunnur gjarnan 
hjá bílastæðunum. Það var nánast 
undantekningarlaust reglan að seinni 
partinn á sunnudögum yfir sumarið 
þá fylltust allar þessar tunnur og vel 
það, því pokar voru oft skildir eftir til 
hliðar við tunnurnar. Vaktaskipti voru 
á sunnudögum og þegar ný vakt kom 
þurfti hún að byrja á að fara með þessa 
poka í gáminn og tína upp það sem 
fokið hafði vegna þess að t.d. hrafninn 
eða mýsnar komust í pokana. Þar að 
auki var auðvitað allt óflokkað í þeim. 
Bæta má við, að gámasvæðið við 
Heiðarbæ er á Nesjavallaafleggjaran-
um, miðja vegu til höfuðborgarinnar, 
þar sem ég gef mér að flestir þeir aðilar 
sem ruslinu „hentu“ hafi átt leið um. 
Ég gef mér einnig að þessir aðilar hafi 
verið í sumarbústað yfir helgina. því 
þetta byrjaði þegar gámar, sem voru 
staðsettir við nánast hvern einasta 

sumarbústaðaafleggjara, voru fjar-
lægðir, og það eru oftast ruslatunnur á 
tjaldsvæðunum á Þingvöllum.

foklögmál ruslins
Ég hef oft rökrætt við kærustuna 
vegna þessara skoðana minna og 
vill hún meina að fólk sé líklegra til 
að tína upp rusl á víðavangi sjái það 
ruslatunnu í nágrenninu sem það get-
ur losað sig við ruslið í. Það getur vel 
verið að þessi rök hennar standist, en 
á sama tíma bendi ég á að ruslatunnur 
á ljósastaurum eru oft fullar, sérstak-
lega nálægt bílastæðum, þar sem fólk 
tekur til í bílum sínum beinlínis vegna 
þess að það er ruslatunna nálægt. Ef 
ruslatunnurnar, þessar á ljósastaurum, 
verða meira en hálf fullar þá verður 
til eitthvað mjög sérstakt lögmál sem 
gerir það að verkum að ruslið fýkur 
upp úr henni… svo ég tali ekki um 
„foklögmálið“ sem á við um rusla-
tunnurnar þegar þær eru stútfullar.

Gerðar hafa verið margar rann-
sóknir erlendis á því af hverju fólk 
hendir rusli á víðavangi. Hafa margar 
þessar greinar gjarnan skipt rusli í 
það sem hent er annars vegar „með-
vitað“ og hinsvegar „ómeðvitað“ (e. 
active/inactive littering). Munurinn 
á þessu tvennu er t.a.m. sá, að sá sem 
hendir meðvitað rusli á víðavangi 
hefur ákveðið að sóða út umhverfið, 
en sá sem skilur ómeðvitað eftir sig 

rusl er t.d. einstaklingur sem fékk sér 
súkkulaðistykki á bekk, lagði bréfið til 
hliðar og nýtur sólarinnar en gleym-
ir svo ruslinu og heldur sína leið, eða 
sem sækir símann í vasann en um 
leið dettur snýtubréfið úr vasanum. 
Ruslið getur svo fokið af bekknum, 
nema (vonandi) að einhver taki eftir 
því, taki það upp og setji það í næstu 
endurvinnslutunnu. 

ólíkar leiðir en okkar ábyrgð
Margar aðrar ástæður eru þó fyrir því 
að rusl finnst á víðavangi. Líkurnar á 
að rusl verði ómeðvitað eftir hér og 

þar aukast í samræmi við lengd dvalar 
einstaklings á tilteknum stað. Talið er 
að erfiðara sé að vinna gegn „ómeðvit-
uðu rusli“ en „meðvituðu“, enda eiga 
„íbúar og eigendur“ svæðis þá í hlut 
en ekki bara túristar, og því ættum við 
að reyna minnka líkurnar á gleymdu 
rusli, með því að temja sér að líta yfir 
svæði sem við höfum dvalið á í lengri 
eða skemmri tíma með athygli. 

Rusl sem haldið er til haga í bíl 
getur fokið úr honum þegar bílhurð 
er opnuð, jafnvel án þess að fólk taki 
eftir því. Rusl getur fokið úr yfirfull-
um ruslatunnum, eða þá að fulgar eða 

önnur dýr komist í ruslapoka og rífi á 
þá göt. Líkurnar á því að dýr reyni að 
komast í rusl aukast auðvitað verulega 
ef pokar eru settir við hliðina á rusla-
tunnum eða gámum.  Við skulum alla-
vega ekki ímynda okkur að þegar við 
látum ruslapoka við hliðina á tunn-
um og gámum þá séu vandamálin úr 
sögunni.

Hjálpumst að við að halda 
hreinu
Ég veit að það verður erfitt að komast 
hjá því að eitthvað rusl finnist á víða-
vangi í náttúrunni eða þéttbýlum. En 
við getum þó hjálpast að við að halda 
þessum svæðum eins hreinum og 
lausum við rusl og við getum. Gott 
er að taka poka með sér í styttri og 
lengri göngur og tína í hann það rusl 
sem verður á vegi manns. Einnig get-
ur verið rosalega róandi og yndislegt 
að hlusta á góða hljóðbók, eða hlað-
varp, og leggja í sérstaka gönguferð til 
að tína rusl. Ég er þó ekki að hvetja til 
þess að við drögum úr ábyrgð þeirra 
sem sóða út.  En þar sem það er ljóst 
að ekki er hægt að passa 100% upp á 
að ekkert rusl verði eftir á víðavangi 
þá þurfum við að hjálpast að með því 
að tína upp það rusl sem við sjáum og 
gera um leið umhverfi okkar fegurra. 
Gangi ykkur vel!

Sævar Þór Halldórsson landvörður 
í Teigarhorni, Djúpavogi

Ég hata 
rusla-
tunnur

Sævar Þór halldórsson landvörður

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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kyrrðarbænastundir (Center-
ing Prayer) að hefjast aftur á 
Egilsstöðum eftir sumarleyfi. 

Í vetur verða þessar stundir í Safnað-
arheimili Egilsstaðakirkju á fimmtu-
dögum kl. 17:00 og hefjast fimmtu-
daginn, 28. september. 

Eins og sl. vetur verður opið hús 
frá kl. 16:30, hægt að fá sér te-/kaffi-
sopa, spjalla saman og jafnvel lesa 
saman eitthvert efni um Centering 
Prayer. Bænastundin sjálf hefst svo 
kl. 17:00 með stuttri innleiðingu og 
20 mín. íhugun. Óskum við þess að 
þeir sem ætla að taka þátt séu komn-
ir inn fyrir kl. 17:00 svo að kyrrðin sé 
óröskuð.

Dagmar Ósk Atladóttir mun leiða 
þessar stundir ásamt Þorgeiri Arasyni 
sóknarpresti í vetur. Þátttaka er að 
vanda öllum heimil, ókeypis og frjáls.

kyrrðarbæn á 
egilsstöðum

Í upphafi dagskrár ræsti Björt Ólafs-
dóttir umhverfis- og auðlinda-
ráðherra hlaupara sem tóku þátt 

í Hágarðahlaupi knattspyrnudeildar 
Þróttar Neskaupstað. Góð þátttaka 
var í hlaupinu en hægt var að velja 
um 3 hlaupaleiðir auk þess sem boðið 

var uppá sérstakt krakkahlaup. Allar 
hlaupaleiðirnar fóru eftir stígum og göt-
um sem orðið hafa til við framkvæmdir 
við snjóflóðavarnarmannvirkin.

Að ræsingu lokini flutti Jón 
Björn Hákonarsson stutt ávarp fyrir 
hönd Fjarðabyggðar og Irena Fönn 

Clemmensen flutti tvö ljóð. Björt 
Ólafsdóttir flutti svo ávarp áður en 
gengið var upp fyrir minningarreitin 
þar sem Sigurður Rúnar Ragnarsson, 
sóknarprestur í Neskaupstað, blessaði 
mannvirkin.

Það voru svo þau Björt Ólafsdótt-

ir, Páll Björgvin Guðmundsson, Eydís 
Ásbjörnsdóttir, Jón Björn Hákonarson 
og Jens Garðar Helgason sem klipptu 
á borða og vígðu þar með snjóflóða-
varnarmannvirkin formlega. Að athöfn 
lokini var fólki boðið til móttöku í 
Safnahúsinu í Neskaupstað.

Vígsla varnar-
garða í Neskaupstað

klippt á borðaN F.v Jón björn Hákonarson, Eydís ásbjörnsdóttir, 
björt Ólafsdóttir, Páll björgvin guðmundsson, Jens garðar Helgason og 

Sr. Sigurður rúnar ragnarsson. Mynd: austurfrétt/gunnar

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

Stacco er stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja hann milli 
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan 
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu 
litaúrvali. 

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar 
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.  
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali. 

Þægilegur og léttur stóll við ka�  borðið eða 
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima 
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á 
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og 
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á 
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.

Eldhúsborð

Samtals



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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á Teigarhorni við Berufjörð má 
finna margar tegundir geisla-
steina.

Tegundir geislasteina í heiminum 
eru alls 48, en 20 þeirra eru þekkt-
ar hér á landi. Zeólítar eru gjarnan 
greindir eftir lögun þ.e. eftir því hvort 
þeir eru geislóttir, blaðlaga eða ten-
ingslaga. Skólesít er dæmi um zeólíta 
þar sem kristallarnir hafa geislótta 
lögun, heulandít dæmi um plötulaga 
kristalla og kabasít um kubblaga. 
Vegna þessarar mismunandi lögunar 
telja sumir að heitið geislasteinar sé 
rangnefni vegna þess að einungis einn 
hópur geislasteina er geislóttur.

Vatn losnar auðveldlega úr krist-
algrind geislasteina við hitun og við 
glæðingu virðast þeir sjóða. Vegna 
þessa eiginleika draga þeir nafn sitt. 
Zeólíti (zeolite) kemur úr grísku, en 
zéō (ζέω) þýðir „að sjóða“ og líthos 
(λίθος) þýðir „steinn“.

Á Teigarhorni finnast margar mis-
munandi gerðir zeólíta. Árið 1917 
lýsti danskur steindafræðingur sýni 
frá Teigarhorni og hélt sig vera búinn 
að uppglötva nýjan zeólíta og nefndi 
hann eftir Hrafna-Flóka: flókít. Seinna 
kom þó í ljós að þetta sýni var í raun 
mordenít.

austurbrú fékk í sumarbyrjun 
styrk úr Þróunarsjóði inn-
flytjendamála til að kanna 

hagi og viðhorf innflytjenda á Aust-
urlandi. Á Austurlandi voru á síðasta 
ári um eitt þúsund innflytjendur af 
47 þjóðernum; þar af voru Pólverj-
ar rúmlega 500 og eru þeir vel yfir 
helmingur af öllum innflytjendum 
og tveir þriðju af öllum innflytjend-
um 20 ára og eldri. Þar á eftir koma 
Litháar, Tékkar og Danir. Alls eru 
innflytjendur tæp 10% af íbúum 
Austurlands.

Hlutfall innflytjenda er hæst í 
Fjarðabyggð; á Eskifirði og Reyðar-
firði þar sem þeir eru um 17% af 
heildaríbúafjölda á hvorum stað. Á 

Fljótsdalshéraði eru innflytjendur 
rúmlega 4% af íbúafjöldanum. 

Mikilvægt er að kanna hagi og 
viðhorf þessa stóra hóps og samfé-
lagslega aðlögun hans. Tilgangur 
þessarar rannsóknar er sá og er spurt 
um viðhorf, skólamál, félagsþátttöku 
o.fl.

Hluti af rannsókninni er vef-
könnun sem er dreift hér á þremur 
tungumálum.

Vonast er til að sem allra flest-
ir taki þátt í vefkönnuninni sem er 
með öllu órekjanleg. Öll svör eru 
mikilvæg.

Verkefnastjórar rannsóknarinn-
ar eru Tinna Halldórsdóttir og Elfa 
Hlín Pétursdóttir.

könnun á stöðu 
innflytjenda

Fróðleiksmoli um jarðfræði Austurlands:

Zeólítar – geislasteinar

algengustu zeólítar á teigarhorni
n Skólesít – geislóttur, myndar langar hvítar eða gegnsæar nálar sem oftast eru í 
sveipum. algeng lengd kristallanna eru 1-2 cm og breiddin er nokkrir mm. lengsti 
kristall sem fundist hefur á teigarhorni var um 9 cm.

n Heulandít – blaðlaga, myndar tæra flata kristalla. Oft er um að ræða staka 
greinilega kristalla í holum, en stundum vaxa þeir margir saman. Þeir geta verið 
bleikir á lit. Stærð þeirra er almennt 0,5-1 cm, en þeir geta orðið 10 cm langir.

n Stilbít – blaðlaga, líkist heulandíti en er hvítt og myndar nánast alltaf krist-
alknippi. algeng stærð er 1-1,5 cm, en þeir geta orðið 6 cm langir og finnast oft 
með heulandíti.

n Epistilbít – blaðlaga, myndar tæra kristalla sem ekki eru ólíkir heulandíti, en eru 
aflangir. Verður ekki meira en 1 cm á lengd.

n Mordenít – geislótt, hvítt eða brúnleitt með fíngerðari þræði en mesólít og 
myndar baðmullarkenndar skánir eða brúska. algengt er að nálarnar séu um 0,5 cm.

n Laumontít – geislótt, snjóhvítir breiðir stönglar sem vaxa yfirleitt óreglulega, en 
stundum þó í sveipum. lengd er yfirleitt um 0,5 cm og finnst oft með kalsíti. [9],[10]

Einnig hafa natrólít, mesólít, clinoptilolít, stellerít, barrerít, kabasít, analsím og gis-
mondín verið nefndir í skýrslum og skrám að þeir hafi fundist á teigarhornsjörðinni.

Eskifjörður



Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

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

Bókhaldskerfi í áskrift
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Microsoft Azure

Þú færð fullbúna viðskiptalausn, 
hýsingu og afritun í Azure skýjaþjónustu

Microsoft ásamt vottuðum sérkerfum Wise á 
verði frá kr. 9.900 á mánuði. 

Kynntu þér málið á navaskrift.is
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uppskera 
og sýNiNgar
art Attack verkefnið í 

Neskaupstað miðar að 
því að næstu helgi verði 

uppskeruhátíð og er öllum bæj-
arbúum og nærsveitungum boð-
ið að kynna sér verkefnin. „Við 
ætlum að fagna fagna því svolítið 
hvað við höfum verið heppin að 
fá allt þetta góða fólk til okkar 
síðustu mánuði. Við verðum 
með allskonar litla viðburði frá 
fimmtudegi til sunnudags sem 
fara fram bæði útí bæ og inní 
skólunum og fyrirtækjum,“ seg-
ir Hákon Guðröðarson, en við-
burðirnir eru blanda af framlagi 
listafólksins og heimamanna. 
Á fimmtudag verði listamenn 
t.a.m. með vinnustofur bæði í 
Verkmenntaskólanum og Nes-
skóla en síðan verði sýning/
innsetning Jeanette Gostomski 
á netaverkstæðinu opnuð. „Það 
verður magnað rými og dá-
samlegt að fylgjast með öllu 
þessu fólki og hvernig það 
vinnur saman,“ segir Hákon en 
dansýningar verða sýndar á sama stað 
kl. 17 og 19 á föstudag. 

stefnir að því að ná portrettum 
af sem flestum Norðfirðingum
„Við hvetjum svo auðvitað líka alla 
að fylgjast með á facebook, því okk-
ar frábæra Guadalupe er búin að vera 
taka portrait-mynd-
ir af fullt af fólki og 
heldur því áfram á 
auglýstum tímum svo 
það geta allir skellt 
sér. Svo erum við með 
frábæra finnska lista-
menn sem skreyta fé-
lagsmiðstöðina Atóm 
á laugardaginn, vinnu-
stofu í prjóna-grafffíti 
(urban hacking), lík-
amsmálun og svo auð-
vitað uppskeruhátíð 
á Beituskúrnum og 
Vöfflukaffi í Þórsmörk.“  
Hákon segir að brugðist 
verði við veðri með þá 
liði dagskrárinnar sem 
þurfi, en fólki bent á að 

nákvæmar tímasetningar megi allar 
finna á ArtAttack síðunni á facebook. 
Nokkur verk listamanna sem þegar 
hafi lokið dvöl sinni verði líka kynnt 
og ratleikur skiltagerðarkonunnar og 
rithöfundarins Em Öndu, sem safnað 
hafi sögum úr hversdagslífinu verði 
sérstakur viðburður. 

Em anda setur 
upp skilti með 

sögu-kveikjum 
um allan bæ. 

Hér er hún við 
verk sitt sem 

hefur verið 
sett upp í 
nesskóla.

Jeanette 
gostomski 
var með 
vinnustofu 
um inn-
setningar í 
liðinni viku. 

guadalupe laiz vinnur að röð 
portraitmynda af norðfirðingum 
í lopapeysunum sínum.



volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur af öllum

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

www.volundarhus.is
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

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

 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck
Árg 2017 til sölu fyrir viðskipta-
vin, Sjálfskiptur 150 hestafla, 
nánast með öllum aukahlutum.

Nú er góður tími til að panta með 
þeim aukabúnaði sem þið óskið
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Smámunir iii
Nóttin er til þess að gráta í
Til þess að brosa í
Hnerra og hiksta í
Til þess að slangra
og dræv’ útí buskann í

Nóttin er til þess að gráta í
Til þess að röfla í
Hakka í sig pulsur í
Til þess að hugsa
og speglast í rúðum í

Nóttin er til þess að gráta í
Til þess að flauta blús í
Velkjast og urra í
Til þess að reyna við
og rupl’og ríð’ í

Nóttin er til þess að gráta í
Til þess að hvolfa útí skurð í
Brjóta allt í kássu í
Til þess að (æ hvers vegna
þú vinur) deyja í

Sigurður Pálsson
f. 1948 d. 2017

Blaðinu er dreift í 5.500 eintökum á öll heimili 
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt 
á PdF sniði á vefnum www.fotsport.is

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

gluggafilmur, límmiða, auglýsingaskilti, 
bílamerkingu, fatamerkingu, strigamynd 

eða fallegan vegglímmiða?

filmulausnir@filmulausnir.is og Filmulausnir á facebook

Vantar þig...

Háheiði 6, Selfossi - sími 833 2299
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

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

Um glæsileika Land Cruiser er engum blöðum að fletta og nú kynnum við hinn margrómaða töffara 
í margkrómaðri sérútgáfu – Land Cruiser 150 Black. Þessi eitursvali Land Cruiser er prýddur krómi 
á alla kanta og kolsvörtum 18" álfelgum sem lyftir glæsileikanum í nýjar hæðir. Og það er svalt 
á toppnum. Ekki hverfa í skuggann. Komdu og reynsluaktu Land Cruiser 150 Black.
 
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ

A Ð R I R  H V E R FA  Í  S K U G G A N N  A F

Verð frá: 8.110.000 kr.

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 5.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi frá vopnafirði að djúpavogi.

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


