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- 30% meiri ræsikraftur
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- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
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Vestfirskir
listamenn

Rísið upp
Vestfirðingar!

15. tölublað, 7. árgangur

Mynd: G.Pétur Matthíasson

Vantar einn
milljarð króna

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

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

– loksins

S

Áformað er að verkinu verði að fullu lokið
1. september 2020.
Göngin verða 5.601 metri að metöldum
vegskálum báðum megin. Hæð vegskálaenda er 35 m y.s. í Arnarfirði og 67 m y.s. í
Dýrafirði. Gólf í göngum fer mest í 90 m y.s.
í miðjum göngunum. Þversnið er samkvæmt
norskum reglum og nefnist T8, breidd þess er
um 8,0 m í veghæð. Í göngum eru 10 útskot,

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dýrafjarðargöng
prengingar við Dýrafjarðargöng eru
hafnar. Eftir áratugabaráttu fyrir
heilsárssamgöngum milli fjölmennustu svæðanna á Vestfjörðum var stór dagur
fimmtudaginn 14. September í Arnarfirði. Þá
var með formlegum hætti byrjað að sprengja
og það var fráfarandi samgönguráðherra
Jón Gunnarsson sem ýtti á hnappinn. Vestfirðingar fjölmenntu og fögnuðu innilega.

Virkt afl á vinnumarkaði

þar af fjögur snúningsútskot. Inni í göngunum eru 4 steypt tæknirými og 2 lítil fjarskiptahús utan ganga. Göngin eru malbikuð
með steyptum upphækkuðum öxlum. Nýr
vegur verður byggður beggja vegna gangamunna. Nýir vegir eru u.þ.b. 3 km Arnarfjarðarmegin og 4,8 km Dýrafjarðarmegin,
samtals um 7,8 km auk tenginga. Vegurinn
verður 8 m breiður með 7 m akbraut.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

|

blossi@blossi.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Akralind 4 | 201 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Bjarnabúð 90 ára

B

jarnabúð í Bolungavík
fagnaði 90 ára afmæli um
þarsíðustu helgi, þann 10.
september. Verslun hefur verið
starfrækt samfleytt allan tímann og
í hinu stílhreina húsi Sameinuðu
verslananna sem reist var 1918.

Núverandi eigandi er Stefanía
Birgisdóttir og tók hún í byrjun árs
1996. Í tilefni dagsins var opið hún
og ýmsir dýrgripir hússins voru
til sýnis, en til eru skjöl, fundargerðarbækur, teikningar og fleira
frá upphafi.

Dýrafjarðargöng
M

Sjávarhús á Hólum

Þ

etta myndarlega sjávarhús
á Hólum í Dýrafirði var
endurbyggt fyrir nokkrum
árum af ættingum Stefáns Guðmundssonar á Hólum, en Stefán

hafði byggt það upphaflega. Talið er
að sjávarhús hafi staðið þarna a.m.k.
síðan á 18. öld og verið endurgert
nokkrum sinnum. Davíð Davíðsson
tók myndina.

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

s:5772020

eðfylgjandi myndir af hátíðaathöfninni í Arnarfirði fyrir réttri viku tók G.
Pétur Matthíasson.
Verktaki er Metrostav a.s. og
Suðurverk hf, undirritaður 20.
apríl 2017. Samningsupphæð kr
8.687.208.000.
Samningur við eftirlit er við
Geotek ehf og Efla hf, undirritaður
17. maí 2017. Samningsupphæð kr
342.994.000.

Tannlækningar: Vantar milljarð

Á

síðasta ári vantaði 1 milljarð
króna upp á að ríkið endurgreiddi elli- og örorkulífeyrisþegum 75% af kostnaði þeirra
við tannlækningar. Tannlæknar tóku
2.270 milljónir króna fyrir þjónustu sína við lífeyrisþega og Sjúkratryggingar endurgreiddu aðeins 607
milljónir króna eða 27%. Samkvæmt
ákvæðum reglugerðar um þátttöku
sjúkratrygginga í kostnaði sjúkratryggðra við tannlækningar ber ríkinu
að endurgreiða 75%.
Ef notað er hlutfallið á milli verðs
201 skv. BASA og gjaldskrá SÍ þyrftu
greiðslur SÍ að hækka úr 607 mkr. í
1.587 mkr. á ári eða um 980 milljónir króna. En ef miðað er við 75% af
gjaldinu til tannlækna hefði endurgreiðslufjárhæðin þurft að vera 1.707
milljónir króna. Miðað við þá tölu
vantaði 1.100 milljónir kóna á síðasta ári upp á að ná tilgreindri endurgreiðslu til elli- og örorkulífeyrisþega.
Samkvæmt upplýsingum blaðsins
Vestfirðir hefur allt frá árinu 2004
dregið sundur með ákvæðinu um 75%
endurgreiðslu og því sem elli- og örorkulífeyirsþegar hafa í raun fengið
endurgreitt. Það hefur gerst á þann
hátt að endurgreiðslan er ekki miðuð
við reikning tannlæknis heldur gjaldskrá sem Sjúkratryggingum Íslands
er gert að greiða eftir. Uppsöfnuð
greiðsla sjúklinga til tannlæknis frá
2005 til 2017 nemur 17,5 milljörð-

um króna á verðlagi hvers árs. Samanlagðar endurgreiðslur ríkisins eru
6,2 milljraðar króna, en hefðu miðað
við 75% endurgreiðslu átt að vera 13,1
milljarður króna. Mismunurinn er 6,9
milljarðar króna sem ríkið hefur velt
yfir á sjúklinga. Verðlag hefur hækkað
um liðlega 80% á tímabilinu. Einföld
nálgun á fjárhæðinni yfir á verðlag í
dag er að hækkað hana um 40%. Miðað við það jafngiltu vanefndir ríkisins
um 10 milljörðum króna á verðlagi í
dag. Athuga ber að þetta er áætlun,
en það þyrfti að brjóta tölurnar niður
á hvert ár og framreikna þær síðan til
verðlags í dag til þess að fá nákvæma
tölu.

Tekjulágir hrekjast frá
tannlæknaþjónustu

Það er heilbrigðisráðherra sem ákveður gjaldskrána sem endurgreiðslur

miðast við. Í lögunum um sjúkratryggingar eru engin ákvæði um hlutfallið sem endurgreiða á heldur er ráðherranum falið „að kveða á um nánari
skilyrði og takmörkun greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna tannlækninga og tannréttinga“ eins og segir
í 20. grein laganna. Í reglugerðinni
er hlutfallið ákveðið 75% en farin sú
leið að miða ekki við raunkostnað
sjúklings heldur gjaldskrá sem ríkið
ákveður. Sú gjaldskrá hefur verið lægri
en nemur kostnaði tannlækna og bilið
þarna á milli hefur farð vaxandi með
árunum. Staðan er sú að þarna munar
um 1 milljarði króna á ári sem ríkið
sparar sér. Samkvæmt upplýsingum
blaðsins Vestfirðir eru afleiðingin sú
að fjölmargir elli- og örorkulífeyrisþegar hafa ekki efni á nauðsynlegum
tannviðgerðum og fara ekki til tannlæknis.
Það hefur þær afleiðingar að tölur Sjúkratrygginga Íslands endurspegla ekki raunveruleg þörf fyrir
tannlæknaþjónustu lífeyrisþega. Öryrkjabandalagið hefur vakið athygli
á þessum vanda og tannlæknar vitna
um að öryrkja sæki ekki þeirra þjónustu. Í Ríkisútvarpinu var rætt við þáverandi heilbrigðisráðherra Kristján
þór Júlíusson fyrir tveimur árum um
málið. Sagðist hann vera allur af vilja
gerður en að ekki væru til fleiri krónur
í kassanum og ekki útlit fyrir að það
breyttist.

Borgarafundur á Ísafirði
B

Flott föt, fyrir
flottar konur
Verslunin
Belladonna

orgarafundur verður haldinn
sunnudgainn 24. september
í íþróttahúsinu á Torfnesi.
Fundurinn hefst kl 14. Fjórðungssamband Vestfirðinga stendur fyrir
fundinum og er hann haldinn til þess
að sína samstöðu Vestfirðinga um
þrjú brýn framfaramál fjórðungsins,
vegagerð í Gufudalssveit um Teigsskóg, virkjun Hvalár í Ófeigsfirði og
uppbyggingu laxeldis í sjó í Ísafjarðardjúpi.
Fundurinn verður nánar auglýstur
þegar nær dregur. Vestfirðingar eru
hvattir til þess að sækja fundinn og
sína samstöðu.

VARMADÆLUR
ÓDÝRARI LEIÐ TIL HÚSHITUNAR

VARMADÆLUR HENTA SÉRSTAKLEGA VEL Á „KÖLDUM“
SVÆÐUM LANDSINS, ÞAR SEM EKKI ER HITAVEITA!
Hagkvæmar í rekstri | Endingargóðar | Umhverfisvænar | Hljóðlátar

Stærsti orkugjafi okkar er sólin, hún hitar
andrúmsloftið í kringum okkur sem jafnvel
við lágt hitastig inniheldur varmaorku.
Varmadælan nýtir orkuna úr loftinu og
færir inn í húsnæðið með kælimiðli og
dreifir með loftblásara eða varmaskipti.

Hafðu samband, við erum
sérfræðingar í varmadælum.

FUJITSU varmadælurnar eru þekktar
fyrir gæði og þeim fylgir 5 ára ábyrgð.

- ÞEKKING & ÞJÓNUSTA -

WWW.GASTEC.IS | VAGNHÖFÐA 9 | 110 REYKJAVÍK | SÍMI 587-7000 | OPIÐ 8:00 - 18:00 ALLA VIRKA DAGA
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leiðari

Rísið upp
Vestfirðingar!

A

lþingiskosningar brustu á fyrirvaralaust og þær verða fyrir lok
næsta mánaðar. Trúnaðarbrestur milli manna í ríkisstjórninni
varð ríkisstjórninni að falli. Það er sérstaklega athyglisvert að allar
þrjár síðustu ríkisstjórnir sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt sæti í hafa
hvellsprungið áður en kjörtímabilið var liðið.

Vantraust

Vantraust almennings í garð auðs og valds, þar
með pólitískra valdhafa, er mikið og fer frekar
vaxandi með árunum. Krafa kjósenda til stjórnmálamanna er um heilindi og trúnað við almenna
hagsmuni. Stjórnmálaflokkarnir eiga í erfiðleikum með að laga sig að þessum kröfum almennings eftir hrun eins og sést á miklum fylgissveifum, stofnun nýrra flokka og sundrungar í eldri
flokkum. Sjálfstæðisflokkurinn er fastheldnari
en aðrir flokkar á fyrirhruns viðmið og það hefur
orðið samstarfsflokkum hans um megn í stjórnarssamstarfi. Þeir stjórnmálaflokkar sem leita aftur fyrir hrun að pólitískum viðmiðunum og
starfsháttum standa helst í vegi fyrir réttlátari leikreglum í þjóðfélaginu,
en þær eru forsenda þess að gjáin milli þings og þjóðar verði brúuð.

Tækifæri Vestfirðinga

Í komandi kosningum , sem verða þær fjórðu frá hruni fjármálakerfisins,
takast á þeir sem vilja að stjórnmál mótist fyrst og fremst af almennum hagsmunum þar sem jafnræði ríkir um tækifærin og gæðin í þjóðfélaginu og
hinna gömlu viðhorfa um sérreglur fyrir innvígða og innmúraða. Almannahagsmunir gegn sérhagsmunum. Hagur almennings gegn gengdarlausri
auðsöfnum kvótagreifa og ættstórra fjármálamanna. Sömu reglur fyrir háa
sem lága. Þessar Alþingiskosningar verða tækifæri fyrir Vestfirðinga til þess
að rétta sinn hlut. Gengið hefur verið á hlut þeirra í hverju málinu á fætur
öðru. Nú eiga Vestfirðingar að rísa upp sem einn maður og krefjast jafnréttis
á við aðra landsmenn. Þeir eiga að krefjast sömu tækifæra og öðrum standa
til boða og þeir eiga að krefjast sömu lífskjara og aðrir búa við.

Jaðarsettir Vestfirðingar

Þrjú mál hafa brunnið heitast á Vestfirðingum síðustu mánuði. Áralöng
árangurslaus barátta fyrir góðum vegi um Teigsskóg í Gufudalssveit,
virkjun Hvalár í Ófeigsfirði og áframhaldandi uppbygging laxeldis í sjó.
Ákveðin atriði koma fram í þeim öllum og eru sameiginleg. Einstaklingar, samtök og stofnanir hafa lagst gegn framgangi þeirra af mikilli
hörku í nafni umhverfis- og náttúruverndar. Það má ekki spilla gróðri í
Þorskafirði, vatnafari og ásýnd fossa í Ófeigsfirði og ekki heldur má ala
lax í Ísafjarðardjúpi. Hvert þessara mála mun færa aðstæður á Vestfjörðum nær því sem annars staðar gerist. Vegir munu batna, raforkuöryggi
mun aukast og atvinna mun verða meir og fjölbreyttari. Þetta eru eðlileg
framfaraskref sem hafa verið tekin annars staðar á landinu íbúunum
þar og þjóðinni allri til hagsbóta. Okkur Vestfirðingum er neitað um
framfarir og of margir stjórnmálamenn verða þvöglumæltir og jafnvel
óskiljanlegir þegar þeir eru krafðir um stuðning. Vestfirðingar eru jaðarsettir í eigin landi og neitað um sömu tækifæri og öðrum bjóðast.

Tvöfeldni í náttúru- og umhverfisvernd

Langflestir andstæðingar framfaranna á Vestfjörðum búa á höfuðborgarsvæðinu við bestu aðstæður. Gildir það um landeigendur, embættismenn,
lækna og stjórnmálamanna sem horfa til atkvæðastuðnings á mölinni. Svo
virðist sem þessi stóri hópur hafi tekið upp tvöföld viðhorf í umhverfis- og
náttúruverndarmálum. Á heimaslóðum stendur ekkert í vegi fyrir framförum og nýjum atvinnurekstri. Það má alls staðar leggja vegi, yfir holt, hraun,
fjörur og annað sem fyrir verður. Gálgahraun hvað? Það má alls staðar byggja
hótel, sneinsnar frá hinu stílhreina Alþingishúsi og jafnvel kirkjugarði er sópað burt án þess að nokkur Teigsskógarvinurinn depli auga. Þar eru framfarir og tekjusköpun í fyrirúmi. Þegar komið er út fyrir höfuðborgarsvæðis
breytist hljóðið í þessum hópi landsmanna. Þá fer gróður og náttúra að verða
mikilvægari en allt annað, þar með talið mannfólkið. Vestfirðingar hafa lent
illilega í þessum tvískinnungi. Það er eins og andmælendur Vestjarða bæti
sér upp virðingarleysið við náttúruna á heimaslóðum með því að hefja upp til
skýjanna náttúruna á Vestfjörðum. Öfgarnar slá þá út í hina áttina. Kannski
er þetta sálfræðilegt atriði sem minnir á syndina og yfirbótina í kaþólskunni
þar sem syndararnir teka yfirbótina út á Vestfirðingum.
En þessi tvöfeldni getur aldrei verið ásættanleg fyrir Vestfirðinga né
heldur aðra landsmenn sem verða fyrir þessari sömu ógæfu. Það verða að
gilda sömu viðhorf um allt land, sömu tækifæri til þess að lifa og starfa á
landinu og auðlindum þess. Vestfirðingar vilja hafa vinnu, aka vegi og framleiða orku á hagkvæman hátt rétt eins og aðrir landsmenn og vera hluti af
samofnu neti samskipta og viðskipta þar sem hver landshluti er órjúfanlegur
þáttur í þjóðfélaginu. Fyrir þessari kröfu eiga Vestfirðingar að rísa upp, sem
einn maður. Eigi víkja!
Kristinn H. Gunnarsson

15. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,
netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466,
netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 892-7630, netfang: kristinn@kristinn.is. Umbrot: Vefpressan.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Píanótónleikar
í Hömrum

U

m þarsíðustu helgi stóð Tónlistarfélag Ísafjarðar fyrir píanótónleikum í Hömrum. Það var
Tanja Hotz sem hingað var komin langa
leið og flutti verk eftir Robert Schumann,
Ludwig van Beethoven, Oliver Messiaen,
Franz Liszt auk eigin verks.
Í efnisskrá segir að Tanja hafi
kynnst tónlistinni snemma í bernsku,
þar sem hún fékk leiðsögn í píanóleik
hjá móður sinni og gerði jafnframt
fyrstu tilraunir sínar til tónsmíða.
Löngunin til að læra á fjölbreytt hljóðfæri tengdist áhuga hennar á tónsmíðum. Jafnfram píanóinu stundaði hún
fiðluleik, þverflautuleik, einsöng og
sellóleik ásamt námi í hljómfræðigreinum og tók þátt í tónsmíðanámskeiðum. Á unglingsárum hlaut hún
fjölmargar viðurkenningar bæði fyrir
píanóleik og tónsmíðar í tónlistarkeppnum í Sviss.

Eftir stúdentspróf hóf Tanja nám í
píanóleik hjá svissneska píanóleikaranum Adrian Oetiker í Tónlistarháskólanum í Basel með tónsmíðar og
frjálsan spuna sem valgreinar. Hún
lauk BA prófi í Basel 2014 og MA prófi
í píanóleik 2016 í Tónlistarskólanum í
München.

Síðan haustið 2016 hefur Tanja verið við nám í tónsmíðum í Austurríki
hjá Martin Lichtfuss í Tónlistarskólanum í Vínarborg. Jafnframt stundar
hún áfram píanóleik undir leiðsögn
Lilyu Zilberstein í Vínarborg.
Tónleikarnir voru fjölsóttir og var
Tönju vel fagnað fyrir afbragðsleik og
vel heppnaða tónleika.

Vestfirska vísnahornið

F

yrir réttri viku var stór dagur
fyrir Vestfirðinga þegar fram
fór opinber athöfn sem markaði upphaf að Dýrafjarðargöngum.
Margir Vestfirðingar lögðu leið sína
í Arnarfjörðinn til þess að taka þátt
í hátíðahöldunum. Einn þeirra var
Bergur Torfason, fyrrverandi bóndi að
Felli í Dýrafirði og hann fagnaði með
þessari stöku:
Hátíðarsprenging hér var gjörð,
hola var boruð í móðurjörð,
opnað sárið við Arnarfjörð,
og út verður komið í Dýrafjörð.
Segja má að Vestfirðingar hafi verið stálheppnir að verkið var hafið og
búið að geirnegla framvindu gangagerðarinnar áður en ríkisstjórnin féll.
Raunar féll hún nánast strax í kjölfar sprengingarinnar í landi Rauðsstaða. Lét Samgönguráðherrann Jón
Gunnarsson svo um mælt að um tíma
hafi hann haldið að ýtt hafi verið á
rangan hnapp við sprenginuna. Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjaldfönn
í Ísafjarðardjúpi , sem hefur verið
fremur mjúkmáll við stjórnarherrana
í sumar, var ekki í neinu gjafastuði og
dró saman sína sýn á stjórnarslitin:
Glæpinn aldrei sumir sjá,
slíkt varð stjórn að bana.
Þeirra er bættu blómum á
barnaníðingana.

Guðmundur Hagalín Guðmundsson frá Hrauni á Ingjaldssandi er góður hagyrðingur eins og fleiri úr þeirri
sveit. Hann starfar nú hjá HS Orku
að virkjunarmálum. Gefum honum
orðið:
Við hjónin dvöldum ekki fyrir löngu
í kajökum okkar í Breiðarfirði. Sjáfarföll eru þar mjög straumþung. Sá ég þá
að þessa sjáfarfallaorku mætti virkja
en fyrst yrði að ná samningum við
Læknatómas. Datt mér þá þetta í hug:
Straumur getur býsna brattur verið
við Breiðafjarðareyjagrjót og snasa.
Virkja mætti þar við sérhvert skerið
ef samið yrði við hann göngu masa.
Indriði á Skjaldfönn tekur til varna
fyrir sauðfjárbændur. Margrét Jónsdóttir heitir kona á Akranesi sem
skrifar mjög gegn sauðfé þar sem
beitin spilli landinu. Eftir síðustu
grein Margrétar í Morgunblaðinu var
Indriða nóg boðið og drá saman boðskapinn hennar í fjórar línur:
Manga er á báðum blind
bulli úr sér ryður.
Landsins þriðju hverju kind
kýs að skera niður.
Vandi sauðfjárbænda er ærinn um
þessar mundir og stjórnvöld fá ekki
háa einkunn hjá Indriða Aðalsteinssyni fyrir hugmyndur sínar til lausnar:

Stjórnvöld þurfa þrifabað
þar skal fyrst til nefna
að frá þeim sækir okkur að
eyðibýlastefna.
Guðmundi Hagalín finnst „allt
bein úr nefi Vestfirðinga horfið. Hér í
gamla daga voru menn settir í poka og
færðir milli héraða ef þeir voru með
eitthvert múður.“ Síðan koma auðvitað þessar hvatningarvísur til Vestfirðinga:
Vestfirðingar beygðir býsna orðnir
bein í nefi finnst nú afar sjaldan.
Kvaki sunnan her þeir eru horfnir
hlaupa bara eitthvað út í kaldann.
Sameinaðir mega miklu betur
málum fylgja fast að gömlum sið.
Setja aldrei dragbítinn á vetur
ávallt koma fram sem þjappað lið.
Þannig okkar málin munu vinnast
mætum suður gerum það með stæl
þá Vestfirðingum malbiks mórar kynnast
og má sín einskis Reykjavíkur væl.
Þetta er bara ágætislokaorð á
vísnaþættinum.
Bestu síðsumarkveðjur frá Traðarstígnum
Kristinn H. Gunnarsson

Byssuviðgerðir
Vöðluviðgerðir
Blámun
Smíði
12 - 200 KÓPAVOGUR
ASKALINDSKEMMUVEGI
6, 201 KÓPAVOGUR
891-8113
- doktoraggibyssa@simnet.is
SÍMIS:891
8113 - doktoraggibyssa@simnet.is

www.galleribyssur.com
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Teigsskógur – 2% af birkikjarri

T

eigsskógur er við vestanverðan Þorskafjörð. Í skýrslu
vegagerðarinnar frá febrúar
2017 um mat á umhverfisáhrifum af
lagningu nýs vegar milli Bjarkalundar og Skálaness kemur fram í umsögn
Skógræktar ríkisins að skógurinn nái
frá Þórisstöðum um Gröf og langleiðina að gömlum túngarði við bæinn Hallsteinsstaði yst á skaganum,
sem gengur fram milli Þorskafjarðar
og Djúpafjarðar. Orðið skógur er
notað bæði um kjarr og tré sem eru
hærri en 2 metrar. Skógræktin telur skóginn vera um 667 hektarar að
stærð. Í frummatsskýrslu frá 2005 er
flatarmál hans talið vera um 400 ha
og hefur flatarmál hans því aukist um
267 ha. Þessi mikla flatarmálsaukning skóga í vestanverðum Þorskafirði
orsakast að einhverju leyti af nýjum
skilgreiningum á skógi ásamt betri
mælitækni.
Birkiskógakönnunin
gefur þó ótvírætt til kynna að birkiskógar á sunnanverðum Vestfjörðum
hafi verið að breiðast út á síðustu
árum. Þessar mælingar staðfesta að
Teigsskógur skipar sess með stærstu
skóg- og kjarrlendum landshlutans,
segir í umsögn Skógræktar ríkisins.
Sérstaða Teigsskógar felst í því hann
er einn stærsti samfelldi skógurinn á
Vestfjörðum og sá stærsti í A-Barðastrandarsýslu segir í matsskýrslunni.
Heildarflatarmál birkis á Vestfjörðum er talið vera 30.900 hektarar
( 309 km²). Það er um það bil 1/5 af

Djúpið: laxveiði
hefst eftir 1930
Sleppingar hefjast strax

N

ýja Dagblaðið í Reykjavík
skrifar 17. júlí 1937 frétt með
fyrirsögninni: Lax. Hann er
tekinn að ganga í ár við Ísafjarðardjúp.

Textinn er svohljóðandi:

öllum birkigróðri á landinu. Í Reykhólahreppi eru um 9.164 ha og í Vesturbyggð 8.690 ha.
Vegagerðin liggur um Teigsskóg
á 9 km kafla. Teigsskógur hefur
vistfræðilegt gildi, segir í matáætluninni og telur Vegagerðin að nýi
vegurinn geti dregið úr vistfræðilegu
mikilvægi skógarins. Framkvæmdin
veldur 18,9 hektara tímabundinni
skerðingu á Teigsskógi en eftir mótvægisaðgerður er talið að varanleg
skerðing Teigsskógar verði 7,8 ha.
Skerðingin nemur 1,1% af Teigsskógi. Sé litið á allan birkigróður í

Reykhólahreppi er skerðingin 0,09%.
Samkvæmt skóglendissjá Skógræktarinnar eru fjölmargir birkiflákar á
Vestfjörðum og bara í Þorskafirði
einum eru um 2000 hektarar ( 20
km²) af birkikjarri og -skógi í allmörgum flákum.
Árið 2013 var náttúruverndarlögum breytt og sett inn ákvæði um sérstaka vernd ákveðinna vistkerfa, þar
með talinna birkiskóga. Það eru þessi
nýju ákvæði sem eru nú að valda töfum á vegagerð um Teigsskóg samkvæmt því blaðið Vestfirðir kemst
næst.

Úrvalið er hjá okkur!

„Það er ekki vitað að lax hafi gengið
í ár við Ísafjarðardjúp fyrr en á allra
síðustu árum. Í fyrrasumar veiddust 20 laxar í lagengt silunganet í
Ósá við Bolungarvík. Þá hafa veiðst
nokkrir laxar í Hvannadalsá í Nauteyrarhreppi, sem er fyrir botni Ísafjarðardjúps. Virðist laxagengdin fara
fremur vaxandi. Hefir þetta leitt til
þess að nú er farið að setja klakseiði í
ár vestra. Verða að þessu sinni flutt 12
þús. klakseiði í Laugardalsá, 25 þús. í
Selá hjá Melgraseyri og 10 þús. Í Ísafjarðará, en hún rennur í samnefndan
fjörð innst í Djúpinu.“

A.m.k. þrír aðfengnir stofnar

Sigurður Már Einarsson, fiskifræðingur segir í svari til blaðsins, sem birt
var í síðasta tölublaði, að sleppt hafi
verið 1936 og 1941 í Laugardalsá seiðum af Elliðaárstofni en getur ekki um
sleppingar í Langadalsá og Hvannadalsá á þessum tíma. Um 30 árum
síðar er sleppt í árnar seiðum af Kollafjarðarstofni. Í Laugardalsá er einnig
sleppt seiðum frá Laxalóni af óþekktum stofni. Vakna þá þær spurningar
hvaða áhrif þeir hafa haft á erfðamengi þeirra laxa sem fyrst fóru að
veiðast í ánum. Kannski ekki hvað síst
er spurt hvaðan voru þeir laxar og eru
þá engir upprunalegir laxastofnar í
Ísafjarðardjúpinu heldur aðeins stofnar frá öðrum landshlutum.

Hrognakokteilar

Laxahrognin í Kollafjarðarstöðinni
, sem tók til starfa eftir 1960 voru úr
ýmsum áttum. Liðlega helmingur
kom úr Elliðaánum, 12,8% úr tveimur
ám á Vesturlandi, 21% frá fjórum ám
á Norðurlandi og 9,7% úr ám á Suðurlandi. Þeim var svo sleppt í ár um allt
land. Í Laxalóni voru tekin hrogn úr
8 – 10 mismunandi stofnum og úr
þeim alin seiði fyrir veiðifélög og leigutaka umræddra áa. Þetta kemur fram
í viðtali í Morgunblaðinu 7. apríl 1989
við Ólaf Skúlason framkvæmdastjóra
Laxalóns. Segir Ólafur í viðtalinu að
áþreifanlegur árangur væri af því að
sleppa samstofna eldisseiðum í hafið og nefnir dæmi um laxveiðiár því
til stuðnings. Orðrétt segir Ólafur í
viðtalinu: „Og í Lárósi var ræktaður
upp sannkallaður laxakokteill. Þar er
nú þróaður hafbeitarstofn sem villist
lítið eða ekkert. Stórfelldar seiðasleppingar árum saman í mörgum ám
hafa kannski ekki aukið laxveiðina
eins og til var ætlast, en það er ekki
að sjá að þær hafi komið neinni úrkynjun af stað.“ Tilefni viðtalsins var
umræða um miklar göngur flökkulaxa í laxveiðiár sumrinu áður og var
erfðamengun nefnd sem hugsanleg
skýring.

Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Line innréttingar

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Mynd: laxa.is

Salerniskassi

fyrir upphengd salerni
Ál og hert öryggisgler
Hvítt / Svart

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardagara 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Innrétting með handlaug,
höldum,ljósi,spegli & hillu
stærð: 60 x 48 cm
Verð 39.900 kr

Hvannadalsá:
Fyrsti laxinn veiddist 1930

Á vefsvæðinu 123.is, sem hýsir fjölmargar vefsíður er að finna skjalið:
Hvannadalsá – „Perlan í Djúpinu“.
Það er 11 síðna lýsing á staðháttum
,veiði og ræktun og veiðistöðum í
Hvannadalsá og Lágadalsá, sem er
þverá Hvannadalsár. Sala veiðileyfa í

ánni er atvinnugrein og er því útbúið
efni fyrir veiðimenn þar sem ágæti
árinnar fyrir stangveiði tíundað. Umrætt skjal er greinilega ítarleg greinargerð í því skyni. Skjalið er frá árinu
2006.
Í skjalinu stendur: „Fyrstu heimildir af laxveiði í Hvannadalsá eru frá
sumrinu 1930 þegar þar veiddist 16
punda lax í silunganet í Djúpafossi
og var Jón frá Ljárskógum fenginn til
þess að staðfesta það að þarna væri um
lax að ræða, því ekki var vitað til þess
áður að lax hafi gengið inn Djúp. En
upp úr 1931 fór lax að ganga í margar
ár í Djúpinu.“
Greint er frá markvissu ræktunarstarfi í ánni frá 2004 með sleppingum.
Sleppt var 6.000 sjógönguseiðum og
og urðu heimtur árið eftir góðar en
„um 64% veiddra laxa áttu uppruna
sinn að rekja til sleppinga.“ Vorið
2005 var sleppt um 5.000 sjógönguseiðum og um 23.000 sjógönguseiðum 2006.

Miklar sleppingar
og óþekkt áhrif

Sigurður Már Einarsson, fiskifræðingur segir í svari sínu við fyrirspurnum
blaðsins Vestfirðir, sem birtist í síðasta
tölublaði, að á árunum 1965-1979 hafi
10.000 smáseiðum og 12.000 gönguseiðum af Kollafjarðarstofni verið
sleppt í ána og frá 2004 hafi 152.938
gönguseiðum verið sleppt í Hvannadalsá.
Aðspurðir segir Sigurður að ekki
sé „unnt að svara því hvaða áhrif
sleppingar seiða í árnar hafa haft á
upprunalega stofna í ánum við Ísafjarðardjúp þar sem greiningar á arfgerð laxastofnanna liggja ekki fyrir frá
þeim tíma er engar sleppingar voru
stundaðar.“
Þá hafi greining á erfðaefni
Hvannadalsár/Lágadalsár hefur ekki
verið gerð, en erfðasýnum hafi verið
safnað í fjölmörgum ám við Ísafjarðardjúp haustið 2016 m.a. úr Lágadalsá
hliðará Hvannadalsár, en niðurstöður
liggja ekki fyrir. Greiningar úr erfðaefni sýni að laxastofninn í Langadalsá
sé náskyldur laxi í Laugardalsá.
Mynd: Veida.is

Laugardalsá:
Fisklaus til 1969

Á vefsíðunni angling.is segir um
Laugardalsá „þarna er eitt besta dæmi
um vel heppnaða fiskrækt hérlendis, en áin var fisklaus allt til að fiskvegur var sprengdur í Einarsfoss.“
Á veiðistaðavefnum segir: „Þessi á
var fyrrum fisklaus en með tilkomu
manngerðs fiskvegs í kringum árið
1969 hefur áin orðið gríðarlega góð
laxveiðiá.“ Á þriðja vefnum veiða.is
stendur: „Laugardalsá er ein albesta
laxveiðiá landsins og líklega sú besta
á Vestfjörðum.“ Sigurður Már Einarsson, fiskisfræðingur segir í svari sínu
um Laugardalsá: „ Áin var einungis
fiskgeng um 300 m að Einarsfossi og
gjörsamlega ófiskgeng. Fiskvegur var
fyrst sprengdur 1941 sem virkaði ekki,
aftur sprengt 1951 en þótti illa fær fiski
og síðan var varanlegur steyptur stigi
gerður 1969.“
Fram kemur í svari Sigurðar að
í Laugardalsá hefur verið sleppt frá
1936 seiðum af þremur stofnum,
Elliðaárstofni, Kollafjarðarstofni og
frá Laxalónsstöðinni.

Hittu ráðgjafa
Símans
Ráðgjafar Símans taka vel á móti þér í spjall um fjarskipti og
afþreyingu hjá Póstinum Patreksfirði. Hlökkum til að sjá þig!

Við verðum hjá Póstinum Patreksfirði
Miðvikudaginn 27. september • kl. 10:00–16:30
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Um áhættumat vegna mögulegrar erfðablöndunar
milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi

Á

dögunum lagði stafshópur
skipaður af ráðherra fram
stefnumótandi skýrslu um
framtíð og fyrirkomulag fiskeldis á
Íslandi. Þar eru ýmsar breytingar og
áherslur lagðar til með það markmið
að atvinnugreinin geti orðið sterk og
öflug en jafnframt að starfsemin verði
í sátt við náttúruna og hafi sjálfbærni
að leiðarljósi. Megin innihald skýrslunnar fjallar um laxeldi, einkum
kvíaeldi á laxi. Starfshópurinn leggur
til að áhættumat Hafrannsóknarsofnunar (Áhættumat vegna mögulegrar erfðablöndunar milli eldislaxa og
náttúrulegra laxastofna á Íslandi;
http://www.hafogvatn.is/wp-content/
uploads/2016/11/hv2017-027.pdf) sé
á hverjum tíma lagt til grundvallar
við úthlutun rekstrarleyfa og heimilt
framleiðslumagn. Því er áhættumatið
augljóslega gríðarlega mikilvægt og
hefur afgerandi áhrif á stefnumótunina. Áhugavert er að skoða það aðeins.
Við blasir að mjög flókið hlýtur að
vera að gera slíkt áhættumat sem á að
ná yfir mögulega atburði í flókinni og
síbreytilegri náttúru hjá fisktegund með
merkilegan en flókin lífsferil. Til hliðsjónar vinnu sinni við matið leggur Hafrannsóknarsofnunin til að „….nýtt yrði
(verði) fyrirliggjandi þekking hérlendis
og erlendis til að meta hversu mikið
eldi á frjóum laxi í sjókvíum væri (er)
óhætt að stunda án þess að óásættanleg
áhætta væri (sé) tekin með náttúrulega
laxastofna landsins“. Ýmislegt í þessari
skýrslu finnst undirrituðum þó fremur óljóst og þarfnist nánari skýringa af
hálfu höfunda áhættumatsins. Grundvöllur slíks áhættumats þarf að vera eins
skýr og kostur er enda mjög margir sem
láta sig varða málefni tengd Atlantshafslaxinum, hvort sem villtur lax eða eldislax á í hlut. Kappsfullar umræður eftir
útkomu áhættumatsins og stefnumótunina benda eindregið til þess.
Nýlegar
erfðagreiningar
á
laxastofnum í Noregi sýna óyggjandi
að eldislax hefur náð að blandast við
villtan lax í einhverjum mæli í sumum ám. En vandinn við gerð áhættumats, um líkindi þess hver áhrif eldislaxa sem sleppa út í náttúruna verða
á villta laxastofna til langs tíma litið,
er að þekkingin er fremur takmörkuð (Glover et al., 2017). Vitað er að
lífshæfni eldisfisks í villtri náttúru er
mjög skert í samanburði við villtan
fisk, hrygningarárangur eldishrygna
innan við þriðjungur af árangri villtra
hrygna og árangur eldishænga aðeins
1-3%. Seiði sem eru afkvæmi eldisfiska eða blendingar milli eldisfiska og
villtra fiska geta komist á legg í ánni
og átt í samkeppni við hrein villt seiði.
Gerðar hafa verið tilraunir, (hvar búnir voru til hrognahópar villtra, eldis og
blendinga og hrognin grafin í ánni)
sem sýna að afkvæmi eldisfiska og
blendingar við villta fiska hafa skertar lífslíkur samanborið við villt seiði.
Þau uxu hinsvegar alla jafna hraðar
sem smáseiði en þau villtu og gátu þar
með mögulega rutt þeim frá á uppvaxtarsvæðum. Ef uppvaxtarsvæði eru
takmörkuð eða ef villtir stofnar standa
veikt fyrir í ánni gæti það orðið til þess
að færri villt seiði næðu sjógöngubúningi og gengju til sjávar en ella væri
(McGinnity et al., 2003). Þar sem lifun gönguseiða af eldisuppruna í sjó
(dvelja gjarnan meira en 1 ár í sjó) og
ratvísi þeirra upp í heimaána eftir sjávardvöl er mjög skert er ályktað að náttúruleg framleiðslugeta árinnar minnki
og þar með verði villti laxastofninn í
hættu (McGinnity et al., 2003; Fleming et al., 2000). Það á þó einkum við
ef kynþroska eldisfiskur berst ítrekað í
miklum mæli upp í vatnasvæðið (Taranger et al., 2014). Sýnt hefur verið
fram á að kynbættur eldislax hefur
haft áhrif á aldur og kynþroskastærð
í 62 villtum laxastofnum og þar með á
lífssögulega mikilvæga þætti (Bolstad

et al., 2017). Því er mikilvægt að fækka
eldislöxum sem sleppa eins og framast
er unnt og eða draga úr mögulegum
áhrifum þeirra á villta laxastofna.
Hvað verður um lax sem sleppur?
Talsverð þekking er til um afdrif eldislaxa sem sleppa úr kví, möguleikana
til að komast af í villtri náttúru og þar
með á líkindi þess að þeir gangi upp
í ferskvatn til hrygningar (t.d. Skilbrei
et al., 2015), sem er auðvitað forsenda
þess að áður nefnd erfðablöndun eigi
sér stað. Ef eldisfiskur sleppur eru líkurnar á að hann snúi til baka á sama
svæði háðar mörgum þáttum, svo sem
sleppistaðnum (utarlega / innarlega í
firði), hvenær árs flóttinn varð, hvar
fiskurinn var staddur í lífsferlinum
(aldur, stærð) hvort fiskurinn var á
leið í kynþroska, hvort vatnsfall er nálægt, og örugglega einnig öðrum landfræðilegum og vistfræðilegum aðstæðum (Taranger et al., 2014) ásamt
árferði til lands og sjávar (Saloniemi, I.
et al., 2004). Sloppinn eldisfiskur sem
nær kynþroska hefur tilhneigingu til
að ganga seinna á haustinu upp í ár
til að hrygna samanborið við villtan
kynþroska fisk (t.d. Fiske et al., 2001)
og notar ekki endilega sömu hrygningarsvæði í ánni (Moe et al., 2016).
Ef ár eru auðveldar uppgöngu (án
fossa og flúða) virðist eldisfiskurinn
hafa tilhneigingu til að ganga ofar eða
á efri svæði vatnakerfa (Moe et al.,
2016; Thorstad et al., 1998). Munur
á æxlunarhegðun eldislaxa og villtra
laxa í „tíma og rúmi“ til viðbótar við
skerta hrygningarhæfni eldislaxa í
náttúrunni gæti leitt til að hrygning
eldisfiska og villtra fiska skaraðist ekki
í sumum tilvikum, sem hefði áhrif á
mögulega erfðablöndun og lifun afkvæmanna (Glover et al., 2017).
Við áhættumat Hafrannsóknarstofnunarinnar er útbúið nýtt verkfæri
eða svokallað gagnvirkt áhættulíkan.
Segir m.a. að tilgangur þess sé að gefa
rétta mynd af fjölda stokufiska sem
gætu tekið þátt í klaki í hverri á, enda

sé sá fjöldi í beinu sambandi við áhættu
á erfðablöndun. Lagt er upp með að
þröskuldsgildi yfir hlutfall strokulaxa
í laxastofni ár megi að hámark verða
4% en þá sé engin eða nær engin hætta
á erfðablöndun við villta stofna. Því
er ljóst að auk fjölda eldisfiska sem
sleppa og líklegir eru til að ganga upp
í tiltekna á (Kallað Fa- í líkaninu) er
stærð villts laxastofns í viðkomandi á
lykilþáttur (kallað Aa –í líkaninu). Til
viðbótar þessum breytum eru a.m.k. 9
aðrar breytur í líkaninu sem hver og
ein getur í mörgum tilfellum verið háð
öðrum innbyggðum breytum. Við þær
bætast allar þær breytilegu aðstæður
sem finna má í sjó og í einstaka ám
auk ástands og samsetningar (einnig
stofnerfðafræðilegrar) laxastofna sem
þær bera. Hér er því verið að gera
tilraun til að lýsa gríðarlega flókinni
náttúru með reiknilíkani, við mat á
áhættu erfðablöndunar við kynbættan
eldislax af norskum uppruna. Niðurstöður líkansins eru síðan notaðar til
að meta hvar óhætt er að stunda laxeldi í kvíum án þess að of mikil áhætta
sé tekin m.t.t. erfðablöndunar við villta
stofna. Við slíka tilraun skiptir auðvitað megin máli hvaða forsendur menn
gefa sér fyrir hverja og eina breytu og
hvaða tölur eru settar inn í líkanið. Í
skýrslunni er helstu breytum reiknilíkansins lýst, a.m.k. að nokkru leyti en
undirritaður játar að eiga stundum í
erfiðleikum með að átta sig á þeim til
hlítar enda verið að beita stærðfræði
á flókna líffræði. Ekki er ómögulegt
að einhverjar áhrifabreytur hafi orðið
útundan við líkanasmíðina. Kannski
er rétt að skoða forsendurnar nánar en
öðrum látið eftir að meta hversu mikil
áhrif breyttar forsendur hafa á niðurstöður áhættumatsins.

1-2: Umfang eldis og fjöldi fiska

Umfang eldis (Fx) í firði x- mælt í
tonnum á ári, og hlutfall þeirra fiska
sem sleppa fyrir hvert tonn framleitt (S- mælt í fjölda fiska á hvert
tonn framleitt).: Við þetta mat er
stuðst við opinberar tölur frá Noregi
og Skotlandi um fjölda strokulaxa.
Talið er víst að opinberu tölurnar séu
undirmat því ekki sé allt strok tilkynnt
(Glover et al. 2017) og að það sjáist
meðal annars á að samband tilkynnts
magns og fjölda strokulaxa fylgist ekki
að. Jafnframt er fullyrt að línulegt
samband ætti að vera þar á milli.
Lang víðtækustu rannsóknir sem
gerðar hafa verið um afdrif og endurheimtur stokulaxa voru framkvæmdar
af norsku Hafrannsóknarsofnuninni
(MRI), einkum á árabilinu 2005-2010
(Skilbrei, O. T. 2010a.; Skilbrei, O.
T. 2010b.; Skilbrei, O. T. 2013.; Skilbrei,O.T. et al. 2013; Skilbrei,O.T., et al.

2009; Skilbrei, O. T., et al. 2010; Skilbrei,O.T. & Jørgensen,T.2010; Skilbrei,
O. T., Skulstad, O. F., & Hansen, T. 2014.;
Skilbrei, O. T. & Wennevik, V. 2006) og
jafnframt voru þær niðurstöður notaðar til að þróa reikniaðfrerð (Monte
Carlo) til að leggja mat á raunverulegt
strok miðað við uppgefnar og skráðar
tölur á tímabilinu 2005-2011 (Skilbrei,
O.T., Heino, M., & Svåsand, T., 2015).
Með öllum fyrirvörum sem settir eru
við útreikningana komast höfundar að
þeirri niðurstöðu að raunverulegt strok
geti verið 2-4 sinnum hærra en uppgefnar tölur, en stuðullinn var metinn
út frá uppgefnum fjölda tapaðra seiða á
áður greindu árabili. Frávikið var einna
líklegast talið stafa af því að ný- eða nýlega útsett gönguseiði sleppi út í mun
meira mæli en menn geri sér grein
fyrir og tilkynnt er. Misræmið var talið
helgast einna helst af of stórum möskva
í nótapokum (smug) miðað við stærð
og stærðarbreytileika í hópum útsettra
seiða á tímabilinu, enda lítið (ca 4%)
um tilkynnt tilvik á töpuðum gönguseiðum (gönguseiði eru ýmist sett út
á vorin, snemmsumars eða að hausti).
Árið 2008 voru settar strangari reglur
til að draga úr áhættu við fiskeldi í Noregi, þar á meðal krafa um áhættumat
við meðhöndlun og flutning seiða í sjó
og til að tryggja að möskvastærð passaði fiskstærðinni og breytileka innan
hópsins (Regulation 2008-06-17 No.
822). Þessar starfsreglur virðast hafa
þau áhrif að fjöldi laxa sem sleppur
hefur minnkað á síðustu árum. Sé litið
á síðustu 16 ár var meðaltalið rúmlega
0,5 laxar á hvert framleitt tonn, á síðustu 8 árum 0,2 laxar og á síðustu 5
árum 0,13 laxar á hvert framleitt tonn
(unnið út frá tölum Statistisk sentralbyraa, wwwSSB.no). Þessi þróun hefur
orðið á sama tíma og eldið hefur aukist
verulega en jafnframt hafa auknar kröfur verið gerðar til alls búnaðar. Að auki
hefur þróunin verið í átt að útsetningu
stærri seiða hin síðari ár og því má búast við að færri smáfiskar smjúgi út um
möskva. Þess má geta að það sem af er

ári 2017 hafa 7000 laxar verið skráðir
sloppnir úr laxeldi í Noregi, sem mun
framleiða ríflega 1,3 milljónir tonna á
árinu, en auðvitað er árið ekki liðið. Í
áhættumati Hafrannsóknarsofnunarinnar er kosið að nota tölur frá tímabilinu 2009 og áfram stuðst við stuðulinn
4 til margföldunar þó flest bendi til
að gönguseiðasmug um möskva hafi
minnkað verulega. Gefur það þá rétta
mynd af stöðu mála? Jafnframt er þess
getið í skýrslunni að hlutfall stroks í
Skotlandi sé 10 sinnum hærra en í Noregi. Ekki er getið um heimild en passar
illa við uppgefnar tölur yfir skoskt fiskeldi (http://aquaculture.scotland.gov.
uk/data/fish_escapes.aspx).
Í lýsingu á notkun áhættulíkansins
er gert ráð fyrir að 0,8 fiskar strjúki
á hvert tonn framleitt enda öryggisstuðlinn 4 notaður til margfeldis við
uppgefnar meðaltölur tapaðra fiska
frá Noregi á árabilinu 2009-2016. Tekið er fram að miðað við stuðulinn 0,8
ættu u.þ.b. 9000 laxar að strjúka úr
íslenskum sjókvíum á árinu 2017 og
nefnt að það sé líklega mun hærra en
rauntölur. Hvað verður veit enginn en
sagt að stuðlinum sé einnig ætlað að
ná yfir stórslysasleppingar sem gætu átt
sér stað með löngu árabili. Það hlýtur
að vera álitaefni hversu mikil erfðablöndunaráhrif stórslysaslepping með
löngu millibili hefur, sérstaklega í ljósi
þess að miklu máli skiptir á hvaða stigi
eða aldri fiskurinn er þegar slíkt gerðist og á hvaða árstíma. Lífslíkur ólíkra
stærða sloppins eldislax í sjó eru afar
mismunandi og líklega má einnig búast
við minni afkomumöguleikum þegar
sleppingar verða t.d. að vetri en að vori.
Síðan má einnig spyrja hvenær á að
styðjast við rauntölur og hvenær ekki?
Ólagur I. Sigurgeirsson.
Höfundur er lektor í fiskeldi við
Háskólann á Hólum.
Fyrri hluti greinarinnar. Síðari hlutinn
birtist í næsta blaði. Greinin hefur áður
birst á kjarninn.is
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Hvert fer orkan úr fyrirhugaðri Hvalárvirkjun?
F

yrirhuguð virkjun í Hvalá í
Árneshreppni á Ströndum
hefur verið í nýtingarflokki
Rammaáætlunar um langt skeið.
Vatnsréttarsamningar voru gerðir
við landeigendur árið 2007 og hefur
virkjunarfyrirkomulag Hvalárvirkjunar nánast haldist óbreytt síðan.
Allar þær breytingar sem gerðar hafa
verið á fyrirkomulagi virkjunarinnar
síðan samningar tókust hafa einungis
verið gerðar til að minnka umhverfisáhrif virkjunarinnar.

ert annað en búsetuskattur tilkomin
vegna skorts á innviðum. Þann reikning munt þú greiða Vestfirðingur góður sem orkunotandi, á sama tíma og
það er verið að vinna á móti nýtingu
náttúruauðlinda Vestfjarða.

Bætt raforkukerfi eykur tækifæri til atvinnuuppbyggingar

Með tilkomu Hvalárvirkjunar verður
stórt skref stigið í hringtengingu raforkukerfisins á Vestfjörðum.
Virkjunin mun hafa mikil áhrif á
tækifæri til uppbyggingar atvinnulífs þar sem nægjanlegt raforkuframboð verður innan fjórðungsins, en
í dag er takmörkuð framleiðsla og
takmörkuð flutningsgeta þröskuldur
fyrir atvinnuþróun á Vestfjörðum.
Vestfirðingar standa þá jafnfætis öðrum landsvæðum þegar kemur að því
að laða fyrirtæki þangað til atvinnuuppbyggingar innan fjórðungsins.
Þá mun aukið raforkuöryggi treysta
samkeppnisgrundvöll starfandi fyrirtækja á svæðinu sem verða síður fyrir
raforkuskerðingum og neikvæðum
rekstraráhrifum vegna raforkutruflana og bilana. Orkan frá Hvalárvirkjun er meðal annars hugsuð fyrir almennan markað og mun m.a. nýtast
á Vestfjörðum til að mæta fyrirsjáanlegri aukinni raforkunotkun og skapar
grundvöll fyrir uppbyggingu atvinnulífs á Vestfjörðum. Orkan getur einnig
nýst annars staðar á landinu, með
tengingunni við meginflutningskerfið.

Orkan hefur ekki verið seld
til stóriðju í Helguvík

Framkvæmdar- og rekstraraðili
fyrirhugaðrar virkjunar í Hvalá er
vestfirska fyrirtækið VesturVerk.
VesturVerk hefur enga samninga gert
um sölu á orkunni úr Hvalárvirkjun
enda langt þar til að virkjunin verður gangsett. HS Orka sem er stærsti
hluthafi VesturVerks, hefur heldur
ekki gert neina samninga um sölu á
orkunni enda er það ekki HS Orku að
selja orku frá Hvalárvirkjun.
HS Orka hefur tvo virka samninga
á sölu á raforku til stóriðju, samning
við Norðurál á Grundartanga sem
gerður var árið 2006 og gildir til ársins
2026. Einnig er í gildi samningur milli
HS Orku og Landsvirkjunar um sölu á
orku til stóriðju 12MW og gildir hann
til haustsins 2019. HS Orka uppfyllir
þessa samninga með þeim orkuverum
sem til staðar eru í dag.
Þess utan eru engir samningar um
orkusölu til fyrirtækja í Helguvík í
gildi, hvorki hjá VesturVerk né HS
Orku. Áður hafði verið undirritað
samkomulag um að HS Orka myndi
sjá Thorsil fyrir hluta af þeirri orku
sem fyrirtækið þyrfti vegna rekstur
kísilvers í Helguvík sem átti að hefja
rekstur árið 2019. Sá samningur er
ekki lengur í gildi.
Það er einnig ljóst á þeim tímamörkum sem eru á verkefninu á
Ófeigsfjarðarheiði að raforka sem
framleidd verður þar kemur mun
seinna inn á kerfið en Thorsil þyrfti
á að halda. Samningur sem var í gildi
við Thorsil gerði því aldrei ráð fyrir
því að orka frá Hvalárvirkjun kæmi
inn í hann.
Ekki er fyrirséð hvert raforka
frá Hvalárvirkjun verður seld. Þó er
ljóst er að virkjunin eykur umtalsvert
möguleika á að byggja upp atvinnustarfsemi á Vestfjörðum. Á dæmigerðum sumardegi eru flutt inn frá megin
flutningskerfi landsins 15-20MW og
á köldum vetrardegi geta þetta orðið
allt að 40MW. Í dag eru flutt inn allt að
160GWh/ári til Vestfjarða frá megin
flutningskerfi landsins og er það sem

svarar til helmings af framleiðslugetu
Hvalárvirkjunar. Það má gera ráð fyrir að með áformum í laxeldi og uppbyggingu atvinnuvega tengdu laxeldi
auk núverandi innflutning á orku fari
öll orka Hvalárvirkjunar til Vestfjarða.

400 – 500 milljóna kostnaður árlega vegna núverandi
kerfis

Raforkuöryggi á Vestfjörðum er það
minnsta á öllu landinu. Vestfirðir
eru í dag tengdir með einni línu frá
Hrútatungu að Mjólkárvirkjun um
162 km leið en Mjólkárvirkjun annar aðeins um 35-40% af raforkuþörf
Vestfirðinga. Þessi langa tenging
kemur niður á raforkuöryggi Vestfirðinga þar sem bilanir á henni eru
tíðar á vetrum.
Samkvæmt ársskýrslu Orkubús
Vestfjarða voru sem dæmi 225 truflanir á raforkukerfi Vestfjarða á síðasta
ári, þar af 150 fyrivaralausar truflanir,
og árið 2015 voru truflanirnar 205 ,
þar af sjö truflanir sem stóðu lengur
yfir en 72 klukkustundir og teljast

því umfangsmiklar. Samfélagslegur
kostnaður vegna ótryggrar orkuafhendingar á Vestfjörðum er metinn í
dag á 400-500 milljónir króna á ári.
Með virkjuninni mun framboð á
hreinni endurnýjanlegri orku aukast
en í dag er olíunotkun á Vestfjörðum
mikil vegna ónógrar framleiðslu og
flutningsgetu raforku á Vestfjörðum.
Olía er notuð til raforkuframleiðslu
og hitunar fjarvarmaveitna, þegar raforkuafhending bregst.
Þegar allt díselafl til raforkuframleiðslu er í gangi á Vestfjörðum eru
brenndar um 600 tunnur af díselolíu
eða rúm 120 tonn á sólarhring, með
tilheyrandi ónauðsynlegri mengun.
Árið 2015 voru brennd á fimmta
hundrað tonn af olíu bara til hitunnar
íbúðarhúsnæðis á Vestfjörðum.
Boðuð hækkun skatta á olíu er
hækkun skatta á Vestfirðinga, hvers
vegna? Hækkunin þýðir kostnaðarauka vegna keyrslu varaafls og katla
til hiturnar íbúðarhúsnæðis um tæpar 4 milljónir á sólarhring við fulla
notkun. Olíu hækkunina sem er ekk-

Ávarp til Alþingis frá
Þingeyrarakademíunni:
Ágætu alþingismenn
Í tilefni af þingsetningu biður Þingeyrarakademían ykkur að
minnka þetta endalausa röfl úr ræðustól þingsins daginn út og daginn inn.
Ef þið gerið það, þá hlustið þið betur
hvert á annað. Við kjósum ykkur ekkert frekar þó þið látið svona! Gefið svo
símanum frí í þingsalnum.
Hættið að rífast en snúið ykkur
með oddi og egg að þeim vandamálum sem þið eruð kosin til að leysa.
Forgangsraðið fjárveitingum. Þeir

sem nóg hafa þurfa ekki meira. Gerið meira en að hugsa til þeirra sem
minna mega sín. Munið að þið eigið
að móta stefnuna fyrir þjóðina. Ef hún
er skynsamleg fylgir þjóðin ykkur.
Annars fer hún út og suður.
Takið lagið einstaka sinnum til að
styrkja móralinn, til dæmis Öxar við
ána eða Fyrr var oft í koti kátt.
Vestfirðingurinn Jón Sigurðsson
fylgist með ykkur daglega. Ekki amalegt að hafa hann sem fyrirmynd.
Hann var bæði kurteis, þinglegur og yf-

irvegaður við alla. Ekki síst Dani. Hann
vann sleitulaust og lagði áherslu á að
menn lærðu af sögunni. Mörg stórmenni veraldarsögunnar hafa hamrað
á því að ekkert er nýtt undir sólinni!

Hvað er Þingeyrarakademían?

Þingeyrarakademían er stór hópur
manna sem stundar morgunsund og heita
pottinn á Þingeyri. Þar eru ýmiskonar
innanlands- og heimsvandamál rædd og
jafnvel leyst. Þingeyrarakademían kemur
til dyranna eins og hún er klædd.

Aukið raforkuöryggi með
hringtengingu

Hvalárvirkjun verður tengd með
jarðstreng yfir Ófeigsfjarðarheiði að
nýjum afhendingarstað í Ísafjarðardjúpi. Frá nýjum afhendingarstað í
Ísafjarðardjúpi verður lögð lína eða
strengur að Mjólkárlínu 1 í Kollafirði
sem telst til meginflutningskerfisins í
dag. Tengingin í Kollafirði er einungis
40 km frá Mjólkárvirkjun. Línan eða
strengurinn mun liggja frá tengivirki í
Ísafjarðardjúpi með ríkjandi vindátt að
vetri til og verður því fyrir mun minni
veðurfarslegum áhrifum í rekstri en
línan úr Hrútatungu í Kollafjörð.
Hvalárvirkjun mun því þegar auka
raforkuöryggi til muna þar sem hún
mun geta mætt orkuþörf Vestfjarða
þegar bilanir verða austan Kollafjarðar
(á 120 km línu). Þegar hringtengingu
Vestfjarða lýkur með línum frá nýjum
afhendingarstað í Ísafjarðardjúpi verður hægt að flytja orku frá virkjuninni
í báðar áttir, þ.e. um Kollafjörð eða út
Ísafjarðardjúp.
Þær virkjanir sem rætt hefur verið um mynda fjárhagslegan grundvöll fyrir nýjum tengipunkti Lands-

nets, við eða innan við Nauteyri á
Langadalsströnd. Tekjur af raforkuflutningi munu greiða niður þann
kostnað sem hlýst af framkvæmdinni.
Það mun ekki koma fjárveiting frá ríkissjóði vegna tengingar Hvalárvirkjunar. Hvalárvirkjun ásamt frekari
virkjanaframkvæmdum á svæðinu
skapa þá grundvöll til að klára hringtengingu á Vestfjörðum.

Bættir innviðir

Á íbúaþingi sem haldið var í Árneshreppi kom fram skýr vilji íbúa að
Hvalárvirkjun yrði reist. Íbúar óttast
að ef ekkert verði gert muni byggð þar
leggjast af. Með Hvalárvirkjun verður
ráðist í innviðauppbyggingu á Vestfjörðum en ekki síst í Árneshreppi.
Í Norðurfirði liggur nú þriggja
fasa dreifikerfi í jörð sem nýtist ekki
sem slíkt þar sem ekki liggur þriggja
fasa rafmagn inn á það kerfi. Árneshreppur verður tengdur með þriggja
fasa rafmagni ásamt ljósleiðara frá
Hvalárvirkjun. Það mun hafa ýmsa
kosti í för með sér, m.a. að ekki þarf
lengur að keyra ljósavél í Norðurfirði
til ísframleiðslu - til að ísa ferskan fisk,
bændur hafa aðgang að nýjum þriggja
fasa verkfærum til landbúnaðar og
samfélagið þar situr þá við sama borð
og önnur bæjarfélög með þriggja fasa
rafmagn.
Samgöngumál er eitt brýnasta mál
íbúa í Árneshreppi. Vesturverk hyggst
endurbæta núverandi veg frá Norðurfirði að Hvalárósi. Fyrir liggja drög
að samkomulagi við Vegagerðina þar
um. Vegur mun verða lagður samhliða jarðstreng milli Ófeigsfjarðar og
Ísafjarðardjúps um Ófeigsfjarðarheiði.
Með veginum verða miklar samgöngubætur við Árneshrepp sem eru
til þess fallnar að hafa jákvæð áhrif á
ferðamennsku í hreppnum og samgöngur við Vestfirði.
Vestfirðir hafa átt undir högg að
sækja í atvinnu- og nýsköpunarmálum undanfarna áratugi. Bætt raforkuöryggi og betri innviði eru tveir af lykilþáttum í uppbyggingu svæðisins til
að geta keppt á jafnréttisgrundvelli við
aðra landshluta. Hvalárvirkjun spilar
stórt hlutverk í þeirri uppbyggingu.
En vissulega þarf að stíga varlega til
jarðar og gæta þess að vel sé gengið
um náttúruna og auðlindirnar sem
þar felast. VesturVerk hefur af fremsta
megni reynst að draga úr umhverfisáhrifum sem virkjunin í Hvalá fylgir
og mun gæta þess áfram um ókomna
tíð – Vestfjörðum til heilla.
Gunnar G. Magnússon
Framkvæmdarstjóri VesturVerks ehf.
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Fréttaskýring:

Teigsskógur: Afleiðing séríslenskra ákvæða
Þ
egar löggjöf Evrópusambandsins um umhverfismat var innleidd árið 2000 var í nokkrum
atriðum vikið frá reglugerð Evrópusambandsins,
ESB,
og sett mun strangari
lagaákvæði í íslenska
löggjöf. Fleiri framkvæmdir eru skyldaðar í umhverfismat hér
á landi en í löndum
Ev r ó p u s a m b a n d s ins. Eitt atriðið varðar vegagerð. Í ESB
reglunum eru nýir fjögurra akreina
vegir sem eru lengri en 10 km matsskyldir. Í íslensku útgáfunni eru allir
nýir vegir lengri en 10 km matsskyldir. Þarna munar miklu. Fyrirhugaður
vegur um Teigsskóg er tveggja akreina
og ef ESB reglur hefðu gilt hefði framkvæmdin ekki verið umhverfismatsskyld þar sem hún væri ekki meiri háttar samgönguframkvæmd samkvæmt
reglum ESB.

Hægt að breyta lögum

Á það hefur verið bent að Alþingi geti
breytt lögunum og fært ákvæði þeirra
að ESB reglunum. Þá væri hægt að fara
í vegagerðina án umhverfismats. Þegar
frumvarpið var til umfjöllunar Alþingis árið 2000 gerði Aðalheiður Jóhannsdóttir, lögfræðingur athugasemdir við
ýmis ákvæði frumvarpsins og vakti

athygli á verulegu ósamræmi í einstökum ákvæðum ESB reglugerðarinnar og
sambærilegra ákvæða í frumvarpinu.
Aðalheiður var á þessum tíma einn
allra fremsti lögfræðingur Íslands á
þessu sviði. Aðalheiður sagði m.a.
að ríki væri ekki í sjálfsvald sett hvort
þau vilja gera ríkari kröfur en þær sem
settar eru fram í tilskipuninni og benti
á 75. gr. EES-samningsins sem heimilar strangari löggjöf ef það raskar ekki
samkeppnisstöðu þess lands gagnvart
aðilum í öðrum löndum. Taldi Aðalheiður að sérstaklega greinin um
Skipulagsstofnun gæti haft það í för
með sér að samkeppnisstaðan sé skert
á EES-svæðinu, m.a. vegna þess kostnaðar og tíma sem matsferilinn hefur í
för með sér hjá Skipulagsstofnun.
Þá gerði Aðalheiður Jóhannsdóttir
verulegra athugasemdir við valdsvið
Skipulagsstofnunar sem gæfi stofnuninni vald til þess að koma í veg fyrir
framkvæmd og að þar væri um alvarlegan galla á frumvarpinu að ræða sem
yrði að laga. Staða Skipulagsstofnunar
ætti sér enga hliðstæðu og byggði á
misskilningi á löggjöf ESB sem væri
verið að innleiða samkvæmt EES samningnum. Hin rétta leið væri að mati Aðalheiðar að mat Skipulagsstofnunar yrði
lagt fyrir leyfisveitanda að framkvæmdinni sem tæki hina endalegu ákvörðun
um framkvæmdina. Þessi alvarlegi galli

leiddi til þess að Skipulagsstofnun gat
stöðvað vegaframkvæmdir í Þorskafirði
um langt árabil. Þetta var síðar lagfært
að nokkru leyti en ekki að fullu og
enn hefur Skipulagsstofnun tök á málinu umfram það sem eðlilegt er samkvæmt ábendingu Aðalheiðar Jóhannsdóttur frá árinu 2000. Staðreyndin í
Teigsskógsmálinu er sú að séríslensk
lagaákvæði hafa reynst Vestfirðingum
erfiðust og hafa þau ákvæði torveldað eðlilegar vegaframkvæmdir, sem í
Evrópusambandinu eru ekki taldar svo
umfangsmiklar að þörf sé á sérstöku
umhverfismatsferli.
Því hefur verið velt upp hvort þessar
hörðu íslensku kröfur um umhverfismat þegar kemur að vegagerð hafi ver-

ið meinleg þýðingarvilla. Samkvæmt
upplýsingum blaðsins Vestfirðir innan
úr stofnunum ríkisins er það ekki talið
líklegt. Bent er á að Skipulagsstofnun
hafi á sínum tíma líklega verið falið það
hlutverk að gera drög að reglugerðarog lagatexta við innleiðingu reglugerðar ESB. Þar starfi einmitt fólk með mjög
ákveðnar skoðanir á umhverfismálum
og það telji að náttúra Íslands sé mun
viðkvæmari en í öðrum löndum og
þar af leiðandi eigi að viðhafa ítrustu
kröfur sem unnt er að finna og jafnvel
meira til. Ennfremur er bent á að það
skjóti skökku við að sömu stofnun er
síðan falið það hlutverk í löggjöfinni að
halda utan um málaflokkinn og kveða
upp alla úrskurði um mat á umhverfis-

áhrifum. Nýlega var úrskurðarhlutverkinu breytt í álit en eftir sem áður
er Skipulagsstofnun algerlega ráðandi
um það hvort af framkvæmdum geti
orðið eins og sjá má í Teigsskógi. Annar vandi sem birst hefur glögglega í
Teigsskógsmálinu er að umhverfismál
eru orðin „kjósendavæn“ og stjórnmálaflokkar keppast um að vera sem
fremstir á því sviði. Andstaða stjórnmálaflokks eða stjórnmálamanns við
vegagerð um Teigsskóg hefur orðið á
höfuðborgarsvæðinu a.m.k. nokkurs
tákn um að viðkomandi væri trúverðugur í umhverfismálum. Fyrir vikið
verða áhrif einstrengislegra embættismanna í einstökum stofnunum enn
meiri. Þannig hefur það orðið nokkurs
konar vörumerki hjá Vinstri grænum
að vera á móti vegi um Teigsskóg og
innan fleiri flokka njóta sambærileg
sjónarmið umtalsverðs stuðnings.
Niðurstaðan er sú að vandinn liggi
ekki í því að sett hafi verið lög um umhverfismat heldur í afar einstrengislegri
túlkun og framkvæmd sem lítur framhjá því að umhverfismat er ætlað til
þess að bæta framkvæmdir en ekki að
koma í veg fyrir þær. Það skiptir máli að
færa viðmiðanir um umhverfismat nær
því sem almennt gerist innan evrópska
efnahagssvæðisins og draga að sama
skapi úr séríslenskum ákvæðum.
Kristinn H. Gunnarsson

Aðsend grein:

Námslán - eilífðar
fylginautur

S

Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,

Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík· Sími 567 4467
gummisteypa@gummisteypa.is
www.gummisteypa.is

kólar landsins hafa nú opnað
dyr sínar að nýju eftir sumarhlé. Umræða um skóla- og
menntamál er því mikil um þessar
mundir og það er eðlilegt því þetta
er málefni sem snertir okkur öll, hvar
sem við búum á landinu. Rætt er um
gildi skólastarfsins, lengd og fyrirkomulag, innihald og gæði menntunar og ófullnægjandi kjör kennara,
kostnað nemenda og líðan þeirra í
skólanum svo fátt eitt sé nefnt. Námslán, námsaðstoð og viðmót gagnvart
námi er einn angi umræðunnar.
Það er tæplega ágreiningur um að
aukin þekking og menntun í hvaða
mynd sem er leiði til víðsýni og umburðarlyndis, efli og bæti samfélög. Á
Íslandi hafa viðhorfin til fyrirgreiðslu
við námsfólk þróast með öðrum hætti
en í nágrannalöndum. Síðasta aldarfjórðunginn
löggjafinn horft á
Gylfaflöt 3 · hefur
112 Reykjavík
fjárhagslega
námsaðstoð
Sími 567 4468 · Fax 567 4766í meginatriðum sem hefðbundin lán sem greiðKt. 571293-2189 · Vsknr. 40508
ast skuli til baka að fullu, verðtryggð.
0116-26-1700
heyrði nýlegt
og raunverulegt
Ég Bankanr.
Netfang:
dæmidekk@gummisteypa.is
um einstakling sem innir af
www.gummisteypa.is
hendi um
660 þúsund króna heildargreiðslur af námsláni sínu á þessu ári
eftir 21 ár í námslánagreiðslum og
enn standa eftir tæplega 8 milljónir
króna. Ef þessum einstaklingi endist
aldur og greiðslugeta, þá lýkur hann
námsláagreiðslum þegar hann nær
áttræðisaldri, 13 árum eftir almenna
eftirlaunatöku. Að þessu leyti skiljum við Íslendingar okkur algjörlega
frá öðrum Norðurlöndum. Þetta er til
vansa fyrir þjóð sem byggir æ meira
á þekkingarleit og menntun og á þar
allt undir ekki síður en önnur lönd.
Samfylkingin hefur ítrekað lagt
fram frumvarp til laga um sanngjarnar lagfæringar á núverandi lögum um
námslán, síðast á nýliðnu þingi. Þær
lúta að tveimur þáttum. Annars vegar,
að skuldbindingar ábyrgðarmanna á
eldri lánum falli niður þegar viðkomandi nær 67 ára aldri eða við fráfall
hans. Dæmi eru um það í núgildandi lögum að háaldrað fólk og/eða

aðstandendur verði fyrir verulegum
búsifjum vegna ábyrgða. Ákvæðin
ganga út yfir gröf og dauða og afkomendur standa jafnvel andspænis óvæntum og óréttlátum skuldbindingum. Hin breytingin er sú
að námslán falli niður á því ári sem
skuldari nær 67 ára aldri. Með því er
verið að nálgast viðmót Norðurlandaþjóðanna þar sem endurgreiðslutíminn er mun styttri eða jafnan um 15
– 20 ár. Þar eru reyndar styrkir verulegur hluti námsaðstoðarinnar.
Í fyrravor var lagt fyrir Alþingi
frumvarp um námslán og námsstyrki
sem ekki náði fram að ganga þar sem
ágreiningur var um mikilvæg atriði.
Efnislega hneig þó frumvarpið í þá
átt sem ásættanlegt getur talist en
verulega galla þarf að sníða burt. Ef
hin dáðlausa ríkisstjórn sem nú situr
við völd hugsar sér ekki til hreyfings varðandi ný lög um námslán og
námsstyrki strax á næsta þingi mun
Samfylkingin endurflytja frumvarp
sitt enn einu sinni í þeirri viðleitni að
knýja fram sanngjarna réttarbót fyrir námsfólk og ábyrgðarmenn eldri
lána.

REIKNINGUR

Guðjón S. Brjánsson
Alþingismaður

VÍKURVAGNAR EHF
MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA

VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR, ÞJÓNUSTA og ÁREIÐANLEIKI
Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfði 8. - 110 Reykjavík
Sími 577-1090 - www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is

12

21. september 2017

Vestfirskir listamenn
gerð við söguna af upprisunni en
verkið nefndi hann Hugljómun. Einn
hængur var þó á því kirkjan átti fyrir
altaristöflu ævaforna alveg frá 1772.
Sóknarnefndin hafnaði gjöfinni en
þáði þó hina níu arma kertastjaka sem
Samúel vildi einnig færi kirkju sinni.
Hvað gera listamenn þá? Nú fátt var
annað í stöðunni en að smíða bara
nýja kirkju undir altaristöfluna og það
gerði Samúel. Víst var listamaðurinn
undir miklum áhrifum af erlendri list
og um það vitnar hans eigin kirkja
með sínum einstaka næputurni. Hugurinn er svo magnaður og getur tekið mann hvert sem er um það vitna
verk Samúels. Aldrei fór hann lengra
en til Reykjavíkur en gerði samt öll
þessu einstöku verk. Í bókverkinu og
á póstkortum sá hann myndir af listaverkum heimsins og fór á flug í eigin
listaheimi.

Samúel Jónsson

F. 15. september 1884 Mosdal Arnarfirði.
D. 5. janúar 1969 á Patreksfirði.
Öndvegisverk: Ljónagosbrunnurinn,
Leifur heppni, Hugljómun altaristafla.

H

ver dalur á sína sögu og sínar söguhetjur. Selárdalur í
Arnarfirði er sannarlega þar
á meðal ef ekki bara á topp tíu listanum yfir mestu sögudali landsins. Enda
hafa þar gist margir höfðingjarnir og
listamennirnir. Nægir að nefna klerkana Pál Björnsson einhvern lærðasta mann 17. aldar, Jón Þorláksson
er einnig var skáld gott og kenndi
sig við Bægisá og síðast en ekki síst
galdraklerkinn Árum-Kára er sagt er
frá í þjóðsögunum. Nútímamaðurinn tengir þó hinn merka sögudal við
hinn einstaka einbúa Gísla á Uppsölum. Einn Seldæling til skal telja en
það er alþýðulistamaðurinn Samúel
Jónsson. Betur þekktur sem Listamaðurinn með barnshjartað. Með sínum
litla ellistyrk reisti hann sannkallaða
ævintýraveröld sem skákar öllum
Disney löndum slíkir eru töfrarnir.
Samúel var sannkallaður alþýðulistamaður, hann málaði, gerði styttur,
gosbrunn já og svo byggði hann eitt
stykki kirkju.

Kvaldist upp

Fæddur 15. september 1844 í Arnarfirði. Missti föður sinn í bernsku og eftir það gjörðist móðir hans vinnukona
hjá síra Lárusi í Selárdal. Þar ólst Samúel upp við síður en svo gott atlæti eða

einsog hann segir frá löngu seinna að
hann „hafi ekki alist þarna upp, heldur kvalist.“ Engin var kátari en Samúel þegar klerkur flutti úr dalnum og
eftir það bjó hann með móður sinni
víða í Selárdal og reisti meira að segja
dálítið býli undir þau. Er móðir hans
andaðist gekk Samúel að eiga Salóme
Samúelsdóttur. Eignuðust þau þrjú
börn er öll áttu skamma lífdaga, dóu
öll í bernsku. Eftir dulítið flakk m.a.
yfir í næsta fjörð setjast þau loks að í
Selárdal að Brautarholti hvar Samúel
byggði sína ævintýraveröld.
Þegar Samúel komst á eftirlaunaaldurinn má segja að listamannsferill
hans hafi byrjað fyrir alvöru. Hann
hafði reyndar málað frá unga aldri
og var nokkuð afkastamikill í listinni.

Hélt m.a. myndlistarsýningu á Bíldudal sumarið 1957 og þrívegis í sjálfri
höfuðborginni. En hæfileikarnir lágu
víða. Hann skar út fjölbreytta muni
m.a. níu arma kertastjaka er hann
gaf Selárdalskirkju, smíðaði kistla og
skápa sem hann skreytti með kuðungum og skeljum. Líkön gerði hann af
erlendum byggingum, sal sendiherranna í Sevilla, Gullna hofið í Delhí,
Péturskirkjuna og torgið í Róm að
ógleymdri brúnni yfir Signu er gerð
var úr eldspýtustokkum.
Árið 1952 er örlagaríkt ár í listamannaferli Samúels en það ár var
aldarafmæli Selárdalskirkju. Vildi
listamaður dalsins færa sínu guðshúsi
eitthvað af því tilefni og hefst handa
við gerð altaristöflu. Skyldi hún vera

Veröld listamannsins með
barnshjartað

Samúel vildi gera meira og byggði við
íbúðarhúsið hvar hann setti upp gallerí. Gólfið í sýningarsalnum reyndist
hinsvegar ekki nógu traust þegar fyrsta
og eina sýningin fór þar fram. Hann
ákvað því að byggja nýtt hús fyrir
gallerí en entist ekki aldur til að ljúka
því verki. Enn eru ótalin öll útilistaverkin er standa allt um kring í ríki
Samúels. Fyrst ber að telja gosbrunn
sem er endurgerð á Ljónagarðinum í
Alhambra á Spáni. Ljónin sex standa
tignarleg í hring en fyrir miðju er súla
og ef vatni er hellt þar ofaní gusast vatn
útúr kjöftum ljónanna. Þarna má líka
sjá styttu af Leifi heppna, sækýr og við
hlið hennar stendur piltur sem gefur

henni gott í munn. Einnig gefur að líta
álft með unga á bakinu og svo er þarna
tingarlegur rostungur. Það ótrúlega við
alla þessa ævintýraveröld er að hún var
reist af aðeins einum manni sem hafði
aðeins úr ellistyrknum að spila. Allt
steypuefni sótti hann í fjöruna og bar á
bakinu allaleið í sitt ríki.
Samúel var lengst af heilsuhrautur
en um áttrætt fór sjónin að beila og
vart má verra gjöra jafn skapandi
listamanni. Dvaldi hann um tíma á
Bíldudal en dalurinn kallaði strax að
vori og þá var hann þangað kominn.
Tók á móti gestum hellti vatni í gosbrunninn og fékk gjarnan krónu að
launum. Loks fór sjónin alveg og síðustu tvö árin dvaldi hann á sjúkrahúsinu á Patreksfirði hvar hann andaðist
árið 5. janúar 1969.
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild:
Morgunblaðið 15. maí 1976.
Listamaðurinn með barnshjartað.
Hannibal Valdemarsson.

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Sjá fleiri

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

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

GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Tæki til vetrarþjónustu
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Réttir í
Hlíðardal í
Bolungavík
S

malað var í Bolungavík, Stigahlíð og Skálavík um síðustu
helgi og féð réttað í Hlíðardalsrétt. Ætlað má að um 1500 fjár
hafi verið í réttinni sem drógu að sér
margmenni, sér til skemmtunar og
fjárbændum til aðstoðar. Vel viðraði
til fjárrekstrar og hitastigið þennan
dag eins og bets gerist um hásumar.
Eins og sjá má var var bæði líf og fjör
í réttunum.

Sterkir
í Stálinu í
yfir 45 ár

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is

VÖNDUÐ
SMÁHÝSI
NormX framleiðir hér innanlands
vinsæl og vönduð smáhýsi sem
nýtast við allskonar aðstæður.
Vandað fulleinangrað 14.9m2 hús
- eitt rými með baði og kaffihorni er
vinsælasta útfærslan.
Rehau gluggar og hurðir. Vandaður panell
festur með ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin
eru framleidd í mörgum útfærslum.

SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
ÐU
FYRIR ÍSLENSKT VE

Margar útfærslur
í boði - allt eftir
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
• Gistihús á tjaldstæðum
• Gestahús við sumarbústaði
• Sumarhús
• Geymsluhús fyrir
vélsleðann og fjórhjólið
• Sæluhús
• Skíðakofi

• Bátaskýli
• Kvenna- og karla
salerni á ferðamannastaði
• Garðhús
• Golfbílahús fyrir
tvo bíla
• Miðasöluhús á
íþróttavelli og
ferðamannastaði

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

Við framleiðum lok
á alla potta
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

GEIRSLAUG

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

Unnarlaug

Geirslaug

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