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

Verður árið
2016 betra?
Höfum við
Lögbann
brugðist?

Mynd: RUV, Ægir Þór Eysteinsson

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

á
sannleikann

S

ýslumaðurinn á Höfuðborgarsvæðinu hefur sett lögbann að
kröfu þrotabús Glitnis á fréttaflutning Stundarinnar og Reykjavík

Media sem byggir á gögnum innan úr
fallna bankanum. Stundin hefur að
undanförnu birt fréttir af fjármálaumsvifum Bjarna Benediktssonar forsætis-

ráðherra. Ritstjóri Reykjavík Media
segir að með þesus sé búið að múlbinda
Reykjavík Media og Stundina fram yfir
kosningar.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

8939362 - 6901060 - 4567080
Eigum til reimar í miklu
úrvali í flestar gerðir
snjósleða og fjórhjóla.

STUÐ Í ÚTILEGUNNI
www.4h.is

Fjórhjólalagerinn

Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

MEÐ EXIDE RAFGEYMUM

Áreiðanlegir og sterkbyggðir
rafgeymar fyrir ýmsar
– Steinsagir,
kjarnaborvélar,
gólf- og vegsagir
gerðir af ferðatækjum, s.s. hjólhýsi, fellihýsi o.fl.

PIPAR\TBWA • SÍA • 172194

Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

Exide fæst í verslun Rekstrarlands, Vatnagörðum 10 og hjá útibúum Olís um land allt.
Sími 515 1100 • pontun@olis.is • olis.is
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Hvalárvirkjun:

477 milljónir króna
á ári í tengigjöld

S

amkvæmt
upplýsingum
blaðsins Vestfirðir yrðu árleg
tengigjöld Hvalárvirkjunar
477 milljónir króna. Þessi greiðsla
yrði inheint svo lengi sem virkjunin
yrði starfrækt. Miðað er við að virkjunin framleiddi 330 GWh/ár, aflið
yrði 55 MW og framleiddirafmagn
í 6.000 klst á ári. Miðað er við að
árleg töp væru 2% af framleiddu rafmagni. Svipaðir útreikningar fyrir
Austurgilsvirkjun í Skjaldfannardal
sýna fram á að sú virkjun myndi
greiða 233 milljónir króna á hverju
ári. Samtals myndu þessar tvær
virkjanir greiða um 710 milljónir
króna á hverju ár í tengigjöld.
Samkvæmt gildandi lögum skiptist tengigjaldið í þrjá staði. Í fyrsta

lagi fara 18% fjárhæðarinnar eða
86 milljónir króna til þess að tengja
virkjunina við netið á Nauteyri 30
km leið. Fjórðungur upphæðarinnar
eða 119 milljónir króna er varið til
til viðhalds á heildarháspennukerfi
landsins (hvar sem er) og 57% af
tengigjaldinu eða 272 miljónir fara
í að halda við tengivirkjum þar sem
tappað er út af línum landsins (hvar
sem er).
Í skýrslu Landsnets frá 2009 sem
heitir bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum er talið að kosti
3 milljarða króna að koma rafmagni
frá Hvalá til Ísafjarðar, sem er kostnaður við tengivirki og 78 km raflínur.
Það jafngildir 4 milljörðum króna á
verðlagi í dag.

Ný bók að vestan:

100 Vestfirskar
gamansögur

J

á, nei, sko, sjáðu
til, væni. Stór
hluti af þessu liði
þarna á spítölunum er
þar vegna þess að það
hefur étið yfir sig. Og
svo kýs það íhaldið
góði!"
Sá sem svo mælti
fyrir nokkrum árum
var enginn annar en
þáverandi sóknarherra
til Vatnsfjarðaþinga,
síra Baldur sálugi Vilhelmsson í Vatnsfirði.
Óvíst er hvort stórum vanda íslenska
heilbrigðiskerfisins í dag hafi verið
lýst betur í jafn fáum orðum. Hvort
sá vandi sé íhaldinu að kenna er svo
önnur saga!
Kemur þetta fram í ritgerð í nýrri

bók frá Vestfirska
forlaginu,
100
Vestfirskar
gamansögur. Bókin sú
er farin í dreifingu
um land allt. Segja
má að bæði gaman
og alvara sé uppistaðan í hinum
mikla sagnabanka
Vestfirska forlagsins
af
Vestfirðingum.
Og skal nú rétt einu
sinni vitnað í skipherrann okkar, Eirík Kristófersson, frá Brekkuvelli á
Barðaströnd:
„Gamanmál eru nauðsynleg,
en að baki þeim býr alvara lífs og
dauða. Það vitum við sjómennirnir
ef til vill betur en aðrir.“

Allt þetta fólk
Ú

t er komin bók um
Þormóðsslysið eftir sr Jakob Hjálmarsson fyrrverandi
sóknarprest á Ísafirði. Þormóðru BA
291 fórst fyrir rúmum sjötíu árum,
þann 18. febrúar 1943. Í upphafsorðum bókarinnar segir að Þormóðsslysið sé mesta blóðtaka sem nokkurt
íslenskt byggðarlag hafi orðið fyrir.
Með skipinu fórust 31 þar af voru
22 úr Arnarfirði. „Líf heils byggðarsamfélags og flestra fjölskyldna þar
gjörbreyttist og bar merki þess uppfrá
því. Einstaklingar lifðu í skugga þess
og báru á sál sinni undir sem aldrei
greru um heilt“ segir sr. Jakob Hjálmarsson sem er frá Bíldudal, byggðarlaginu sem varð fyrir þessu áfalli.
Faðir sr. Jakobs missti báða foreldra
sína í slysinu og sorgin því knúði dyra
á heimilinu eins og mörgum öðrum
húsum á Bíldudal. Fimmtíu og sex
börn misstu föður sinn í slysinu og
allir misstu alla einhvern veginn eins
og sr, Hjálmar orðar það.
Sr. Jón Kr. Ísfeld sóknarprestur

á Hrafnseyri var fenginn til þess að
ganga í hús á Bíldudal og fór hann
hús úr húsi og færði fólki ótíðindin.
Átakanleg er frásögnin af einni
konunni sem flúði hús úr húsi með
börnin sín tvö undan sr. Jóni og
fylgdarmanni hans. Hún gat ekki
heyrt þessa frétt og meðan hún hafði
ekki heyrt hana var hún kannski
ekki rétt. En maður hennar hafði
farist eins og aðrir á skipinu.
Sr. Jakob segir frá viðbrögðum

föður síns, semgat ekki trúað því sem
gerst hafði og og sagði það ómögulegt
að Þormóður hefði farist „með öllu
þessu fólki.“ Það var ofar hans skilningi að slíkt gæti gerst. Fleira verður
ekki rakið úr bókinni, sem er vel gerð
og hin læsilegasta þótt efnið sé að
sönnu erfitt á köflum að lesa.
Sr. Jakob Hjálmarsson kynnti
bókina við fjölmenni eftir messu í
Ísafjarðarkirkju. Það er Vestfirska
forlagið sem gefur bókina út.

Fiskmarkaður Íslands
færir út kvíarnar

F

iskmarkaður Íslands hefur
hafið starfsemi í Bolungavík.
Fyrirtækið er með starfsemi á
9 stöðum á landinu en höfuðstöðvar
þess eru í Ólafsvík. Snorri Harðarson,
starfsmaður fyrirtækisins í Bolungavík staðfestir að veitt sé löndunarþjónusta og að aðstaða þess sé í húsnæði
Kampa ehf. Snurvoðabátar landa hjá
Fiskmarkaði Íslands og gengið sé frá
fiskinum til flutnings til kaupenda.
Aron Baldursson, framkvæmdastjóri
fyrirtækisins segir að ástæðan sé sú
að bátar sem eru í viðskiptum við
markaðinn hafi fært útgerð sína til
Vestfjarða á ákveðnum tíma ársins og
með þessu sé þeim veitt áframhaldani
þjónustu þótt þeir landi í annarri verstöð.
Aron kveðst finna fyrir meðbyr
og væntingum meðal heimamanna
og það sé í alvarlegri skoðun að opna
markað í Bolungavík með öllu tilheyrandi allt árið um kring. Samkvæmt
upplýsingum blaðsins er gjaldskrá
Fiskmarkaðar Íslands helmingi lægri
en hjá Fiskmarkaði Vestfjarða ehf sem
starfar í Bolungavík eða 2% af söluverði í stað 4%. Stefnir því í samkeppni
milli fiskmarkaða við Djúp um sölu á
fiski.
Samúel
Samúelsson,
fram-

kvæmdastjóri Fiskmarkaðar Vestfjarða
ehf var inntur eftir viðbrögðum fyrirtækisins og kvaðst hann fagna „þeirri
samkeppni sem á sér stað. Við erum

alltaf á tánum varðandi verðskrá og
þjónustu og höfum mikið pælt án þess
að vera búnir að taka nokkra ákvörðun
um breytingar.“

ALLT HEFST MEÐ
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leiðari

Aðskilnaður stjórnmála og viðskipta

Þ

að sem helst má draga fram sem ástæðu stjórnarslitanna og snemmbúinna Alþingiskosninga er gífurlega uppsöfnuð gremja almennings út í klíkuskap og sérmeðferð útvalinna í þjóðfélaginu. Skemmst
er að minnast þingkosninganna í fyrra sem urðu af sömu ástæðu. Panama
skjölin drógu fram að hópur fólks í þjóðfélaginu geymdi fé sitt erlendis og
leyndi auðævum sínum. Ekki var endilega um lögbrot að ræða heldur fremur að vel tengdir og efnaðir einstaklingar nutu innherjaupplýsinga um stöðu
fjármálakerfisins og nýttu sér rúmt svigrúm laganna
til þess að flytja fé sitt milli landa í tæka tíð. Minna
má á skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis sem staðfestu að nokkrir stjórnmálamenn voru tengdir viðskiptabönkunum á ábatasaman hátt fyrir þá.

Panama skjölin

Reiði almennings vegna uppljóstrunarinnar í
Panamaskjölunum varð gífurleg og feykti tiltölulega vinsælum forsætisráðherra úr valdastólnum á augabragði og ríkisstjórnin varð að boða til
kosninga. Þarna varð opinbert að til er á Íslandi þjóðfélagshópur sem
deilir ekki kjörum með öðrum landsmönnum. Aðgangur að upplýsingum var lykilatriði og annað sem almenningi varð líka ljóst er að í þessum hópi auð- og valdamanna voru menn sem gátu ráðið miklu eða jafnvel öllu um löggjöf. Það er að sjálfsögðu mjög hentugt og skapar mikinn
freistnivanda eins og það heitir á frekar kurteisu máli í hagfræðinni.
Þegar menn svo falla í freistnina þá er það hreinræktuð spilling á öllum
tungumálum, jafnvel íslensku.

Uppreistir en ærulausir

Að þessu sinni sauð upp úr þegar í ljós kom að afbrotamenn gagnvart
börnum höfðu sumir hverjir fengið uppreista æru fyrr en meginregla
laganna mælir fyrir um og án staðfestrar vitneskju um betrun. Fyrir almenningi birtist málið þannig að með því að þekkja réttu mennina væri
hægt að fá sérmeðferð í kerfinu og því var svo reynt í lengstu lög að
leyna. Annar Engeyingurinn í ríkisstjórninni var svo gersneyddur skilningi á alvarleik málsins að hann var settur af sem formaður flokksins
til þess í nauðvörn að freista þess að bjarga flokknum undan reiði kjósenda. Í þessari atburðarás má segja að kristallist átakalínurnar í þjóðfélaginu. Það er uppreisn þjóðarinnar gegn sérstöðu og sérstakri aðstöðu
útvalinna í þjóðfélaginu sem sigla annan sjó en almenningur.

Uppreisn gegn klíkuskap

Það er ekki aðeins klíkuskapur varðandi ærumálin heldur bætist sífellt
í málafjöldann sem staðfestir að valdamiklir stjórnmálamenn hafa sérstakan aðgang að upplýsingum til þess að annað hvort að auðgast eða
verjast fjárhagslegum skakkaföllum.
Engeyingarnir í ríkisstjórn eru svo umsvifamiklir í viðskiptalífinu að
furðu sætir að þeir hafi nokkurn tíma til þess að sinna stjórnmálalegum
skyldum sínum. Forsætisráðherrann er þó sýnu fremri að þessu leyti.
Upplýst er að hann fékk árið 2006, þegar allt var í vellukkunar standi
50 mkr kúlulán til þriggja ára til þess að kaupa ábatasöm hlutabréf.
Skömmu fyrir hrun, þegar innvígðir höfðu upplýsingar sem almenningur hafði ekki um stöðu fjármálakerfisins, var skuldið færð yfir á félag
og forsætisráðherrann losaður undan ábyrgð. Af því var svo afskrifað
skuldbindingum upp á milljarða króna.
Á þessum tíma var núverandi forsætisráðherra umsvifamikill á fjármálamarkaði og varði háum fjárhæðum í fjárfestingar til skamms tíma í
von um ábata. Það þarf ekki að stafa ofan í fólk að fjárfestir sem jafnfram
er innsti koppur í búri í stærsta stjórnmálaflokki landsins á þeim tíma er
ekki líklegur til þess að skilja rétt á milli eigin hagsmuna og almannahags.
Svo er hart barist fyrir auðmenn og spillta valdamenn að sett er lögbann á frekari upplýsingar um fjármálaumsvif Engeyinganna og sérstaklega um fráfarandi forsætisráðherra. Er nú bankaleyndin notuð sem
skálkaskjól til þess að leyna sannleikanum í aðdraganda alþingiskosninga.

Borgun

Borgunmálið er eitt málið sem þyrlar upp grunsemdum um innherjaupplýsingar fengnar í krafti ráðheraembættis hafi verið nýttar til fjárhagslegs ávinnings innan ættarinnar. Hlutur Landsbankans í Borgun var
seldur á verði sem ekki tók tillit til vitneskju um að verðmæti Borgunar
myndi hækka stórlega. Í Morgunblaðinu kom fram í ársbyrjun 2016 að
ríkisbankinn Landsbankinn hefði tapað á annan tug milljarða króna á
þessari „handvömm“. Fyrirtæki í eigu föðurbróður forsætisráðherrans,
sem þá var fjármálaráðherra var aðili að kaupunum og hagnaðist vel.
Auðvitað er því haldið fram að allt séu þetta tilviljanir. Stundum má
trúa því að svo hafi verið. En það þarf mikla trú til þess að afneita öllum þeim málum sem komið hafa upp og varðað hafa stjórnmálamenn
og viðskiptalífið. Nóg er komið af gruggugum málum. Lögbannið tekur
steininn úr ósvífninni. Heilbrigð stjórnmál verða fyrst með fullum aðskilnaði stjórnmála og viðskipta. Það er krafa almennings.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Þín velferð
er mín vegferð

É

g er að bjóða mig fram til Alþingis, með Pírötum. Viðurkenni ég fúslega að ég er örlítið óttaslegin, enda er ég vel upp alin
stúlka sem í skólakerfinu sat stillt og
prúð meðan strákarnir fengu athyglina. Stúlka sem ólst upp við það að
strákarnir væru klárari og sterkari.
Svo hér er ég í dag, að segja skilið við
þá ranghugmynd að ég sé ekki nógu
klár, að stíga inn í nýjar og ókunnugar
aðstæður, af því að ég hef fengið nóg
af stöðugleikanum sem stanslaust er
haldið fram að sé til staðar.
Það er ekki stöðugleiki að vera
kjósa aftur í fjórða sinn á níu árum.
Þrjár ríkisstjórnir hafa sprungið áður
en að kjörtímabili þeirra hefur verið
lokið. Samnefnarinn er bara einn og
orsökin er sú sama - spilling.
En þessi pistill á ekki að hamra á
því. Þetta er nú þegar skýrt og á allra
vörum.
Mig langar til að segja þér frá
Pírötum.
Það er kannski ekki margt sem þú
veist um Pírata. Kannski vegna þess
að Píratar hafa ekki komið sínum
málefnum og hugsjónum nógu vel á
framfæri. Þú þekkir mögulega ekkert
starfið okkar, hvernig við vinnum,
málefnahópana eða stefnurnar okkar.
Það sem mig langar til að þú vitir, er
að Pírötum er annt um þína velferð. Þú
átt rödd hjá Pírötum og þú getur náð í
okkur og haft áhrif á hvað við gerum.
Píratar vilja sýna þér kæri kjósandi, hvað stöðugleiki er. Við viljum
sýna þér að það er vel hægt að gera vel
við alla í þessu landi, að enginn þurfi
að líða skort. Píratar líta sem svo á
að þingmaður eigi að vera í þjónandi
hlutverki gagnvart yfirmönnum sínum, sem ert þú og þjóðin. Þingmaður

á að hlusta eftir þínum kröfum sem og
þjóðarinnar.
Okkur finnst það sárt að þér sé
sagt að hér sé allt í lagi, meðallaun séu
góð, enda eru þau 667 þúsund krónur
á mánuði, fyrir fullt starf. Því þú veist
alveg að þessi tala segir þér bara að
hér sé hluti þjóðarinnar á ofurlaunum,
sem dregur meðaltalið allt of hátt upp.
Píratar kalla því eftir stuðningi
þínum: Við þurfum á þínu atkvæði
að halda og óskum eftir gagnkvæmu
trausti. Einungis með því eigum við
möguleika á að koma á stöðugleika og
kalla fram raunverulegar breytingar.
Mikilvægast er fyrir þig að vita
að Píratar eru þverskurður af samfélaginu, Píratar eru alls konar:
Píratar eiga afa á ellilífeyri, eiga
systir á örorku, eiga atvinnulausa

vinkonu, eru nördar, eru ellilífeyrisþegar, eru heilbrigðisstarfsmenn,
eru á landsbyggðinni, eru kennarar, eiga unglinga, eru á örorku, eru
námsmenn, eru fjölskyldufólk, eiga
langveik börn, hafa misst ástvini, eiga
börn, eru þunglyndir, elska dýr, eru
hraustir, eru sjúklingar, eru í borginni,
eru framtakssamir, eru alls staðar.
Píratar eru hér fyrir þig!
Píratar hafa framtíðarsýn og þú ert
hluti af henni. Við viljum að þú búir í
landi þar sem ríkir sanngirni og réttlæti, að þú búir við velsæld og að lífsgæði þín séu varin.
Það er nefninlega framtíðin okkar.
Rannveig Ernudóttir
Skipar 3. Sæti Pírata í
Norðvesturkjördæmi

Vestfirska vísnahornið
N
ú eru alþingiskosnginar framundan og pólitísk
umræða með allra mesta móti. Við byrjum á sígildri kosningavísu eftir Aðalstein L. Valdimarsson, skáldbónda á Strandseljum í Ögurhreppi hinum forna:
Flokkatryggð ei fólkið heftir
frambjóðenda stækkar skrá.
Bráðum verður enginn eftir
orðinn, til að kjósa þá.
Þegar þetta er skrifað bresta á þau ótíðindi að lögbann
hafi verið sett á umfjöllun Stundarinnar á fjármálum forsætisráðherrans. Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn í Ísafjarðardjúpi brást þegar við:
Sannleikann skal síðast hylja, sökkva, dylja,
En Bjarni lögbann samt með sann
setja vill á dýrgrip þann.
Og formaður Sjálfstæðisflokksins fær þessa kveðju í
framhaldinu:
Efnilegur eitt sinn var
en er í djúpu skarni.
Svakalega situr þar
silfurskeiðar – Bjarni.
Því er hans að setjast sól.
Sýnist fátt til varna.
Eins og álfur út úr hól
eyminginn a tarna.
Áfram í þjóðmálunum. Georg Jón Jónsson, bóndi á
Kjörseyri við Hrútafjörð þykir eins og mörgum að mikið
gangi á í þjóðfélaginu:
Flokkar klofna, fáir reyna
finna leið að sáttum.
Pólitískt smælki er það eina
eftir til að þrátt‘um.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson klauf Framsóknarflokkinn og stofnaði Miðflokkinn. Merki flokksins er

hnarrreistur hvítur hestur. Indriða á Skjaldfönn varð
hugsað til kvæðis þjóðskáldsins Davíð frá Fagraskógi sem
byrjar svo: Þú komst í hlaðið á hvítum hesti og fjölmargir
lesendur blaðsins þekkja og kunna og lagði út af því í tilviki
Sigmundar:
Hann kom á Skjánum á hvítum hesti.
Hann kom þar bjargandi frónskum lýð.
Og sumir fögnuðu góðum gesti
og geystust fúsir í miðjustríð.
Því Wintris málið er löngu liðið
og langt til Tortólu með sinn þef.
En hvíti riddarinn sveif á sviðið
með silfurskeiðar- og Gosanef.
Að fela auð sinn sinn á fjörrum slóðum
er flott og bráðsniðugt, ekki satt?
Og fullt af ástæðum gildum góðum
að greiða í föðurlandinu skatt.
Þó líði dagar og líði nætur
er landsins siðvitund miður traust.
Þó kuldinn næði um drengi og dætur
Þau djöfla Sigmundi á þing í haust.
Sláum botn í vísnaþáttinn að þessu sinni, þeim síðasta
fyrir komandi alþingiskosningar, með þessari hárbeittu
vísu Indriða Aðalsteinssonar bónda á Skjaldfönn í tilefni af
formannskiptum í Viðreisn. Minna má á að bændur hafa
ekki beinlínis fagnað landbúnaðarráðherranum í umræðum um vanda sauðfjárræktarinnar.
Bensi var að leggja upp laupa
lítið gagn hann vann.
Nú er spurning hver vill kaupa
kúlulánaráðherrann.
Vestfirðum er óskað góðra alþingiskosninga og farsælla
úrslita.
Kristinn H. Gunnarsson

Flokkur Fólksins
– fyrir Vestfirði

„Ég hóf þátttöku mína í
stjórnmálum vegna þess
að mér ofbauð hvernig
fiskveiðistjórnunarkerfið var að
leika sjávarbyggðir landsins. Nú
býð ég mig fram vegna þess
að mig langar til að leggja mitt
af mörkum til nýrrar sóknar
fyrir landsbyggðina. Á sama
tíma vil ég taka þátt í að rétta
hlut þeirra sem hafa borið
skarðan hlut frá borði í okkar
samfélagi á undanförnum
árum. Nái ég kjöri til setu
fyrir Norðvesturkjördæmi á
Alþingi heiti ég að beita mér
af fullum krafti í baráttu fyrir
hagsmunum íbúa Vestfjarða.“

Magnús Þór Hafsteinsson
Oddviti lista Flokks Fólksins
í Norðvesturkjördæmi

Magnús Þór sat á
þingi fyrir Frjálslynda flokkinn
kjörtímabilið
2003–2007. Hann
er búfræðingur
frá Bændaskólanum á Hólum.
Háskólamenntaður
fiskeldisfræðingur
og með meistaragráðu í fiskifræði
frá Háskólanum í
Björgvin í Noregi.
Hann hefur víðtæka starfsreynslu, bæði í landbúnaði
og sjávarútvegi; – við fiskveiðar, fiskeldi og hvalveiðar.
Blaðamaður til margra ára í öllum gerðum fjölmiðla,
bæði í Noregi og á Íslandi. Magnús hefur undanfarin
ár ritað stórmerkar bækur um sögu Íslands í seinni
heimsstyrjöld og verið ritstjóri landshlutafréttablaðsins Vesturlands frá 2016. Hann þekkir gjörla til
Norðvesturkjördæmis og fólksins sem þar býr.
Kjósum fulltrúa með yfirburða þekkingu og reynslu,
staðgóða menntun, staðfestu og dugnað á þing.
Skoðið stefnu Flokks Fólksins á www.flokkurfolksins.is
Flokkur Fólksins er á Facebook
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Kosningar 2017
Við eigum
auðlindirnar. S
Saman.
purningar
um
Vestfirði
vegna
Alþingiskosninganna
2017, sem sendar voru öllum
forsvarsmönnum framboða í Norðvesturkjördæmi.
Tilefni: Skýrsla Byggðastofnunar
um hagvöxt landshlutans 2008 – 2015.
Útg. ágúst 2017.

Upplýsingar úr skýrslunni:

Í

þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012
fengu kjósendur fengu í fyrsta
sinn færi á að segja hug sinn
til gamalgróinna ágreiningsefna án
þess að stjórnmálaflokkarnir hefðu
smalað á kjörstað og haldið uppi
áróðri kostuðum af harðdrægum
hagsmunahópum. Peningar komu
hvergi við sögu. Úrslitin reyndust
svipuð í öllum sex kjördæmum. Um
landið allt lýstu 67% þeirra sem tóku
afstöðu sig fylgjandi nýju stjórnarskránni og 33% voru andvíg. Í NVkjördæmi voru hlutföllin 55% fylgjandi og 45% andvíg. Sama á við um
auðlindaákvæðið, eitt mikilvægasta
ákvæði frumvarpsins. Á landsvísu
lýstu 83% sig fylgjandi auðlindum
í þjóðareigu og 17% andvíg. Í NVkjördæmi voru hlutföllin 70% fylgjandi og 30% andvíg.
Skýr vilji meirihlutans lá fyrir ekki bara um landið allt heldur
einnig í hverju kjördæmi fyrir sig
með aðeins einni undantekningu.
Jafnt vægi atkvæði naut meirihlutastuðnings í fjórum kjördæmum af
sex, öllum nema NV og NA.
Úrslitin þurftu ekki að koma
neinum á óvart þar eð þess var gætt
að hafa frumvarpið í sem fyllstu samræmi við niðurstöðu þjóðfundarins
2010 þar sem fulltrúarnir höfðu verið valdir af handahófi úr þjóðskrá,
þ.e. af öllu landinu. Hefðu kjósendur hafnað nýju stjórnarskránni 2012
hefðu þeir komið aftan að sjálfum
sér. Það gerðu þeir ekki. Þjóðin hafði
sagt hug sinn. Þinginu bar að hlýða.

Hvað segir auðlindaákvæðið?

Í auðlindaákvæðinu stendur: „Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru
í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið auðlindirnar, eða réttindi
tengd þeim, til eignar eða varanlegra
afnota og aldrei má selja þær eða
veðsetja.“ Og einnig: „Stjórnvöld
geta á grundvelli laga veitt leyfi til
afnota eða hagnýtingar auðlinda eða
annarra takmarkaðra almannagæða,
gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal veita
á jafnræðisgrundvelli og þau leiða
aldrei til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.“
Fulltrúi Vinstri grænna á Alþingi
breytti „fullu gjaldi“ í „eðlilegt gjald“

Hagvöxtur á Vestfjörðum: -6% , en
+4% á landinu öllu.
Íbúaþróun: -4,6%, en +4,3% á landinu
öllu.
Framleiðsla á mann: -2%, en 0% á
landinu öllu. 2,7 milljónir króna á
Vestfjörðum og 3,2 milljónir króna á
landinu öllu.
Framleiðsla: 31% allrar framleiðslu á
Vestfjörðum er í sjávarútvegi. Sjávarútvegur er 8% af framleiðslu landsins í heild.
Ársverk: 24% ársverka á Vestfjörðum
er í sjávarútvegi og 2% í fiskveldi
Launatekjur á ársverk: Á Vestfjörðum voru launatekjur á ársverk að

jafnaði 8% minni en að jafnaði á öllu
landinu, en fyrir fáeinum áratugum
voru meðaltekjur á Vestfjörðum hærri
en annars staðar (bls 3).
Fiskveiðar: Laun á ársverk eru lægri
í fiskveiðum á Vestfjörðum en annars
staðar (bls 14).
Fjárhagsstaða fyrirtækja: Árið 2015
skulduðu útgerðir og iðnaðarfyrirtæki
að jafnaði meira á Vestfjörðum en
annars staðar (bls 6).
Hlutdeild Vestfjarða í atvinnugreinum:
Árið 2015 var 7% af framleiðslunni í sjávarútvegi á Vestfjörðum og í ferðaþjónustu
1% ( bls 7 og bls 9, skipting þáttatekna).
[Innskot ritstjóra: Hlutur Vestfirðinga í
sjávarútvegi var um 16% um 1990.]
Fjármálaþjónusta og tryggingar
2015 á Vestfjörðum: aðeins ¼ af því
sem umsvifin voru 2008. (bls 14).
Fasteignir á Vestfjörðum: Fasteignaverð er hvergi lægra en þar. Staðgreiðsluverð á fermetra í sérbýli var
88-89 þúsund krónur að jafnaði árið
2015, rúm 40% af landsmeðaltali.

Með vísan til ofangreindra upplýsinga er þess
óskað að eftirfarandi spurningum verði svarað
1. Hvernig hyggst þinn flokkur auka hlutdeild Vestfirðinga í sjávarútvegi og ferðaþjónustu á næsta kjörtímabili ?
2. Hvernig verður hagvöxtur á Vestfjörðum aukinn a.m.k. til jafns á við hagvöxt á
landinu öllu?
3. Hvernig verður unnið að því að laun á Vestfjörðum verði ekki lægri en annars
staðar á landinu? Kemur þar til greina að bæta lágtekjusvæðum upp lægri tekjur
með tekjujafnandi aðgerðum svo sem hærri persónuafslætti?

þvert gegn rökstuddum tilmælum
Stjórnlagaráðs. Fyrir þingmanninum
vakti trúlega að blíðka útvegsmenn
með því að reyna að tryggja þeim
stjórnarskrárvarinn afslátt af fullu
gjaldi. Stjórnarskrárnefnd Alþingis
2013-2016 gerði síðan fyrir luktum
dyrum aðra tilraun til að úrbeina
auðlindaákvæðið enn frekar og tvö
önnur ákvæði til viðbótar, en atlagan
mistókst eins og vita mátti og var aðstandendum sínum til minnkunar.

Hvað segja kjósendur?

Nýlega birti MMR síðan niðurstöður nýrrar könnunar á landsvísu sem
sýnir óbreyttan stuðning kjósenda
við nýja stjórnarskrá. Þar kemur m.a.
þetta fram:
n 70% þeirra sem taka afstöðu telja
„mikilvægt að fá nýja stjórnarskrá á
næsta kjörtímabili“.
n Stuðningurinn er mikill úti á landi
(63%) og enn meiri á höfuðborgarsvæðinu (74%).
n Meiri hluti stuðningsmanna allra
flokka nema Sjálfstæðisflokksins
styðja nýja stjórnarskrá. Stuðningurinn er mestur meðal stuðnings-

manna Pírata (99%) og Samfylkingar
(98%), næstmestur meðal þeirra sem
styðja Vinstri græna (92%), næst
koma stuðningsmenn Viðreisnar
(61%) og þá Framsóknar (55%). Þeir
sem styðja Sjálfstæðisflokkinn reka
lestina (19%). Björt framtíð var ekki
skráð sérstaklega.
n Stuðningurinn er meiri meðal lágtekjufólks (78%) en meðal hátekjufólks (67%).
n Aðeins tveir hópar hafa á að skipa
fleiri andstæðingum nýju stjórnarskrárinnar en stuðningsmönnum. Annar er Sjálfstæðisflokkurinn
(19%). Hinn hópurinn er stjórnendur og æðstu embættismenn; innan
við helmingur þeirra styður nýja
stjórnarskrá (43%).

1. desember 2018

Við höfum beðið nógu lengi svo
vitnað sé til orða Vigdísar Finnbogadóttur fv. forseta Íslands. Við þurfum
nýja ríkisstjórn sem staðfestir nýja
stjórnarskrá án frekari tafar. Þá mun
þjóðin geta fagnað 100 ára afmæli
fullveldisins 1. desember 2018 með
sæmd.
Þorvaldur Gylfason, prófessor

4. Hvaða ráðstafanir hyggst flokkurinn ráðast í til þess að hækka íbúðaverð a.m.k.
til jafns á við almenna hækkun á landsvísu hverju sinni?

Þórhildur S. Ævarsdóttir
Talsmaður Pírata
1. Píratar vilja gera grundvallar-

breytingar á sjávarútvegskerfinu. Við
viljum að ákvæði frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga verði efnislega tekið upp í stjórnarskrá en þar er
kveðið á um leyfi til hagnýtingar gegn
fullu gjaldi og til hóflegs tíma í senn.
Við viljum bjóða aflaheimildir upp
til leigu á opnum markaði og öll úrslit
uppboða eiga að vera opinberar upplýsingar. Einnig teljum við að handfæraveiðar skuli gerðar frjálsar þeim sem
kjósa að stunda þær til atvinnu. Með
frjálsum veiðum einstaklinga á handfæri skal stuðlað að nýliðun ásamt kærkominni búbót fyrir gjörvallt landið.
Við teljum að gistináttagjald sé
ákjósanleg leið til tekjuöflunar vegna
uppbyggingar í ferðaþjónustu en það
verði ekki föst upphæð heldur hlutfall
af verði gistingar og skuli það gjald
renna beint til sveitarfélaga sem hótel
og gistiheimili eru staðsett í. Mikilvægt er að efld verði kynning á minna
þekktum náttúruperlum í því skyni
að dreifa vaxandi fjölda ferðamanna
víðar um landið en tryggt um leið að
innviðirnir muni bera þann fjölda.

2. Til þess að auka hagvöxt á Vest-

fjörðum þarf að stuðla að atvinnuuppbyggingu á svæðinu sem og að gera
svæðið samkeppnishæft við önnur
svæði, sérstaklega höfuðborgina.
Píratar munu stuðla að vexti og viðgangi fiskeldis eftir því sem aðstæður
bjóða upp á. Mikilvægt er að standa
faglega að málum og gæta m.a.
að umhverfisáhrifum og ásýnd
landsins. Gera þarf nauðsynlegar rannsóknir m.a. vegna
áhrifa mótvægisaðgerða og
forsendur mats á burðarþoli og
umhverfisáhrifum verði opinberar og standist skoðun hvers
sem er. Við úthlutun leyfa verður að gæta faglegra sjónarmiða.
Aðstoða þurfi sveitarfélögin til að verða fjárhagslega sjálfstæð til þess
að þau geti
staðið und-

ir þeirri þjónustu sem þau eiga að veita.
Hugmynd er uppi að gera hluta tekjuskatts fyrirtækis og virðisaukaskatt að
útsvari til sveitarfélags. Þannig myndi
hluti af hagnaði fyrirtækis sem og sala
af vöru eða þjónustu fyrirtækis renna til
nærsamfélagins.

3. Í Noregi er að finna sérstakan skatta-

afslátt í nyrstu héruðunum, nánar tiltekið í Finnmark og Nord-Troms. Þessi
skattaafsláttur er tvíþættur. Annars
vegar er um að ræða lægri skatthlutfall
íbúa og hins vegar sérstakan persónuafslátt. Hér á landi hefur ekki tíðkast
að veita skattaafslætti á tekjuskatt eftir mismunandi búsetu fólks en vert er
að skoða hvort að slíkt myndi henta
hér á landi en þá þyrfti að byrja á því
að ákveða hvaða svæði hljóta afsláttinn, hvernig svæðin eru skilgreind og
hvernig það yrði fært í lög.
Þó stendur til að hækka persónuafslátt hjá einstaklingum um 7.000 krónur á mánuði strax á næsta ári og fara
alls upp í 26.000 króna hækkun á kjörtímabilinu svo persónuafsláttur haldist
í við launaþróun. Hækkun persónuafsláttar hagnast tekjulágum mest og er
réttlætismál í hugum Pírata.

4. Ef ráðist verður í þær leiðir sem
nefndar eru hér að ofan: eflingu
sveitarfélaganna, uppbyggingu fiskeldis og stuðning við ferðaþjónustu á svæðinu
myndi efnahagsleg og
félagsleg uppbygging
á Vestfjörðum leiða
til þess að framboð
og eftirspurn á
húsnæðismarkaði
myndi
breytast.
Með fólksfjölgun á
svæðinu verður til
meiri eftirspurn eftir húsnæði sem leiðir
til hærra íbúðaverðs.

Framhald á síðu 8 è

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
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Katrín Jakobsdóttir

formaður Vinstri hreyfingarinnar grænt framboð
1. Hvernig hyggst þinn
f lokkur auka hlutdeild
Vestfirðinga í sjávarútvegi og
ferðaþjónustu á næsta kjörtímabili ?

Hvað varðar ferðaþjónustu þá skiptir
miklu að þeirri stefnu sem hefur verið
mótuð um að tryggja verði dreifingu
ferðamanna um land allt yfir allt árið
verði hrint í framkvæmd. Þar skiptir
mestu að ráðast í nauðsynlegar samgönguframkvæmdir sem því miður
hafa verið látnar sitja á hakanum og
aðra innviðauppbyggingu. Við höfum svo lagt fram tillögur um upptöku
komugjalda sem nýtist í uppbyggingu
á ferðamannastöðum og að gistináttagjöld verði hlutfallsleg og renni
til sveitarfélaga. Allt myndi þetta
skipta gríðarlegu máli fyrir Vestfirði
sem áfangastað. Þá eru hugmyndir um þjóðgarð á hálendi Vestfjarða
mjög spennandi fyrir ferðaþjónustu

á svæðinu. Hvað varðar sjávarútveg
þá höfum við talað fyrir aukinni
byggðafestu innan fiskveiðistjórnunarkerfisins og þeir
breytingar sem á því hafa
verið gerðar, t.d. með upptöku strandveiða, voru
gerðar undir okkar forystu
á sínum tíma.

2. Hvernig verður
hagvöxtur á Vestfjörðum aukinn
a.m.k. til jafns
á við hagvöxt
á landinu
öllu?
Til að tryggja
að
efnahagsleg hagsæld
skili
sér til allra
landsmanna er

mikilvægt að reka virka byggðastefnu.
Hún snýst meðal annars um
uppbyggingu á sviði
nýsköpunar,
rannsókna og menntunar
á svæðum sem eru
í vörn en við gerð
fyrstu sóknaráætlananna var mikil
áhersla
heimamanna um land
allt á að byggja á
slíkum
undirstöðum til að
tryggja fjölbreytni
og sjálfbært at-

vinnulíf. Við viljum efla sóknaráætlanir á nýjan leik en þær byggðu á þeirri
grundvallarhugsun að færa ákvarðanir um uppbyggingu í hinum dreifðu
byggðum í hendur heimamanna.

3. Hvernig verður unnið að
því að laun á Vestfjörðum
verði ekki lægri en annars
staðar á landinu?

Kemur þar til greina að bæta lágtekjusvæðum upp lægri tekjur með tekjujafnandi aðgerðum svo sem hærri
persónuafslætti? Vinstri-græn hafa
ekki mótað slíkar tillögur í skattamálum en hafa fylgt stefnu um jöfn tækifæri um land allt sem m.a. hefur falið
í sér jöfnun húshitunarkostnaðar og
flutningskostnaðar sem var komið á í
okkar tíð í ríkisstjórn. Við erum opin
fyrir því að skoða skattaívilnanir sem
byggjast á byggðasjónarmiðum eins
og t.d. er gert í Noregi.

4. Hvaða ráðstafanir hyggst
f lokkurinn ráðast í til þess
að hækka íbúðaverð a.m.k. til
jafns á við almenna hækkun á
landsvísu hverju sinni?

Til að tryggja framboð á húsnæði um
land allt leggja Vinstri-græn áherslu á
að Íbúðalánasjóður gegni áfram hlutverki sínu sem félagslegur íbúðalánasjóður og umgjörð um vaxtastig hans
og útlánaform verði rýmkuð sem er
ekki síst mikilvægt fyrir hinar dreifðu
byggðir. Þá er mikilvægt að stofnframlög ríkisins inn í almenna íbúðakerfið
sem samþykkt var með húsnæðislögum á Alþingi í fyrra verði tvöfölduð til
að greiða fyrir uppbyggingu á leiguhúsnæði um land allt en í þeim eru ákvæði
sem er sérstaklega ætlað að styðja við
uppbyggingu leiguhúsnæðis á svæðum þar sem fasteignamarkaðurinn er
kaldur.

Sigurður Ingi Jóhannsson
formaður Framsóknarflokksins
1. Hvernig hyggst þinn
f lokkur auka hlutdeild
Vestfirðinga í sjávarútvegi
og ferðaþjónustu á næsta
kjörtímabili?

Við í Framsóknarflokknum viljum
að það sé blómlegur sjávarútvegur
hringinn í kringum landið og höfum lagt sérstaka áherslu á að standa
vörð um lítil og meðalstór sjávarútvegsfyrirtækji, sem töluvert er um á
Vestfjörðum, þegar umgjörð stjórnvalda um sjávarútveg er uppfærð.
Það er sérstaklega mikilvægt þegar
samþjöppun er sífellt meiri og m.a.
á þeim ástæðum höfum við alfarið
hafnað stórauknum veiðigjöldum á
minni fyrirtækin sem eru sum hver
að berjast í bökkum sem og uppboðshugmyndum sem myndu flýta
samþjöppun ennfrekar. Meginmarkmið kvótakerfisins voru þrjú, tryggja
sjálfbæra nýtingu, hagkvæmni og
byggð um allt land. Fyrstu tveimur
markmiðunum hefur verið náð en
byggðaþátturinn hefur ekki tekist
upp. Þess vegna verður að huga sérstaklega að byggða þættinum við allar breytingar m.a. til þess að útgerð
á Vestfjörðum sé tryggð en um leið
að passa að slátra ekki þeim mjólkurkúm sem fyrir eru þegar við erum að
reyna að fjölga í stofninum.
Varðandi ferðaþjónustuna höfum við lagst gegn hækkun á virð-

isaukaskatti á ferðaþjónustu m.a.
vegna þess að sú hækkun myndi
bitna helst á ferðaþjónustufyrirtækjum útá landi. Við verðum að dreifa
ferðamönnunum betur og það gerum við meðal annars með bættu
samgöngukerfi og uppbyggingu á
innviðum. Ef við náum einnig að
lengja ferðamannatímabilið yfir
lengri tíma ársins verður einn af
þessum grundvallaratvinnuvegum
okkar Íslendinga, traustari og stöðugri.

2. Hvernig verður hagvöxtur
á Vestfjörðum aukinn
a.m.k. til jafns á við
hagvöxt á landinu
öllu?
Í fyrsta lagi verður að
koma grunninnviðum í
samt lag, ég get talað um
tafarlausar aðgerðir til
þess að koma veglagningu um Teigskóg áfram
og vegagerð á Dynjandisheiði, ég horfi á hringtenginu rafmagns
til þess að
koma
raf-

orkumálunum í lag, ljósleiðaravæðing og 3 fasa væðing sveita en ekki
síst bæting á grunnþjónustunni,
heilbrigðisþjónustunni og menntakerfinu. Þetta eru allt hlutir sem
Framsóknarflokkurinn mun beita
sér fyrir. Þessu til vitnis er rétt að
nefna að fyrir rúmlega ári síðan
skilaði nefnd skipaðri heimamönnum í forsætisráðherratíð minni,
Aðgerðaráætlun um Vestfirði. Þar
eru margar góðar tillögur sem við
hófum strax að setja í framkvæmd
en því miður hefur áhugi fráfarandi
stjórnarflokka verið hverfandi og
engum tillögum verið hrint í
framkvæmd síðan við fórum frá.
Það er mín trú að ef
að ríkið komi strax að
uppbyggingu á þessum grunn innviðum
og grunnþjónustu og
Vestfirðingar fái að
nýta sínar auðlindir
með skynsömum og
ábyrgum

hætti, ég nefni þar laxeldi sérstaklega, er það bjargföst trú mín að
Vestfirðir muni blómstra í framhaldinu og hagvöxtur ekki verða
minni en annarsstaðar.

3. Hvernig verður unnið að
því að laun á Vestfjörðum
verði ekki lægri en annars
staðar á landinu? Kemur þar
til greina að bæta lágtekjusvæðum upp lægri tekjur
með tekjujafnandi aðgerðum
svo sem hærri persónuafslætti?

Við höfum horft til Noregs varðandi
róttækar byggðaaðgerðir og voru
slíkar tillögur í nýrri byggðaáætlun
sem Jón Gunnarsson hefur reyndar
legið á í að verða 1 ár. Í Noregi er
landinu skipt uppí svæði þar sem
tryggingargjald lækkar á fyrirtæki
því lengra sem komið er frá höfuðborginni, tekjuskattur er einnig lægri
á svæðum sem hafa minni þjónustu
og afsláttur er gefinn af námslánum
á afskekktum svæðum. Við viljum
koma slíkum aðgerðum af stað en
þar með sagt erum við ekki að segja
að við ætlum ekki að bæta grunnþjónustuna vegna þessara afslátta, að
sjálfsögðu þarf að ráðast í þetta
bæði þannig þetta haldist
í hendur. Vestfirðir væru klárlega

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
formaður Viðreisnar
1. Hvernig hyggst þinn flokkur
auka hlutdeild Vestfirðinga í
sjávarútvegi og ferðaþjónustu
á næsta kjörtímabili ?

Viðreisn leggur mikla áherslu á bættar
samgöngur á Vestfjörðum. Ljúka þarf
veglagningu um Teigsskóg. Nauðsynlegar endurbætur á Dynjandisheiði og
nærliggjandi vegum á sunnanverðum
Vestfjörðum þurfa að hefjast á meðan á
framkvæmdatíma Dýrafjarðaraganga
stendur. Hvað flugsamgöngur varðar
hefur Viðreisn þegar hafið undirbúning á verkefnum er lúta að því að litið
verði á innanlandsflug sem almenningssamgöngur sem og flutningsjöfnun flugvélaeldsneytis. Sem dæmi um
aðrar mótvægisaðgerðir sem Viðreisn
vill ráðast má jafnframt nema stóraukið markaðsstarf og breytingar á
úthlutun byggðakvóta í samræmi við
tillögur starfshóps sem nýverið lauk
störfum fyrir hönd sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra. Þar er m.a.
sjálfræði sveitarstjórnar ákveðið

2. Hvernig verður hagvöxtur á
Vestfjörðum aukinn a.m.k. til
jafns á við hagvöxt á landinu
öllu?

Dæmin sýna að stóraukið fiskeldi verður mikil lyftistöng fyrir Vestfirði sem
mun hafa víðtæk margfeldisáhrif og
stuðla að fjölbreyttri atvinnustarfsemi á
svæðinu. Viðreisn styður uppbyggingu
ábyrgs fiskeldis á vísindalegum grunni
á Vestfjörðum og telur að með réttum
mótvægisaðgerðum verði unnt að hefja
sjókvíaeldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi í samræmi við ströngustu kröfur.
Bættar samgöngur munu styðja
við ferðaþjónustu og atvinnulíf en
jafnframt þarf að leggja áherslu á að
bæta aðra innvið, einkum raforkuöryggi fjórðungsins sem er óásættanlegt
í dag.
Jöfnun annarra búsetuskilyrða, til
að mynda niðurgreiðsla á ferðakostnaði
vegna heilbrigðisþjónustu þarf einnig
að bæta, ásamt því að styrkja þjónustu
á svæðinu sjálfu og styðja ennfrekar við

menntastarf á borð við háskólasetrið
sem gefið hefur góða raun.

3. Hvernig verður unnið að
því að laun á Vestfjörðum
verði ekki lægri en annars
staðar á landinu? Kemur þar
til greina að bæta lágtekjusvæðum upp lægri tekjur með
tekjujafnandi aðgerðum svo
sem hærri persónuafslætti?

Í byggðalögum sem byggja öðru
fremur á sjávarútvegi er lykilatriði að
koma böndum á krónuna og taka upp
nýjan gjaldmiðil. Þannig eykst fyrirsjáanleiki í rekstri og tekjur haldast
stöðugar. Að öðru leyti er mikilvægast að jafna búsetuskilyrði og styrkja
atvinnulíf á svæðinu, til að mynda í
gegnum fiskeldi og aukna ferðaþjónustu.

4. Hvaða ráðstafanir hyggst
flokkurinn ráðast í til þess
að hækka íbúðaverð a.m.k. til

jafns á við almenna hækkun á landsvísu hverju
sinni?
Stefna Viðreisnar í húsnæðismálum almennt er að lækka
vaxtakostnað og þar með
afborganir með innleiðingu
nýrrar peningamálastefnu.
Þannig
má
jafnframt
lækka
byggingakostnað
á nýbyggingum. Íbúðarverð mun ávallt haldast
í hendur við framboð
og eftirspurn og því er
vænlegasta leiðin til að
hækka íbúðarverð að
fjölga störfum og snúa
þannig við íbúaþróun
síðustu ára.

Framhald
á síðu 14 è

fyrsta svæðið til þess að njóta slíkra
aðgerða.

4. Hvaða ráðstafanir hyggst
f lokkurinn ráðast í til þess
að hækka íbúðaverð a.m.k.
til jafns á við almenna hækkun á landsvísu hverju sinni?

Ég vísa til svara minna hér fyrir ofan,
atvinnuástand skiptir þar lykilatriði.
Þegar við verðum búinn að tryggja
ábyrgt og sjálfbært fiskeldi á sunnanverðum og norðanverðum Vestfjörðum
og styðja við sjávarútveginn og ferðaþjónustufyrirtækin sem eru aðalatvinnuvegir Vestfirðinga mun atvinnuástandið snúast við eins og við höfum
séð núþegar á sunnanverðum Vestfjörðum. Samgöngurnar og raforkuafhendingin þurfa að vera fullnægjandi
og grunnþjónustan, heilbrigðismálin og
menntakerfið verða að vera fjármögnuð
þannig sómi sé af þá munu hlutir eins
og íbúðarverð og hagvöxtur fylgja með.
Framsóknarflokkurinn hefur alltaf átt
rætur sínar í hinum dreifðu byggðum
og mun alltaf berjast fyrir hagsmunamálum íbúa landsbyggðanna. Á því
verður engin breyting í þessum kosningum heldur þvert á móti, eftir mikilvægar efnahagsframfarir undanfarin ár
eftir hrunið eru nú kjöraðstæður til þess
að ráðast í framkvæmdir á innviðum og
grunnþjónustunni. Getum við ekki öll
verið sammála um það?
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Frambjóðendur: Hvernig á að
auka sjávarútveg á Vestfjörðum?
B

laðið Vestfirðir sendi frambjóðanda í efsta sæti á öllum
níu listum í Norðvesturkjördæmi svohljóðandi spurningu:
Aðeins um 7% af framleiðslunni í
sjávarútvegi var 2015 á Vestfjörðum,

en hlutfallið var um 16% fram til um
1995. Hvaða breytingar telur þú að
þurfi að gera, m. a. á löggjöf um stjórn
fiskveiða, til þess að sjávarútvegur
vaxi á Vestfjörðum til fyrra horfs?
Svör frambjóðenda voru eftirfarandi:

Gylfi Ólafsson, Viðreisn

V

andamál sjávarbyggðanna er
ekki bara flutningur aflaheimilda heldur tæknivæðing. Bolvíkingar hafa til dæmis aldrei veitt
meiri bolfisk en samt fækkar störfum.
Eins freistandi og það er að lofa meiri
kvóta væri það eingöngu tímabundin
ráðstöfun.
Ég tel því að stærsta einstaka lausnin felist í því að stjórnvöld skapi skilvirkt stjórnkerfi sem stuðlar að umhverfisvænu og öruggu fiskeldi, þar
sem vísindaleg sjónarmið eru höfð að
leiðarljósi og tryggt er að slys eigi sér
ekki stað. Ég fullyrði að það er hægt að
gefa grænt ljós fyrir áramót fyrir eldi
við Ísafjarðardjúp.
Nefnd sem Þorgerður Katrín skipaði um nýtt fyrirkomulag byggðakvóta
skilaði af sér í sumar og unnið er að
lagalegri útfærslu þeirra tillagna í ráðuneytinu. Þar er skerpt á þeim markmiðum um byggðafestu sem byggðakvótanum hefur alla tíð verið ætlað. Með
tillögunum er sjálfræði sveitarfélaganna
aukið svo þau geti ráðstafað byggðakvótanum með skynsamari hætti.

Að öðru leyti þarf að jafna búsetuskilyrði almennt; bæta heilbrigðisþjónustu, samgöngur og styrkja
menntakerfið. Þá ættu útflutningsatvinnugreinar eins og sjávarútvegurinn
að leggjast á árar með okkur í Viðreisn
að skoða aðra kosti í peningamálum
en íslensku krónuna sem viðheldur
háu vaxtastigi og reglulegum rússíbanaferðum gengisóstöðugleika.

Eva Pandóra Baldursdóttir, Pírötum

S

ú samþjöppun sem hefur
átt sér stað í sjávarútvegi
eftir að kvótakerfið var
sett á hefur komið sér illa fyrir
dreifðari byggðir og þar eru Vestfirðir með taldir. Píratar vilja gera
grundvallarbreytingar á sjávarútvegskerfinu. Við viljum að ákvæði
stjórnlagaráðs
til
frumvarps
stjórnskipunarlaga verði efnislega
tekið upp í stjórnarskrá en það er
svohljóðandi: „Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi
eign þjóðarinnar. Enginn getur
fengið auðlindirnar, eða réttindi
tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja
þær eða veðsetja. Til auðlinda í
þjóðareign teljast náttúrugæði,
svo sem nytjastofnar, aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og uppsprettur
vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita og námaréttinda. Með lögum
má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá
yfirborði jarðar. Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi.
Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem
nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd
þeirra. Stjórnvöld geta á grund-

velli laga veitt leyfi til afnota eða
hagnýtingar auðlinda, eða annarra
takmarkaðra almannagæða, gegn
fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs
tíma í senn. Slík leyfi skal veita á
jafnræðisgrundvelli og þau leiða
aldrei til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.“. Við teljum að aflaheimildir
skulu boðnar upp til leigu á opnum
markaði og öll úrslit uppboða skuli
vera opinberar upplýsingar. Einnig

teljum við að handfæraveiðar skuli
gerðar frjálsar þeim sem kjósa að
stunda þær til atvinnu. Með frjálsum veiðum einstaklinga á handfæri skal stuðlað að nýliðun ásamt
kærkominni búbót fyrir gjörvallt
landið. Tilgangurinn er að hafa
átyllu fyrir nýa aðila til að komast
inn í útgerð án þess að þurfa að
standa undir útgjöldum við leigu á
heimildum.

Guðjón Brjánsson, Samfylkingu
Ásmundur Einar Daðason, Framsókn

Þ

að er mikilvægt að nýta og
efla byggðaúrræði fiskveiðistjórnunarkerfisins og að
stjórnvöld séu tilbúin til að starfa
með heimamönnum að lausnum.
Þær aflaheimildir sem ríkið hefur
árlega til afnota til byggðaúrræða
þarf að nýta á markvissan hátt og
horfa skal sérstaklega til svæða
eins og Vestfjarða sem hafa þurft
að glíma við fólksfækkun og eru
með einhæft atvinnulíf. Sveitarfélög verða að geta gripið inn í sölu á
aflahlutdeildum til að tryggja aukna
byggðafestu. Við þurfum að standa
vörð um strandveiðar og leita leiða
til efla þær á veikum svæðum.
Við höfum verið að sjá mikla
samþjöppun í sjávarútvegi og það
er mikið áhyggjuefni hversu þungt
hljóð er í litlum útgerðarfyrirtækjum. Það þarf að endurskoða
veiðigjöld með tilliti til þessara
sjónarmiða. Jafnframt þarf að
tryggja að veiðigjöld renni beint
til landsbyggðarinnar og þar verði

sérstaklega horft til byggðalaga eins
og Vestfjaraða sem hafa þurft að
glíma við mikla fólksfækkun. Sé það
ekki gert þá er þetta hreinn landsbyggðarskattur. Samhliða þessu þá
er mikilvægt að stjórnvöld standi
með fiskeldisfyrirtækjum á svæðinu
og styðji við þá uppbyggingu samhliða öðrum aðgerðum.

Guðlaug Kristjánsdóttir, Bjarti framtíð

Á

skoranir Vestfjarða í sjávarútvegi eru allt aðrar í dag en
þær voru árið 1995 og breytast í takt við hlýnun sjávar og síaukna
sjálfvirknivæðingu í iðnaði. Fiskeldi og
fullvinnsla sjávarafurða eru stór hagsmunamál fyrir Vestfirði og þar þarf að
hugsa til langs tíma, að markviss fjárfesting skili sér í öflugri framtíð svæðinu til góða. Síðast en ekki síst þarf að
hafa umhverfissjónarmið í öndvegi, þar
sem hnattræn hlýnun hefur bein áhrif
á lífríki í sjó og þar með allt atvinnulíf
sem tengist hafinu. Sóknarfæri á Vestfjörðum eru fjölmörg og Björt framtíð
leggur áherslu á að nýta þau á skapandi,
sjálfbæran og grænan hátt svo náttúran
og mannlíf fái að blómstra.
Björt framtíð vill innkalla kvóta
og bjóða upp. Við erum opin fyrir því

að skoða byggðalagadreifingu í slíku
uppboði og að setja skilyrði þar að
lútandi.

Þ

róunin á Vestfjörðum og víðar hefur verið nöturleg og
við horfum upp á það með
trega. Núverandi kerfi hefur leitt til
þessa og fyrirstaða virðist harla lítil.
Sömuleiðis virðist enn lítill pólitískur
vilji í raun til breytinga og til að rétta
hag sjávarbyggða sem farið hafa halloka í núverandi laga- og rekstrarumhverfi. Ein birtingarmyndin er
sú að auki að starfsmenn í greininni
eru gerðir uggandi um sinn hag, því
skilaboðn frá útgerðinni eru skýr, að
breytingar þýði ekkert annað en ólán,
atvinnumissi og almenna ógæfu fyrir
land og þjóð.
Það er ekki auðvelt að sjá hvernig Vestfirðir geti náð fyrri stöðu í
óbreyttu umhverfi. Fiskveiðikerfinu
þarf að breyta í heild sinni en þó er
hægt að taka lítil en markviss skref
í áttina strax. Það var áréttað fyrr á
þessu ári þegar við í Samfylkingunni
lögðum fram frumvarp til breytinga
á núverandi lögum um stjórn fiskveiða. Breytingin gekk út á, að á því
fiskveiðiári sem nú er nýhafið yrði
viðbótarkvótanum ekki dreift með
sama hætti og áður. Tvö árin á undan
hafði þorskkvótinn verið aukinn umtalsvert og horfur eru á sömu þróun
á næstu árum. 1. september s.l. var
hann aukinn um 11 þús. tonn að mig
minnir. Þá aukningu vildum við skv.
frumvarpinu að yrði tekin til hliðar og boðin út í tilraunaskyni. Það
hefði engan skaðað og ekkert verið
tekið frá neinum. Með því hefði hinsvegar fengist dýrmæt reynsla á þeirri
leið sem við tölum fyrir. Í útfærslu
tilboðsleiðarinnar yrðu settar reglur
sem tækju tillit til byggðasjónarmiða
til að koma í veg fyrir samþjöppun og
virða sérstöðu minni útgerða. Þetta
hefði aukið svigrúm innan kerfisins
og sennilega gert nýliðun viðráðanlegri og veitt best reknu fyrrtækjunum aukin tækifæri hvort sem þau eru
gömul eða ný. Á þetta var blásið með
gamalkunnum rökum, aðrir í minnihlutaflokkar hengdu haus og við sitjum enn föst í sama farinu.

Það er komin marktæk reynsla af
þeirri aðferð sem er notuð við álagningu veiðigjalda. Staðan er og hefur
verið sú að nýliðar borga fullt verð
fyrir veiðiheimildir til kvótaeigenda.
Í þorski er þetta um þessar mundir c.a. 2800 kr. fyrir aflahlutdeild
(langtímaveiðirétt) en 170 kr. fyrir
aflamark (leiguliðarnir). Ríkið bætir
svo sínum auðlindagjöldum ofaná.
Núna eru þau 23 kr. á kíló. Þessi aðferð lokar aðganginum fyrir nýliðun.
Vilji stjórnvöld fá hærri hlut arðsins
til ríkisins loka þau enn meira fyrir
aðgang nýliða. Þetta er vítahringur
sem kemur líka í veg fyrir að þróun
geti orðið til eðlilegs endurgjalds af
auðlindinni. Með öðrum orðum,
ríkisvaldið afhendir útgerðarmönnum séraðstöðu til að selja aðgang að
atvinnugreininni, svo einfalt og skýrt
er það. Þeir mæta á hafnarbakkann
og innheimta fullt verð af nýliðum
og kvótalitlum útgerðum. Þegar svo
þessir sömu nýliðar og kvótalitlir útgerðarmenn koma að landi með afla
sinn mætir síðan ríkið og heimtar
sinn hlut.
Þetta er vítahringur og sjálfhelda
sem kemur í veg fyrir að þjóðin fái
eðlilegt afgjald af auðlindinni og brot
á jafnræði þeirra sem vilja stunda
útgerð og þetta er óboðleg gagnvart

nýliðum og kvótalitlum útgerðum.
Þetta er það kerfi sem íhaldsöflin
verja með kjafti og klóm.
Einn af kostum tilboðsleiðar er að
leigugjald sem greitt er fyrir aflahlutdeildir sveiflast sjálfkrafa með arðsemi veiða og dregur úr líkum á
pólitískum inngripum um ákvörðun
leiguverðs. Þannig byggist upphæð
leigugjalds ekki á matskenndum
ákvörðunum. Eigendur auðlindarinnar, fólkið í landinu getur treyst
því að ekki sé verið að hygla einum
umfram annan. Útgerðin ákvarðar sjálf það gjald sem hún telur sér
fært að greiða fyrir aðgang að auðlindinni með tilboðum á markaði og
það kemur líka í veg fyrir brask með
kvótann. Einnig styrkir tilboðsleiðin
rekstrarumhverfi sjávarútvegsins til
lengri tíma vegna þess að duttlungar
stjórnmálamanna ráða ekki með
ófyrirséðum breytingum frá einu
kjörtímabili til annars.
Stefna Samfylkingarinnar byggist
á jafnræði og í þá veru viljum við
breyta kerfinu. Það er sannarlega
ástæða til að árétta það með þær
væntingar í huga að hagsmunaaðilar
skoði málin með ábyrgum og yfirveguðum hætti í því ljósi.

Framhald á síðu 10 è
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Teitur B. Einarsson og Haraldur Benediktsson, Sjálfstæðisflokki
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jávarútvegur á Íslandi stendur fram fyrir margvíslegum
áskorunum. Tækniframfarir
breyta framleiðsluferlum og vélar
leysa mannshöndina af hólmi sem
aldrei fyrr. Auknar kröfur til gæða
og hreinleika afurða skipta svo sífellt
meira máli í alþjóðaviðskiptum með
fiskafurðir og verður íslenskur sjávarútvegur að vera samkeppnishæfur á
alþjóðamörkuðum þar sem eldisfiskur ryður sér í auknum mæli til rúms.
Margs konar önnur atriði hafa áhrif
á geta útgerðarfyrirtækja til að standast alþjóðlega matvælasamkeppni.
Nægir að nefna ytri þætti eins og
stöðugt lagaumhverfi, umhverfismál
og umgjörð efnahagsmála.
Nokkur atriði sem stjórnvöld
geta komið að málum með beinum
hætti munu hafa jákvæð áhrif á getu
greinarinnar á Vestfjörðum, sem og
á landsinu öllu, til að mæta þessum
áskorunum.
Í fyrsta lagi eru veiðigjöld of há
og þau verður að lækka ásamt því
að breyta fyrirkomulagi á álagningu þeirra. Há veiðigjöld draga úr
getu sjávarútvegsins til að fjárfesta
í nýsköpun, búnaði og markaðsog vöruþróun og skerða þar með
samkeppnishæfni greinarinnar á
alþjóðamörkuðum. Há veiðigjöld
bitna þar fyrir utan harðast á byggðum, eins og á Vestfjörðum, sem eiga
mikið undir því að fyrirtæki í sjávarútvegi á svæðinu geti vaxið og
dafnað. Lítil og meðalstór útgerðar-

Lilja Rafney Magnúsdóttir, Vinstri græn
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fyrirtæki hafa enn fremur minni getu
til að mæta íþyngjandi álögum með
hagræðingu í rekstri og hættan er sú
að í kjölfarið fækki útgerðum enn
frekar með tilheyrandi brottflutningi
aflaheimilda frá byggðum sem höllum fæti standa nú þegar. Þessu tengt
þá skiptir máli að haldið verði áfram
að lækka tryggingagjaldið.
Í öðru lagi verður samkeppnishæfni útgerðarfyrirtækja á Vestfjörðum gagnvart öðrum landshlutum að batna. Uppbygging
samgöngumannvirkja, raforkuflutningskerfis og fjarskiptainnaviða á
Vestfjörðum gegna lykilhlutverki í
því að jafna út þann aðstöðumun
sem fyrirtæki á Vestfjörðum búa nú
við borið saman við aðra landshluta.
Á síðustu árum hefur markverður
árangur náðst á Vestfjörðum, eru
t.a.m. framkvæmdir við Dýrafjarðar-

göng hafnar og ljósleiðaratengingum
stórfjölgað. En betur má ef duga skal.
Hefja verður vegaframkvæmdir í
Gufadalssveit ekki seinna en strax og
tryggja verður að haldið verði áfram
að uppfæra raforkuflutningskerfið í
fjórðungnum.
Í þriðja lagi verður að taka núverandi fyrirkomulag á úthlutun á
byggðakvóta til gagngerrar endurskoðunar. Tillögur nefndar um
endurskoðun á reglum byggðakvóta, sem Þóroddur Bjarnason var
í forsvari fyrir og skilaði tillögum til
ráðherra síðasta sumar, eru um margt
áhugavert innlegg inn í þá vinnu. Aðalatriði er að ná breiðri samstöðu um
að byggðakvóta sé fyrst og fremst
ætlað að styðja við þær sjávarbyggðir
sem hafa farið halloka vegna mikilla
umskipta og breytinga í íslenskum
sjávarútvegi sl. áratugi.

instri græn vilja að útfærsla
á stjórn fiskveiða stýrist af
hagsmunum allra byggða
í landinu og hafi að leiðarljósi sátt,
byggðafestu og atvinnuöryggi.
Skapa þarf forsendur í kerfinu fyrir
nýliðun, að þeir sem vilja geti sótt
sjóinn og byggt upp fyrirtæki í sjávarútvegi í samkeppni við önnur.
Vinstri græn vilja að kvótaúthlutun í núverandi mynd verði
aflögð í skrefum og kvóta endurútdeilt á grundvelli hagsmuna samfélagsins, byggða í landinu og atvinnu. VG leggur sérstaka áherslu
á eflingu strandveiða.
Endurúthlutun felst annarsvegar í
tímabundinni ráðstöfun leyfa og skal
að hluta vera bundin útgerðarformum og veiðiaðferðum, og hinsvegar
í uppboði þ.e. leigupotti ríkisins að
hluta bundin svæðum landsins og
sveitarfélögum og þeim aðilum boðið
að skilgreina leiðir til úthlutunar. Við
endurúthlutun veitir ríkið leyfi þar
sem skýrt er kveðið á um eignarhald
þjóðarinnar, að kvótinn sé óframseljanlegur og það veiðigjald sem rukkað
verður. 10% þess kvóta sem aflagður
er hvert ár er tekin til hliðar og settur
í byggðapott. Þeim kvóta er útdeilt árlega til 10 ára í senn til þeirra byggða
sem metið er af Byggðastofnun að
hallast standi. Kvótinn getur komið sem sérstakur byggðakvóti beint
til byggðar eða sem mótframlag við
landaðan afla í byggð.
Allar ráðleggingar um að auka
kvóta fara sjálfkrafa í gegnum
uppboðsleið ríkis, sem og kvót-

ar um veiðar á nýjum stofnun.
Við endurúthlutun veitir ríkið
leyfi þar sem skýrt er kveðið á um
eignarhald þjóðarinnar, að kvótinn
sé óframseljanlegur og það veiðigjald sem rukkað verður.
VG vill að útgerð greiði veiðigjald sem er fast hlutfall af aflaverðmæti selt úr skipum. Mikilvægt er
að við útfærslu á slíku gjaldi komi til
þrepaskipting milli ólíkra útgerðarflokka og afkomu eins og við viljum
gera í skattkerfinu,hlutur af arði af
veiðigjaldi renni til sveitarfélaga.
Stjórn fiskveiða þarf að vera
upplýst af bestu fáanlegu þekkingu
og niðurstöðum alþjóðlegs vísindastarfs og samvinnu um mat á vistkerfi hafs, sjávarbotns og stranda.
Markmiðin með góðu kerfi eru •
Sátt um kerfið og að það sé réttlátt •
Arður til þjóðar • Sjálfbær nýting –
siðferðileg nýting • Viðhald byggða
• Auðlindarákvæði í stjórnarskrá.

Magnús Þór Hafsteinsson, Flokki Fólksins
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Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,

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

g set bæði fiskveiðar og fiskeldi
undir hugtakið sjávarútveg.
Þessi atvinnugrein er grunnstoð í hinum dreifðu byggðum landsins og ég tel að okkur beri skylda til
að halda landinu i byggð. Það er mín
sannfæring að fólkið í byggðunum
skuli njóta réttar síns til sjálfsbjargar
með sjálfbærri nýtingu þeirra náttúruauðlinda sem heyra til þessara byggða.
Margt er hægt að gera til að bæta
aðstæður svo auka megi hlut Vestfjarða
í fiskveiðum og fiskeldi. Í fiskveiðunum
þarf að verja nýtingarrétt byggðanna á
fiskimiðunum. Ég tel að nú verði ekki
lengra gengið í þeim efnum að höndla
með þennan rétt svo hann færist milli
byggðarlaga. Löggjafinn verður að
stöðva framsal milli byggða. Þetta yrði
viðspyrna frá botni í núverandi kerfi.
Síðan verður að fara í aðgerðir sem
laða fram frumkvæði og dugnað í náttúrulegum sjávarbyggðum þessa lands,
sem byggðust upp vegna nálægðar við
rík bolfiskimið. Þar horfi ég í fyrsta
Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík
lagi
til rýmkunar á heimildum til að
Sími
567 4468
567 bátum
4766 með línu
stunda
veiðar· Fax
á minni
Kt. 571293-2189
·
Vsknr.
40508
og á handfæri. Þessar veiðar eru aldrei
neinBankanr.
ógn við fiskistofna
og fara vel með
0116-26-1700
lífríkið.
Strandveiðar og línuívilnun
Netfang:
dekk@gummisteypa.is
eru hvort
tveggja ráðstafanir sem hafa
www.gummisteypa.is
reynst Vestfjörðum vel. Það á að ganga
lengra í svipuðum aðgerðum.
Sem menntaður fiskifræðingur er
ég upptekinn af vistfræðilegri nálgun
í fiskveiðistjórnuninni. Samhliða ráðstöfunum til að efla útgerð frá byggðum
sem liggja vel að ríkum fiskimiðum eigum við að hlúa að bolfiskstofnum með
því að gera allt sem í okkar valdi stendur til að þeir hafi nægt æti. Það tryggir
góðan vöxt með meiri „fallþunga“ fisksins, aukna afrakstursgetu fiskistofna og
minni náttúruleg afföll svo sem vegna
sjálfsáts eins og við höfum séð gerast hjá
þorskinum. Grunnslóðin við Vestfirði
er afar mikilvægt svæði fyrir margar
bolfisktegundir. Ég vil að uppsjávarveiðar á loðnu, síld og kolmunna verði
alfarið bannaðar við Vestfirði, allt frá
Bjargtöngum, norður og austur um að
Húnaflóa. Þannig verði vestangöngur
loðnu t. a. m. látnar í friði þegar þær fara
yfir grunnslóð við Vestfirði. Þetta myndi
skila sér í betri veiðum á bolfiski svo sem

þorski og ýsu. Vonandi ganga væntingar
um frekari vöxt þorksstofnsins eftir. Í
því ættu að felast mikil sóknarfæri fyrir Vestfirði sem liggja að svo mörgum
okkar auðugustu þorskmiðum.
Takist okkur að stýra hlutum
þannig að aflabrögð og gæði fisks við
Vestfirði verði enn betri þá verður
hagstæðara að gera út þaðan. Útgerðir
sjá sér hag í að senda skip sín þangað
þó þau séu skráð í öðrum byggðum.
Fiskeldi á mikla möguleika á Vestfjörðum að því gefnu að hitastig sjávar haldist hagstætt. Það ber að styðja
áform um það og greiða götu þess. Ég
treysti því að fiskeldisfólk vinni störf
sín með ábyrgum hætti og af þekkingu.
Sjálfur er ég háskólamenntaður fiskeldisfræðingur frá Noregi og ég hlakka til
að fylgjast með frekari framgangi eldis
á Vestfjörðum. Það gæti orðið hið nýja
sjávarútvegsævintýri í landshlutanum.
Samhliða því að efla sjávarútveg á
Vestfjörðum þarf svo að koma samgöngumálum á landi í almennilegt
horf með skipulögðu átaki. Efling atvinnuvega, s. s. sjávarútvegs, verður
ekki nema samgöngur séu í lagi. Það
þarf að flytja aðföng til útvegsins og
afurðir á markaði. Gerð Dýrafjarðarganga er löngu tímabært fagnaðarefni.
Nú verður líka að ljúka vegagerð um
sunnanverða Vestfirði og horfa til þess
að fá nýja ferju yfir Breiðafjörð. Svona
innviðir verða að vera í lagi svo atvinnuvegir og mannlíf blómstri. Heilt
yfir tel ég að Vestfirðir eigi geysilega
möguleika til framtíðar og ég býð fram
mína krafta til að gera þá að veruleika.

REIKNINGUR

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
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Vestfirskir listamenn
Jakobína Sigurðardóttir
F. 8. júlí 1918 Hælavík Hornströndum.
D. 29. janúar 1994 Akureyri.
Öndvegisverk: Dægurvísa, 1965,
Snaran, 1968, Lifandi vatnið, 1974

E

f þú átt eftir að lesa þessa bók,
þá verður þú að hafa í huga
að ég ætlaði að skrifa Góða
Bók. Þannig hefst síðasta skáldsaga
vestfirsku skáldkonunnar Jakobínu
Sigurðardóttur, Í sama klefa. Það
er varla hægt að byrja sögu betur
en þetta. Strax á fyrstu setningu er
athygli lesandans vakin. Þetta var
einmitt einn af mörgum hæfileikum
skáldkonunnar að grípa lesandann
strax á fyrstu orðum. Jakobína Sigurðardóttir bóndastúlkan frá Hælavík er sannarlega einn af skáldsnillingum síðustu aldar hér á landi. En
hver var hún?

Bókauppeldi

Fædd og uppalin í hinni afskekktu
Hælavík á Hornströndum 18. júlí
1918. Frumburður sinna foreldra en
síðan bættust ein 12 stykki við þar á
meðal annað skáld nefnilega Fríða Á.
Sigurðardóttir. Bókauppeldi var enda
gott á æskuheimilinu bæði var aðgangur að bókverkum ágætur sem og
miklar umræður um bækur. Enda er
ekki nóg að lesa heldur þarf einnig að
ræða verkin. Oft var talsverður hiti í
umræðunum og sitt sýndist hverjum.
Verk Þorsteins Erlingssonar voru þó
almennt mest í metum enda tók hann
allajafna málstað litla mannsins sem
sannarlega var víða á Hornströndum.

Æskan þá og nú sækir í menntun og
þá liggur leiðin oftar en ekki suður á
mölina. Árið 1935, þegar Jakobína er
17 ára flytur hún suður til að afla sér
menntunnar. En það var ekki auðvelt
fyrir fátæka bóndadóttur frá hinum
nyrstu Hornströndum og var því
skólagangan styttri en lagt var upp
með. Rúmum 10 árum síðar, árið 1949
flutti hún allaleið í Mývatnssveit og
tók þá tók upp búskap við eiginmann
sinn Þorgrím Starra Björgvinsson að
Garði 2. Börn þeirra urðu fjögur, þrjár
stúlkur og einn drengur. Að Garði

bjó Jakobína allt í æviloka en hún
andaðist á Akureyri 29. janúar 1994.

Skáldin mega ekki standa of
nærri fjallinu

Þó mörg væru verkin hjá húsfreyjunni og bóndanum Jakobínu sendi
hún frá sér 10 einstök bókverk. Fjórar
skáldsögur hvar Dægurvísa er líklega
þeirra þekktust, þrjú smásagnasöfn,
barnabók sem er nú samt ekki alltaf
flokkuð sem slík enda er um þrælpólitískt verk að ræða, kvæðabók og loks
endurminningarbók. Hvernig fann

hún tíma til að rita öll
þessi snildarverk? Jú, á
nóttunni. Þegar börnin
voru komin í háttinn þá
datt þakið af húsinu og
ró komst á. Þá var tími
skáldkonunnar og líklega
oft seint gengið til náða
sérlega þegar skáldaandinn tók völdin. Jakobína sagði í viðtali að til
þess að geta skrifað bækur
þyrfti ritari að hafa farið og dvalið
víða. Eða einsog hún orðaði svo listilega að maður: Standi ekki of nærri
fjallinu.
Fyrsta bók Jakobínu var hið beitta
og pólitíska ævintýri Sagan af Snæbjörtu Eldsdóttur og Ketilríði Kotungsdóttur og kom út 1959. Myndskreytir
bókarinnar er hin einstaka listakona
Barbara Árnason en einhverra hluta
vegna hefur alltof hljótt farið um þetta
lista ævintýri. Til gamans má geta þess
að ritara hefur ávallt dreymt um að
sjá ævintýrið sem balletverk. Kannski
einhver láti þann draum verða að
veruleika því ritari er með taktlausustu
mönnum. Strax árið eftir, 1960, kemur
út Kvæði en það var einmitt í ljóðinu
sem skáldkonan Jakobína fæddist fyrir
alvöru. Bókin var aukin og endurútgefin 1983. Í ljóðum sínum yrkir hún
um æskuna, erfi og afmæliskvæði
fylgja með og síðast en ekki síst flugbeitt ádeilukvæði og þá ekki helst um
hersetuna hér á fróni. Fjögur ár liðu
þar til næsta bókverk kom frá Jakobínu
en það var smásagnasafnið Púnktur á
skökkum stað, 1964, og með því verki
vakti hún fyrst verulega athygli í hinum íslenska skáldaheimi. Alls ritaði

Jakobína 23 smásögur er
birtust í 3 söfnum. Auk
Púnktins, Sjö vindur gráar, 1970, og Vegurinn upp
á fjallið, 1990. Smásögur hennar eru um margt
einstakar og sumar eru
hreint eintal, samtal einnar persónu. Hún hafði
einstakt lag á að skapa
persónur sem birtast ljóslifandi fyrir lesandanum.
Það er mikil list. Fyrsta skáldsaga Jakobínu er Dægurvísa, 1967, sem gerist
á einum degi einsog titillinn gefur til
kynna. Ekki bara það heldur gerist
hún í sama húsinu og aðalpersónurnar eru hvorki fleiri né færri en 10.
Sumar þeirra búa í húsinu aðrar eru
gestir er þangað koma. Dægurvísa
flokkast þannig til hópsagna þar sem
aðalpersónur eru svo margar. Næsta
skáldsaga hennar Snaran, 1968, var
hinsvegar af allt öðrum toga. Þar setur
höfundur sig í spástellingar því sagan
gjörist 20 árum eftir að hún er rituð
er sumsé framtíðarsaga. Þræl pólitísk
ádeila og vilja margir meina að margt
hafi þar ræst. Fjórða og síðasta skáldsaga hennar er hin tragíkómíska Í sama
klefa. Hvar rithöfundurinn reynir að
fást við að rita Góða bók sem falli að
hugum lesenda sem bókmenntapáfa.
Eða það sem þarf til að fá ávísun frá
launasjóði rithöfunda. Sannarlega fast
skotið að hinum umdeildu listamannalaunum. Síðasta bókverk Jakobínu er
skáldævisagan Í barndómi, 1994.
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild:
jakobinasigurdardottir.wordpress.com
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Þórdís Kolbrún
Reykfjörð Gylfadóttir
Ráðherra Sjálfstæðisflokksins
Hvernig hyggst þinn flokkur
auka hlutdeild Vestfirðinga í
sjávarútvegi og ferðaþjónustu
á næsta kjörtímabili?

Með því að skapa skilyrði til vaxtar. Það gerum við með því að halda
áfram að bæta samgöngur, raforkuinnviði og fjarskipti til að jafna aðstöðumun gagnvart öðrum landshlutum. Það er líka mikilvægt að stilla
gjöldum og álögum á atvinnulífið í
hóf, meðal annars veiðigjöldum, og
lækka tryggingagjald. Það þarf að
endurskoða fyrirkomulag á úthlutun
byggðakvóta og ná breiðri samstöðu
um að byggðakvóta sé fyrst og fremst
ætlað að styðja við þær sjávarbyggðir
sem hafa farið halloka vegna mikilla
umskipta í íslenskum sjávarútvegi síðastliðna áratugi. Og það þarf að auka
verulega stuðning ríkisins við Markaðsstofu Vestfjarða, sem við höfum
reyndar þegar ákveðið að gera.

Hvernig verður hagvöxtur á
Vestfjörðum aukinn a.m.k. til
jafns á við hagvöxt á landinu
öllu?
Með því að nýta sóknartækifærin og fjölga þeim. Fiskeldi
hefur gjörbylt atvinnulífi
þar sem það hefur fengið að vaxa og við viljum
að þessi starfsemi fái að
vaxa meira og víðar, þar á
meðal í Djúpi. Það er eitt
mikilvægasta hagsmunamál Vestfirðinga. Innviðir í samgöngum, orku og
fjarskiptum eru líka grundvallarforsenda fyrir hagvexti og þá þarf að
bæta verulega.
Margt hefur
áunnist, til
að mynda

Dýrafjarðargöng og fjölgun ljósleiðaratenginga, en verkinu er hvergi
nærri lokið og eins og við þekkjum
hefur annað tafist margfalt meira en
góðu hófi gegnir sem er algjörlega óásættanlegt.

Hvernig verður unnið að því
að laun á Vestfjörðum verði
ekki lægri en annars staðar á
landinu? Kemur þar til greina
að bæta lágtekjusvæðum upp
lægri tekjur með tekjujafnandi aðgerðum svo sem hærri
persónuafslætti?

Verkefnið snýst um að skapa skilyrði
fyrir blómlegt og kröftugt atvinnulíf,
með sem minnstum álögum á bæði
fyrirtækin og starfsfólk. Við ætlum
til dæmis að lækka neðra þrep tekjuskatts einstaklinga niður í 35%. Það
mun færa hjónum með meðallaun
hvorki meira né minna en 310 þúsund
krónur í auknar ráðstöfunartekjur á
ársgrundvelli. Þetta mun því skipta
venjulegt fólk gríðarlegu máli en við
sjáum ekki fyrir okkur ólík skattkerfi eftir landshlutum.

Hvaða ráðstafanir
hyggst flokkurinn ráðast í til
þess að hækka
íbúðaverð
a.m.k. til jafns
á við almenna
hækkun á landsvísu hverju sinni?

Kröftug
atvinnuuppbygging mun stuðla að
fasteignaverði
hærra
eins og dæmin
sanna.

Kjöt á beinin

B

ændum er nóg boðið. Þeir
eru uggandi um framtíð
greinarinnar. Bændur gera
sér grein fyrir að lengra verður
ekki haldið á sömu braut, átak og
breytingar séu nauðsynlegar. Þetta
kom m.a. berlega fram á gríðarlega
fjölmennum fundi á Blönduósi fyrir
nokkrum vikum. Þangað flykktust
bændur, nánast af öllu landinu.

Ábyrgð á byggðaþróun

Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins nefndi
þar í ræðu sinni að það væri bara
hreinlega hluti af byggðastefnu að
koma nú til liðs við bændur, rétta
þeim hjálparhönd þannig að þeir
gætu enn hjarað við störf sín undir
eða við fátækramörk eins og fyrir
liggur. Framangreindu sjónarmiði
er ég algjörlega ósammála. Það er í
hæsta máta ósanngjarnt að nefna
bændur og byggðaþróun í þessu
samhengi. Staðreyndin er auðvitað
sú að engin raunveruleg byggðastefna er til í landinu hvað sem yfirlýsingum líður, stjórnvöld láta reka á
reiðanum.
Það er nauðsynlegt að búa þannig
um hnútana að bændur geti með
sóma stundað sín mikilvægu störf
sem helstu matvælaframleiðendur
landsins um leið og þeir eru varðmenn náttúrunnar, oft útverðir á sínum svæðum.

Tengsl við framleiðendur

Bændur eru furðu lostnir yfir litlum
árangri afurðafyrirtækja í markaðsmálum og telja að þar ríki algjör
stöðnun gagnvart þörfum neytenda,
bæði nýrrar íslenskrar kynslóðar og
ríflega milljón ferðamönnum sem
skolað hefur hér á land undanfarin ár. Undir þetta tek ég og tel að
markaðsfólk landbúnaðarins ætti
að líta til annarra útflutningsaðila á
Íslandi og draga af því lærdóm, t.d.
sjávarútvegsins. Það vekur jafnframt
furðu hversu langt bil er á milli fram-

leiðenda, þ.e. bænda og þeirra sem
sjá um sölu- og markaðsmál þeirra.
Þessir aðilar virðast hreinlega ekki
tala sama mál.

Eflum frumkvæði og þekkingu

Ungir bændur hugsa með upplýstum hætti enda eru þeir almennt vel
menntaðir og víðsýnir. Í ljósi þess að
Samfylkingin talar mjög fyrir meira
frelsi til handa bændum í markaðsog sölumálum, þá er það heillandi
tilhugsun að menntastofnanir taki
saman höndum og liðsinni bændum
í þessu efni. Ein hugmyndin væri sú
að Háskólarnir á Bifröst með styrkleika á viðskiptasviði, Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri með gæðamál sem áhersluþátt og Háskólinn á
Hólum með sjónarhorn ferðaþjónustu tækju sameiginlega á þessu
og stórefldu sérnám fyrir bændur í
sölu-, gæða- og markaðsmálum.

Framsóknarf lokkarnir þrír

Viðreisn hefur boðað áherslubreytingar í landbúnaði og lýst því
yfir að nú standi til átak til framtíðar
og að hagur bænda muni vænkast
til muna. Það er holur hljómur í
þeirri orðræðu og ekki traustvekjandi gagnvart stéttinni. Flokkurinn
var enda í vondum félagsskap í rík-

isstjórn með höfuðflokki sem ber
höfuðábyrgð á núverandi ástandi
og það eru öfl í landinu sem hagnast á óbreyttu prangi í ónýtu gjaldmiðilsumhverfi.
Kerfisflokkarnir
þrír munu því miður litlu breyta og
á meðan horfum við upp á merka
atvinnustétt bænda búa áfram við
ósæmandi kjör. Flokkur fólksins ætlar síðan að gera allt fyrir alla, eins
trúðverðugt og það er. Sama á líklega við um Miðflokkinn sem sjálfsagt leitar fanga meðal bænda. Ætlar
bændastéttin virkilega aftur og enn
að veðja á rangan hest og viðhalda
með því ómögulegu hlutskipti sínu?

Sýn jafnaðarmanna

Jafnaðarmenn hafa áratugum saman
talað fyrir breytingum í íslenskum
landbúnaði með það að markmiði
að efla hag bændastéttarinnar. Þær
umræður má rekja allt aftur til daga
þess merka stjórnmálamanns, Gylfa
Þ. Gíslasonar. Ef við hefðum stigið
gæfuspor á þeim tíma, þá væri staðan önnur en í dag.

Samfylkingin með bændum

Samfylkingin styður vitaskuld íslenska bændur og talar fyrir auknu
frelsi þeirra til framleiðsla á vandaðri
matvöru. Ljóst er að til framtíðar er
nauðsynlegt að líta yfir þetta framleiðslusvið með þarfir hins íslenska
markaðar fyrst og fremst í huga.
Möguleikar til útflutnings eru fyrir
hendi en sjálfbærni er markmið sem
nauðsynlegt er að vinna að og það er
ekki óraunhæft. Þetta vita bændur
og eru í hjarta sínu sammála. Samfylkingin – jafnaðarmannaflokkur
Íslands skilur viðfangsefnið og er
reiðubúin til samstarfs við bændur
um traustari og betri hag í þágu stéttarinnar í heild og fyrir almenning í
landinu.
Guðjón S. Brjánsson
Þingmaður Samfylkingar
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Er von á grýlu?

Voru grýlukerti á rennunum?
Er hætta á að vatnið leki inn?

kr

1450 /m

HITAVÍR

Þurrktæki
Eru gluggarnir rakir?
Tilboð
frá kr
39.990

Vatnshitablásarar
í bílskúrinn

Verð
frá kr

69.990

Hitavírar bræðir
klaka í rennunni og
eyða grýlukertum.

Til í föstum lengdum.
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