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borgarafundur var haldinn á Ísa-
firði sunnudaginn 24. september 
til þess að knýja á stjórnvöld um 

framgang á þremur mikilvægum fram-
faramálum Vestfirðinga. Um 600 manns 

sóttu fundinn. Samþykkt var samhljóða 
ályktun þar sem fram kemur að borgara-
fundurinn vill að mat á samfélagslegum 
áhrifum verði framvegis lagt til grund-
vallar stórframkvæmdum og lagasstningu 

þegar það á við. Krafist er að strax verði 
ráðist í vegagerð um Teigsskóg, laxeldi 
verði heimilað í Ísafjarðardjúpi og   hring-
tengingu raforkulína á Vestfjörðum um 
Ísafjarðardjúp verði komið á.

Fólk í fyrirrúmi
Virkt afl á vinnumarkaði

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

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

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

FRYSTIGÁMAR / SALA OG LEIGA – 10 / 20 OG 40 FT.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og 
salernishús í ýmsum stærðum og gerðum. 
Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að þörfum hvers og 
eins viðskiptavinar.

Hafðu 
samband

568 0100
Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfirði

www.stolpigamar.is

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

SVEFNSÓFAR
Glæsilegir og vandaðir 

svefnsófar frá Ítalíu

Áttu von á gestum?

Suðurlandsbraut 24
554 6969  lur.is

Calia Svefnsófi Natalie Calia Horn-Svefnsófi

Calia Tungu-svefnsófiCalia Svefnstóll

VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

6. júlí 2017 
12. tölublað, 3. árgangur 

Gunnar sýnir 
Gömul hús

Þriðji ættliður tekur 
við SB-Skiltagerð

umhverfisráðherra 
opnaði á Friðheimum

uppbyggingin á Friðheimum 
í Bláskógabyggð hefur vak-
ið mikla athygli, enda fram-

úrskarandi vel  að henni staðið hjá þeim 
Knúti og Helenu. Björt Ólafsdóttir, frá 
Torfastöðum í Biskupstungum, opnaði 
nýja viðbót við uppbygginguna fyrir 
nokkrum dögum. 

Umhverfisráðherra skrifaði á síðu 
sína af því tilefni: „Knútur og Helena 
veittu mér þann heiður að opna hjá þeim 
enn eina viðbótina til eflingar fràbæru 
starfsemi þeirra að Friðheimum í Blá-
skógabyggð...Einhverjum hefði kannski 
þótt það skrýtið, en þau bættu um bet-
ur og tóku ferðaþjónustuna með trompi 

líka og hafa rekið um árabil tómatafram-
leiðslu, hrossarækt og ferðaþjónustu-
fyritæki með áherslu á matarupplifun 
og fræðslu um sjálfbæran landbúnað 
sem og íslenska hestinn. Það reynist hin 
fullkomna blanda sem samfélagið í Blá-
skógabyggð er svo innilega stolt af og 
þakklátt fyrir. Til hamingju vinir!“

Fæst hjá dýralæknum, 
hesta- og búvöruverslunum 
og í völdum apótekum um 
allt land

www.primex.is

Mjög græðandi og bakteríudrepandi
Virkar vel á brunasár, bráða- og krónísk sár
Hefur reynst vel við hnjóskum á hrossum
Myndar filmu og verndar sár
Dregur úr blæðingu

Íslenskt  
hugvit, hráefni 
& framleiðsla

Íslenskt sárasprey
fyrir öll dýr, stór og smá

Mynd af facebooksíðu 
umhverfisráðherra.
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Fiskeldi er ekki ný atvinnu-
grein. Hlynur Þór Magnússon 
hefur bent á að í Berufjarðar-

vatn við Bjarkalund rennur alifiska-
lækur. Rifjar hann upp að í Þorsk-
firðinga sögu segir  á einum stað: 
„Þeir tóku fiska úr vatninu og báru 
í læk þann er þar er nær og fæddust 
þeir þar. Sá heitir nú Alifiskalækur.“ 
Litlu síðar segir: „Þá réð Harald-
ur konungur hárfagri fyrir Noreg.“  
Haraldur hárfagri var uppi frá 850 til 
933 svo það fer ekki á milli mála að 
fiskeldi hefur hafist snemma. 

Hlynur bætir við þessari 
athugasemd um málfar: Öðru má 
einnig bæta við. Eftir að fiskeldi varð 
atvinnugrein hérlendis er jafnan talað 
um eldisfisk. Á hinn bóginn er talað 
um alifugla, alisvín, alikálfa o.s.frv. Ef 

til vill hefði verið ræktarlegra við ís-
lenskt mál að nota frekar hið eldforna 
orð alifiskur en eldisfiskur.

Húsið - House of Creativity 
opnaði á Patreksfirði í júní 
í sumar, nánar tiltekið um 

Hvítasunnuhelgina með sýningu á 
verkum Vasulka hjóna í samstarfi 
við Listasafn Íslands. Þau Steina og 
Woody Vasulka voru einmitt heiðurs-
gestir Skjaldborgarhátíðarinnar þetta 
árið, en sú hátíð fór fram sömu helgi. 
Það eru hjónin Aron Ingi Guðmunds-
son og Julie Gasiglia sem stofnuðu 
og reka Húsið sem er staðsett í 
Merkisteini, 119 ára gömlu húsi sem 
þau keyptu í fyrrasumar. 

Með Húsinu vilja þau efla og 
virkja menningar og listastarfsemina 
á sunnanverðum Vestfjörðum. Fjöl-
breytt dagskrá í boði og eru listasýn-
ingar þar, skapandi 
vinnustofur, klúbbar 
og ýmis þemakvöld 
til að mynda. Hin 
skemmtilega lista-
sýning frá Lottu 
Nykanen var á 
dagskrá í ágúst og 
fram í september, 
ljósmyndaklúbbur 
Hússins er mjög 
vinsæll og svo 
voru þau að fara af 
stað með vínyl og 
smökkunarkvöld 
þar sem gestir 
koma með framandi vín til 
að leyfa öðrum að smakka 
og hlusta á ljúfa tóna plötu-
spilarans á meðan. Slíkt kvöld 
var í fyrsta skipti síðustu helgi 
og mæltist afar vel fyrir og var 
mjög góð mæting. Einnig hafa 
verið haldin námskeið í sum-
ar sem voru vel sótt og munu 
fleiri námskeið og vinnustofur 
vera á dagskrá í vetur. Aron og 
Julie leggja áherslu á að Húsið 
sé ákveðinn samkomustaður 
þar sem heimamenn sem og 
aðrir geti komið saman, skapað, lært 
og skemmt sér með öðrum. Þau eru 
einnig opin fyrir allskonar samstarfi 
og hvetja fólk til að hafa samband ef 
það vill til dæmis vera með sýningu, 
fyrirlestur eða kennslu í Húsinu.

Húsið tekur þátt í verkefni varðandi 

Umhverfisvottaða Vestfirði í samstarfi 
við Vesturbyggð. Fólk mun koma 
saman í Húsinu á þriðjudagskvöldum 
á næstu vikum og búa til taupoka úr 
gömlum bolum og öðru tilfallandi efni 
fyrir pokastöðvar í verslunum Patreks-
fjarðar. Hugmyndin er að fólk geti tek-

ið með sér taupoka heim 
úr verslunum fyrir vörur 
sínar endurgjaldslaust og 
skilað þeim aftur síðar. 
Þetta verkefni er unnið í 
samstarfi við Boomerang 
Bags og hægt er að kynna 
sér málið betur hér: face-
book.com/boomerang-
bags/

Aron og Julie eru 
spennt fyrir komandi 
vetri og bjóða alla vel-
komna í Húsið. Viðburð-

ir þar eru ókeypis og selja þau 
heita og kalda óáfenga drykki 
fyrir gesti og gangandi. Þau 
hjón eru með áform um að 
víkka út hugmyndina um 
Húsið og hefja starfsemi í 
öðru húsnæði á Patreksfirði 
í náinni framtíð með sama 
markmiði, um að efla og 
virkja lista og menningar-
starfsemi svæðisins. Þar mun 
vera boðið upp á annarskon-
ar dagskrá samhliða Húsinu 

í Merkisteini. Það er því um að gera 
að fylgjast með Húsinu og hægt er að 
gera það á heimasíðu Hússins: www.
husid-workshop.com sem og á samfé-
lagsmiðlunum facebook og instagram: 
facebook.com/husidworkshop og 
instagram.com/husid_workshop.

alifiskalækur

Patreksfjörður: 
House of creativity

Jón Gunnarsson, samgöngu-
ráðherra sagði á borgara-
fundinum á Ísafirði að vand-

ræðin í Gufudalssveit væru vegna 
þess að Skipulagsstofnun hefði 
ekki staðið við samkomulag sem 
stofnunin gerði við Vegagerð rík-
isins. Að sögn Jóns Gunnarssonar 
hefði samkomulagið falið í sérað 
Skipulagsstofnun myndi ekki krefj-
ast þess að breytingar yrði gerðar á 
aðalskipulagi Reykhólahrepps vegna 
umsaminna breytinga á veglínu og 
námusvæði. Eins og kunnugt er 
krafðist Skipulagsstofnun þess að 
aðalskipulagi hreppsins yrði breytt 
og vinnur Reykhólahreppur að því 
þessa mánuðina. Fyrir vikið verður 
ekki hægt að hefja framkvæmdir á 
þessu ári og enn er óvissa upp um 
hvort hægt verði að byrja á næsta 
ári. Þá bætist enn við óvissuna að 
framkvæmdaleyfið verður líklega  
kært og þá mun framgangur málsins 
velta töluvert á rökstuðningi Reyk-
hólahrepps fyrir leyfinu.

ingibjörg Birna Erlingsdóttir, 
sveitarstjóri Reykhólahrepps 
sagði á borgarafundinum á 

Ísafirði að hún óttaðist að hinni 
langvarandi deilu um veg um Teigs-
skóg myndi ekki ljúka þegar hrepps-
nefndin hefði veitt framkvæmdaleyfi 
fyrir vegagerðinni. Samkvæmt nýj-
um ákvæðum í náttúruverndarlög-
um frá 2013 njóta ákveðnir birki-
skógar ( Teigsskógur er þar á meðal) 
sérstakrar verndar og forðast ber að 
að raska þeim nema brýna nauðsyn 
beri til. Þessum ákvæðum var lítil-
lega breytt árið 2015 og dregið úr 
verndarkröfunum. En engu að síð-

ur segir Ingibjörg Birna Erlings-
dóttir, sveitarstjóri Reykhólahrepps 
að sveitarstjórn beri að rökstyðja 
ákvörðun sína ef framkvæmdaleyfi 
verður veitt og hún óttast að 
ákvörðun sveitarstjórnarinnar verði 
kærð til dómstóla og þar látið reyna 
á rökstuðninginn og þess freistað að 
hnekkja leyfisveitingunni fyrir veg-
inum um Teigsskóg.

Ingibjörg Birna segist telja að 
framkvæmdaleyfið muni halda gildi 
sínu þótt það verði kært og unnt 
verði að halda áfram með fram-
kvæmdir meðan málareksturinn 
stendur. 

Óttast málaferli
Teigsskógur:

Skipulagsstofnun 
sveik samkomulag

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

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

B244cm X L490cm 
X H240cm

Lyfta er af gerðinni MBB 
max 1500 kg

Uppl. síma 420 0400
Verð: 2.290.000 án vsk.

Árg. 2005



Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við fram-
leiðum lok  
á alla potta

NormX framleiðir hér innanlands 
vinsæl og vönduð smáhýsi sem 
nýtast við allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni er 
vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður panell 
festur með ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin 
eru framleidd í mörgum útfærslum. 

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

Margar útfærslur 
í boði - allt eftir 
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
•  Gistihús á tjald-

stæðum
•  Gestahús við sum-

arbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir 

vélsleðann og fjór-
hjólið

•  Sæluhús
•  Skíðakofi

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla 

salerni á ferða-
mannastaði

•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir 

tvo bíla
•  Miðasöluhús á 

íþróttavelli og 
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR

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

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

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

GEIRSLAUG

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
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Stundin er fréttamiðill sem einbeitir sér að rannsóknarblaða-
mennsku. Metnaður eigenda og starfsmanna er að kafa ofan 
í álitamál samtímans og færa lesendum bestu fáanlegu upplýs-

ingar. Til þess þurfa blaðamenn Stundarinnar að vera ódeigir og þora að 
fletta ofan af upplýsingum og staðreyndum sem verið er að leyna til þess 
að afvegaleiða almenning. 

Víst er að blaðamennirnir hafa tekið fyrir mörg málefni og von-
andi hafa þeir með störfum sínum veitt almenningi upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru. En svo bregður nú við ein greinin er skrifuð til þess 
eins að bera í bætifláka fyrir Hafrannsóknarstofn-
un.

Stofnunin var harðlega gagnrýnd hér í leiðara 
fyrir mánuði fyrir að vera báðum megin borðsins. 
Annars vegar sem umsvifamikill verktaki hjá 
ýmsum veiðifélögum um laxveiði í ám og í öðrum  
nánum fjárhagslegum tengslum við þau í gegnum 
Fiskræktarsjóð og hins vegar sem faglegur ráðgjafi 
stjórnvalda því máli sem þau leggjast hvað harðast 
gegn, laxeldi í sjó. Bæði forstjóri Hafrannsóknar-
stofnunar og einstaka starfsmenn hafa nú og fyrr 
sem starfsmenn Veiðimálastofnunar gefið út yfirlýsingar gegn laxeldi í 
sjó og sérstaklega í Ísafjarðardjúpi áður en stofnunin er fengin til þess 
að hrófla upp svonefndu áhættumati í því skyni að stöðva áform um 
laxeldi.

Blaðamaður Stundarinnar, Ingi Freyr Vilhjálmsson, gerir lítið úr fjár-
hagslegum samskiptum stofnunar og veiðifélaga og segir þau afmarkast 
við veiðifélag Langadalsár. Þá heldur blaðamaðurinn því fram að Haf-
rannsóknarstofnunin þiggi mikla styrki frá eldisfyrirtækjunum. Þar er 
vísað til Umhverfissjóðs sjókvíaeldis sem hann segir í eigu eldisfyrir-
tækjanna. Er það meginniðurstaða blaðamanns Stundarinnar að Haf-
rannsóknarstofnun fái fé frá báðum hagsmunaaðilum og þó sýnu meira 
frá eldisfyrirtækjunum en frá veiðifélögunum.

Hallað mjög réttu máli
Um þessa frásögn rannsóknarblaðamannsins má hafa sömu orð og höf-
undur Njáls sögu þegar rakin er frásögn Gunnars Lambasonar af Skarp-
héðni í brennunni:  

Og um allar sagnir hallaði hann mjög til en ló víða frá.
Fyrir það fyrsta hverfur vanhæfnin ekki þótt hún kunni að eiga bæði 

við samskipti Hafrannsóknarstofnunar við veiðifélögin og eldisfyrir-
tækin. Þvert á móti þá eykst umfang vanhæfninnar. Í lögum veldur það 
vanhæfni ef opinber aðili á sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta 
eða ef samskiptin eru þannig að draga megi með réttu óhlutdrægni hans 
í efa.   

Þannig er ástatt með samskipti Hafrannsóknarstofnunar við veiði-
félögin og Fiskræktarsjóð. Stofnunin vinnur margar rannsóknir fyrir 
einstök veiðifélög á hverju ári. Á síðustu mánuðum má nefna Veiðifélag 
Laxár í Dölum og Veiðifélagið Faxa í Tungufljóti til viðbótar við veiðifé-
lag Langadalsár. Hafrannsóknarstofn er háð þessum  veiðifélögum um 
sértekjum og starfsmenn eiga starf sinn að einhverju leyti a.m.k. undir 
því að vinna fyrir veiðifélögin. Það gefur auga leið að stofnunin er ekki 
í góðri stöðu ef hún gefur út álit sem gengur gegn hagsmunum veiði-
félaganna. Þá eru samskiptin við Fiskræktarsjóð þannig að stofnunin 
hefur fengið 43 styrki á 10 ára tímabili samtals að fjárhæð 80 milljónir 
króna. Fiskræktarsjóður er opinber sjóður en 3 af 5 stjórnarmönnum 
sem afgreiða erindi um styrkir eru fulltrúar veiðifélaganna. Þar liggur 
hundurinn grafinn. Veiðifélögin hafa tögl og haldir og Hafrannsóknar-
stofnun fær ekkert rannsóknarfé nema með þeirra stuðningi. Í þessu 
ljósi er hollt að líta málverkagjöf forstjóra Hafrannsóknarstofnunar til 
Landssambands veiðifélaga á 50 ára afmæli þeirra.

umhverfissjóður sjókvíaeldis
Staðan í umhverfissjóði sjókvíaeldis er gerólík. Sá sjóður er nýr. Lög 
um hann voru sett 2014 og sjóðurinn úthlutaði fé fyrst í ár. Stundin 
upplýsir að Hafrannsóknarstofnun hafi fengið 54 milljónir króna af 86 
milljónar króna úthlutun. En sjóðurinn er ekki í eigu eldirfyrirtækjanna 
eins og staðhæft er. Þvert á móti í lögunum segir að Umhverfissjóður sé 
sjálfstæður sjóður i eigu ríkisins.  Eldisfyrirtækjunum er gert að greiða 
árlegt gjald fyrir hvert framleitt tonn sem nota á til þess að lágmarka 
umhverfisáhrif af sjókvíaeldi. Stjórn sjóðsins úthlutar fénu. Fjórir skipa 
stjórnina, tveir fulltrúar ráðherra, einn frá eldisfyrirtækjum og einn frá 
veiðifélögum. Þarna er fulltrúi eldisfyrirtækja í  minnihluta ólíkt því 
sem er í Fiskræktarsjóði þar sem veiðifélögin hafa meirihluta.

Tilraun blaðamanns Stundarinnar til þess að hvítþvo Hafrannsóknar-
stofnun af vanhæfninni er vindhögg. Gagnaöflun er verulega áfátt, hún 
er óvönduð og villandi mynd dregin upp. Þetta er eiginlega sorglegt 
frávik frá öðrum greinum Stundarinnar, nokkurs konar Stundarbilun. 
Spyrja má um ástæður. Ekki verður fullyrt um þær en athyglisvert er að 
á Facebook síðu blaðamannsins er mynd af honum  sigri hrósandi með 
nýveiddan 93 cm hæng úr Vatnsdalsá.

Kristinn H. Gunnarsson

leiðari
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Stundarbilun

Guðmundur Hagalín frá Ingjaldssandi horfði á sólina setj-
ast á fögru kvöldi:

Bak við fjöllin sólin sígur
skuggi læðist yfir móann.
Hér á kvöldin hefur sést  
hlaupa um og snuðra tófan.
Fugl í skolla skolti hékk
sem og fleiri þarna dó‘ann.
Refsins hvolpar sultinn seðja
sárum rómi kvakar lóan.

Guðmundur bjó um tíma í Bolungavík og eitt sinn fylgdist 
hann með kindum á hjalla í fjallinu ofan við bæinn á síðsumri:

Sauðfé gengur hjalla hér 
hleður grösum sér í maga.
Hjörðin dafnar virðist vel
vantar aldrei neitt að naga.
Bóndi skjótt nú smala fer
safna fénu heim úr haga.
Lömbin tipla tindilfætt 
telja niður ævi daga.

Fyrir skömmu kom þessi vísa þegar Lækna Tómas var 
að mæra grjótið á Ströndum:

Um fegurð þegar fjallað er
Og flestu til er skartað.
Er allt sem okkur fleytir hér
innrætið og hjartað.

En víjum aðeins að þjóðmálunum. Það hefur ekki  
farið framhjá neinum að ríkisstjórnin sprakk eiginlega á  
rafrænan hátt upp úr miðnætti öllum að óvörum. Georg Jón 
Jónsson, bóndi á Kjörseyri við Hrútafjörð og vinur vísna-
hornsins snaraði þá að bragði saman þessum vísum:

Sæll ég leggst á svæfilinn
svona verða lyktir alls.
Ríkisstjórnarræfillinn
riðaði nú til falls.

Sumum gengur seint að læra
og sýna að þeir betrun virði.
Þannig getur uppreist æra
orðið  miklu þyngri byrði.

Sveinbjörn Jónsson, Súgfirðingur er hagyrðingur góður 
eins og margir Súgfirðingar og yrkir gjarnan vísnabálka um 
ýmis efni. Fyrr á árinu orti Sveinbjörn bálkinn Samgöngu-
málin leyst í tilefni af því að Samgönguráðherra hafði þá 
skipað nefnd til þess að skoða gjaldtöku sem standa ætti 
undir vegaframkvæmdum. Nú þegar tillögurnar hafa litið 
dagsins ljós er upplagt að lesa kvæðið yfir.

Samgöngumálin leyst

Samgönguáætlun sett var á blað
samþykkt af alþingismönnum.
Svona er lífið, það er nú það
þannig við söguna hönnum.

Samgönguráðherra setti í nefnd
að sjá út hvar hægt er að rukka.
Reyna að kalla fram réttláta hefnd
á rútur og bíla og trukka.

Margsvikinn landsbyggðarlýðurinn fór
lokaði vegum og slóðum.
Það hlustar ei neinn á þann hlunnfarna kór
er hlæjandi stendur á glóðum.

Ríkisstjórn Íslands er ræður hér nú
rígbundnir heilbrigðisleppar.
Sér ekki þörf fyrir braut eða brú
sem bruna um afdalajeppar

Það rætist ei allt við að ræða það oft
í ríkasta landi í heimi.
Því er ei skrítið að loforðaloft
um lyginnar hásali streymi.

Í landinu okkar er loforðafjör
lýðurinn verður því feginn
að ráðherra nýti sín kjaradómskjör 
kaupi sér bókina' um veginn.
 
Víkjum þá sögunni að Framsókn. Hörðum og langvar-

andi innanflokksdeilum hefur lokið með því að fyrrverandi 
formaður flokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sem 
ættaður er frá Kambi í Reykhólasveit og Ósi í Steingrímsfirði 
er farinn úr flokknum og vinnur að því að stofna annan flokk 
ásamt þingmanni kjördæmisins Gunnari Braga Sveinssyni. 

Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn fylgist með þessum at-
burðum úr fjarlægð innst í Ísafjarðardjúpi og leggur sitt mat á þá:

Simmi er enginn sauður
svei mér ei vopna snauður.
Högg reiðir hátt
upp í haustloftið blátt.
Nú er Framsóknarflokkurinn dauður.

Í pólitískum drulludamm
má deila um smekk og hagi,
en klofið býðir Framsókn fram
og finnst það bara í lagi.

Nú er bara að bíða spenntur eftir frekari framvindu á 
stjórnmálasviðinum á haustmánuðum.

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísnahornið

Óður til kosninga
nú er komið haust. 

Það kólnar í lofti, haust-
lægðirnar koma yfir landið 

hver á fætur annarri, gróðurinn tekur 
á sig sinn fallega lit sem einkennir árs-
tíðina og börnin fara aftur í skólann 
sinn. Já og svo eru auðvitað líka kosn-
ingar.

Þegar ganga á til kosninga í þriðja 
sinna sinn á aðeins fimm árum hlýtur 
að vera kominn tími til þess að staldra 
aðeins við og velta vöngum. Af hverju 
stafar þessi óstöðugleiki í stjórn-
málunum? 

Enn á ný hefur almenningur risið 
upp og látið í sér heyra og skilaboð-
in eru skýr. Við viljum breyta stjórn-
málamenningunni. Við viljum betri 
vinnubrögð í stjórnmálunum, meira 
gagnsæi í stjórnsýslunni og við ger-
um þá kröfu að stjórnmálamenn starfi 
með hag almennings að leiðarljósi. 
Þjóðin á skilið að stjórnmálamenn 
starfi af heilum hug að því að byggja 
brú á milli hennar og stjórnmálanna, 
að stjórnmálamenn vinni af heilum 
hug að því að auka traust hennar til 
Alþingis.

Að skipta út stjórnmálamönnum 
eða stjórnmálaflokkum mun ekki 
breyta miklu nema grunngildum 
stjórnmálanna sé breytt, stjórnmála-
menningunni sé breytt. Allir flokkar 
gefa fögur loforð í aðdraganda kosn-
inga og flestir gera það af góðum hug 
og vilja til þess að bæta samfélagið. 
Þegar á hólminn er komið og flokk-
ar jafnvel komnir í ríkisstjórn virðist 

oftar en ekki illmögulegt að standa 
við gefin loforð ýmist vegna „pólitísks 
ómöguleika“ eða einhverrar kerfis-
lægrar tregðu.

Það ætti að vera krafa að stjórn-
málamenn standi við gefin loforð. Ef 
það er ekki gert þá ætti almenningur 
að hafa óskoraðan rétt til þess að vera 
upplýstur um af hverju það er ekki 
hægt. Gagnsæi er lykilatriðið. Það 
þarf að eyða þeirri kerfislægu hneigð 
stjórnvalda að leyna upplýsingum 
fyrir almenningi til þess að vernda 
eigin hagsmuni. Alþingismenn starfa í 
umboði þjóðarinnar og því skal aldrei 
gleyma.

Í framtíðinni munu stjórnmál og 
stjórnsýsla vera gagnsæ og allar upp-
lýsingar og gögn í fórum stjórnvalda 
munu vera tiltæk án undandráttar. Al-
menningur mun hafa tryggan aðgang 
að öllum gögnum sem opinberir aðil-
ar safna eða sýsla með.

Til þess að stuðla að þessari fram-
tíð vil ég hvetja alla kjósendur, sérstak-
lega ungt fólk, til þess að taka framtíð 
sína í eigin hendur og nýta kosninga-
rétt sinn.

Eva Pandora Baldursdóttir
Þingmaður Pírata í  

Norðvesturkjördæmi
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Vandamálið er öllum ljóst: 
Sjávarútvegurinn og önnur 
fyrirtæki í útflutningi hafa 

orðið illa fyrir barðinu á harkalegum 
sveiflum í gengi íslensku krónunnar. 
Viðskiptaáætlanir hrökkva úr sam-
bandi. Framleiðsluvandi breytist í 
birgðavanda. 

Smærri fyrirtæki þurfa ekki ein-
göngu að kljást við gengisáhættu held-
ur hafa ekki aðgang að ódýru lánsfé á 
erlendum vöxtum eins og mörg stærri 
fyrirtæki geta.  

Vaxtagreiðslur af húsnæðislánum 
eru langtum hærri en af sambæri-
legum lánum í nágrannalöndunum. 
Þannig er hægt að reikna út að ef hægt 
væri að skipta krónuvöxtunum út fyr-
ir danska vexti gæti meðalheimilis-
haldið tekið 40 frídögum meira á ári 
bara vegna lægri vaxtaskostnaðar. Það 
munar um minna. 

Háir vextir valda því að þó skuld-
setning ríkisins sé með því skásta sem 
gerist í Evrópu, eru vaxtagreiðslur 
hins opinbera óvíða hærri. Næg eru 
verkefnin og framkvæmdirnar sem 

bíða vegna þessa, og skattarnir hærri 
en ella til að greiða vextina. 

Stöðugri gjaldmiðill  
og lægri vextir
Viðreisn er eini flokkurinn sem talar 
um vandamálin sem örmyntin okkar 
hefur í för með sér. Strax og Benedikt 
Jóhannesson tók við sem fjármálaráð-
herra var sett í gang fagleg vinna sér-
fræðinga, innlendra og erlendra, til að 
taka út peningastefnuna og leggja til 
leiðir til úrbóta. Markmiðin eru skýr: að 
minnka sveiflur og lækka vexti. Við höf-
um lagt til tvær tillögur; upptaka evru 
og myntráð. Aðrar leiðir kunna að vera 
til. Útfærslan skiptir í sjálfu sér ekki öllu 
máli heldur að markmiðin náist. 

Þessari vinnu er ekki lokið en mun 
ljúka næsta vor. Viðreisn setti gjald-
miðilsmálin á dagskrá og Viðreisn mun 
halda áfram að tala um gjaldmiðilinn 
okkar og hvernig hægt er að lækka 
þann kostnað sem hlýst af honum. 

Gylfi Ólafsson
oddviti Viðreisnar 

í Norðvesturkjördæmi

23 milljarðar króna og 410 störf
Laxeldi í Ísafjarðardjúpi: 

Á borgarafundinum á Ísafirði 
flutti Gunnar Tryggvason, 
verkfræðingur hjá KPMG 

erindi um efnahagsleg áhrif af  af 
laxeldi í Ísfjarðardjúpi og áhrif þess 
á íbúaþróun. Niðurstöðurnar eru að 
íbúum muni fjölga um 900 og að árs-
veltan yrði um 23 milljarðar króna 
útflutningstekjur. Bein störf við at-
vinnugreinina yrðu 260 og óbein 150 
eða samtals 410.  Skatttekjur ríkis-

sjóðs eru áætlaðar 1.030 milljónir 
króna á ári og  380 milljónir króna til 
sveitrafélaga. Þá fengju lífeyrissjóðir 
um 250 milljónir króna í iðgjalda-
greiðslur.

Forsendur um fjölda starfa eru 
sóttar til Noregs og Írlands. Gert er 
ráð fyrir að leyft verði að ala 30 þús-
und tonna lífmassa í Ísafjarðardjúpi 
sem að mati skýrsluhöfunda þýðir um 
25 þúsund tonna framleiðslu á ári.

betra gengi með 
stöðugu gengi

Ísafjarðarbær
www.isafjordur.is

Samþykkt á breytingu á 
deiliskipulagi Íþróttasvæðis 
á Torfnesi og Sindragötu 4, 
Ísafirði, Ísafjarðarbæ
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti þann 21. september 
2017 breytingar  á deiliskipulagi íþróttasvæðis á  Torfnesi og 
deiliskipulagi Eyrarinnar, Sindragötu 4, Ísafirði: 

• Á Torfnesi fellur út hluti núverandi gervigrasvallar og þar  
verður byggingarreitur fyrir fjölnotahús. 

• Sindragötu 4 er skipt upp í tvær lóðir, 4 og 4a. Jafnframt eru 
lóðamörk til suðvesturs færð út um 4m þannig að heildarlengd 
lóðanna er 40m í stað 36m.

Tillögur voru auglýstar skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu 
athugasemdir, verið send umsögn sveitarstjórnar. Ekki voru  
gerðar breytingar út frá innsendum athugasemdum. 
 
Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar  
í B-deild Stjórnartíðinda. 

Axel Rodriguez Överby
- skipulags- og byggingarfulltrúi
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Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

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

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

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

styrkur - ending - gæði

BaðherBergisinnrÉttingar
hÁgÆða Danskar

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15
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3-4. Hegðun og lifun göngu-
seiða
Hegðun ungra sjógönguseiða sem 
strjúka er önnur en eldri fiska sem 
sleppa. Þetta er lykilatriði fyrir allt 
áhættumatið og því er snemmbúið strok 
meðhöndlað sérstaklega. Aldur, stærð 
og árstími við flótta eldislaxa úr kvíum 
hefur afgerandi áhrif á afdrif þeirra í 
sjó (Skilbrei et al. 2015) og á líklega 
svipað við um náttúruleg gönguseiði. 
Alin gönguseiði til fiskræktar eru talin 
yfirgefa ána sem þeim er sleppt (yfir-
leitt þeirra heimaá) og halda  tiltölulega 
hratt til sjávar. Villt gönguseiði fara til 
sjávar yfir lengri tíma, ferðast niður 
ána að næturlagi og verða smám saman 
virkari í dagsbirtu þegar hitastig hækkar 
og seltuþoli er náð (Thorpe et al., 1994). 
Mögulega á innprentun á upprunaá 
sér því stað allan þann tíma sem þau 
dvelja í ánni. Því virðist vera margvís-
legur munur á atferli og lífsmöguleik-
um villtra gönguseiða og gönguseiða af 
villtum uppruna sem sleppt er í á í fisk-
ræktarskyni, sem hefur áhrif á hversu 
vel þau rata og skila sér sem fullorðinn 
kynþroska fiskur á æskustöðvarnar til 
að hrygna (t.d. Jonsson et al., 2003,; 
Keffer, M.L. & Caudill, C.C., 2014). Al-
mennt er álitið að eftir því sem laxinn 
hefur verið lengur við eldisaðstæður 
tapist ratvísi hans og afkomumöguleik-
ar í villtri náttúru minnka. Íslenskur 
samanburður á endurheimtum villtra 
gönguseiðum og seiða sem framleidd 
eru með eldi (n= 750 þúsund seiði) en 
upprunnin úr sömu á sýnir að eldið 
hefur neikvæð áhrif og endurheimtur 
eru minni. Þannig voru heimtur ör-
merktra gönguseiða í fiskirækt á Íslandi 
á árabilinu 1986-1994 að meðaltali um 
0,61% (Magnús Jóhannsson og Sigurð-
ur Guðjónsson, 1996 ). Endurheimtur 
eldisgönguseiða úr sleppingum í Laxá 
í Aðaldal hafa að meðaltali verið um 
0,5% í veiði og svipaðar í Hofsá í Vopna-
firði (Guðni Guðbergsson 2010; Þórólf-
ur Antonsson og Ingi Rúnar Jónsson 
2004). Því er ljóst að afföll seiða sem 
komið er á legg í eldiskerjum eru gríðar-
leg í hafi.

Þó endurheimtuhlutfall göngu-
seiða sé almennt mjög lágt felst ógnin 
af gönguseiðum sem tapast úr kvíum 
í miklum fjölda þeirra. Smolt (sjó-
gönguseiði) og post-smolt (<230g) sem 
sleppa úr eldiskví eru talin ganga hratt 
út á opið haf (Jonsson, B. & Jonsson, 
N., 2006; Skilbrei, O. et al., 2009). Því 
er augljóslega afar erfitt að ætla sér að 
minnka skaðann með því að veiða þau 
í net eða gildrur nærri fiskeldisstöðinni 
(Skilbrei et al., 2015). Eldislax hefur ver-
ið kynbættur í 12+ kynslóðir og er því 
smám saman að verða ólíkari villtum 
laxi en meira húsdýr í gerðinni. Kyn-
bæturnar miða m.a. að hröðum vexti en 
gegn snemmkynþroska. Líf við eldisað-
stæður hefur einnig áhrif á atferli í nátt-
úrunni, sem gerir fiskinn óhæfari til að 
komast af. Til dæmis hefur skoðun leitt 
í ljós að 60-96% eldisfisks sem veiddur 
er í náttúrunni er með tóman maga (t.d. 
Soto et al., 2001,; Abrantes et al., 2011; 
Hislop & Webb, 1992).   Eldis-göngu-
seiði sem strjúka dvelja í 1-3 ár í sjó áður 
en kynþroska er náð og þau taka að leita 
uppi ferskvatn til hrygningar. Lengdur 
sjódvalartími hefur að sjálfsögðu áhif 
á lífslíkurnar. Endurheimtur flúinna 
eldisseiða úr hafi eru umtalsvert lakari 
en villtra seiða. Tvær megin rannsóknir 
hafa verið gerðar á samanburði á endur-
heimtum villtra gönguseiða og eld-
isseiða sem sleppt hefur verið í ár. Önn-
ur er kennd við Burrishoole á Írlandi 
hvar lifun frá smolti að fullorðinsstigi 
eftir einn vetur í sjó var að meðaltali 

8% (2,9-12,6%) hjá villta fiskinum en 
aðeins 2% (0,4-4,4%) hjá eldisfiskinum 
(Piggins & Mills, 1985).

Hin rannsóknin á endurheimtum 
gönguseiða fór fram í ánni Imsa í Nor-
egi og stóð yfir í 14 ár. Þar voru meðal 
endurheimtur metnar 8,9% hjá villtum 
seiðum en 3,3% og 2,9% hjá 1+ og 2+ 
eldis-gönguseiðum sem sleppt var í ána 
(N. Jonsson et al., 2003). Í Eystrasaltinu 
var lifun villtra gönguseiða metin 4,5x 
meiri en eldisseiða (Saloniemi et al., 
2004). Í umfangsmiklum sleppi- og 
endurheimtutilraunum norsku Haf-
rannsóknarstofnunarinnar, hvar eldis-
fiski var sleppt úr eldiskví, en var bæði 
endurheimtur með veiðum í sjó og í 
ferskvatni, var endurheimtuhlutfall 
gönguseiða sem sleppt var að vori eða 
fyrri part sumars (n= 64 þúsund, þyngd 
<230g) samtals 0,36% (Skilbrei et al. 
2015). Þó hlutfallið sé lágt felst hættan 
við strok gönguseiða að vori einkum í 
að fjöldi þeirra getur verið mikill og þau 
eru einna líklegust til að rata aftur heim 
– eða í nærliggjandi á. Þau sem komast 
af hafa náð að lifa lengi af í villtri náttúru 
og aðlagst henni. Því er mest áríðandi að 
koma í veg fyrir strok slíkra seiða úr eld-
iskvíum, til að draga úr líkum á erfða-
blöndun.

Í umfjöllun um breytur fyrir 
snemmbúið strok í áhættumati Hafró 
(bls. 25) er tekið fram að stuðst er við 
niðurstöður á lífslíkum á sjávardvöl 
gönguseiða úr hafbeit í Rangánum til 
viðmiðunar og gert ráð fyrir að þær séu 
5% fyrir villt seiði. Síðan er notuð niður-
staða frá Hindar (Hindar et al. 2006) um 
að lífshæfni eldis-sjógönguseiða sem 
sleppt er í á sé 37% af lífshæfni villtra 
seiða, sem gerir þá mat uppá 1,85% lif-
un eldisseiða sem sleppa. Hvaða tölur er 
rétt að miða við er erfitt að meta en alt-
ént kemur hér fram umtalsverður mun-
ur á mati lifunar eins og hún reiknast 
fyrir eldis-gönguseiði sleppt í á og eld-
is-gönguseiði sem sleppa úr kví, en það 
getur haft talsverð áhrif á niðurstöðu 
reiknilíkansins. Lægri endurheimtur 
seiða sem sleppa úr kví samanborið við 
seiði sem sleppt er í ár segir talsvert um 
skerta aðlögunarhæfni kvía-eldisfisks-
ins í náttúrunni.

Tilraunir norsku hafrannsóknar-
stofnunarinnar (MRI) náðu einnig til 
sleppinga gönguseiða utan hefðbund-
ins göngutíma (haustsmolt). Yfir 40% 
útsettra gönguseiða í norsku laxeldi 
eru svokölluð haustsmolt. Slík seiði eru 
framleidd með ljósastýringu sem er lyk-
ilþáttur við myndun seltuþols laxaseiða. 
Tilgangurinn er að stýra framleiðslu eld-
isstöðva þannig að framboð fisks sé jafn-
ara og nýting búnaðar sé sem best, auk 
þess sem slík seiði taka jafnan mikinn 
vaxtarkipp eftir sjósetningu. Eftir einn 
vetur í sjó (að vori) eru þessi seiði orðin 
5-8x þyngri en jafnaldrar þeirra sem aldir 
eru í ferskvatni yfir veturinn, jafnvel þrátt 
fyrir mun læga hitastig í sjónum. Þetta er 
því álitleg framleiðsluaðferð. Seiðafram-
leiðsla á laxi nýtir gjarnan hærra hitastig 
ferskvatns til að hvetja vöxtinn. Jarðhiti 
á Íslandi gefur einstök tækifæri til fram-
leiðslu gönguseiða utan náttúrulegs tíma 
og ætti að vera lykil atriði til lækkunar 
kostnaðar og betri samkeppnisstöðu eld-
isfyrirtækja á Íslandi.

Í sleppi- og endurheimtutilraunum 
MRI á haustsmoltum (n=23 þúsund, 
þyngd <230g) skilaði aðeins einn fisk-
ur sér til baka, eftir 3.ja ára sjávardvöl 
(0,004%). Líklega ganga seiðin hratt á 
haf út jafnvel þó þau sleppi að hausti en 
lifun þeirra virðist vera hverfandi lítil 
(Skilbrei, 2013). Stærri seiði (kringum 
500g) sem hafa verið sumarlangt í sjó 
en sleppa að hausti eru staðbundnari og 
því mun meiri möguleiki til endurveiða 
í net (Olsen & Skilbrei, 2010; Skilbrei 
2010). Í tilraununum tókst að endur-
heimta tæp 11% fljótlega eftir flóttann 
en samanlagðar endurheimtur eftir 1-3 
ár í sjó voru 0,2% (Skilbrei et al. 2015). 
Haustseiði eða stærri seiði sem sleppa 

að hausti til (eftir að náttúruleg ljóslota 
tekur að styttast og göngur villtra seiða 
eru afstaðnar) eru því talin vera mun 
minni ógn og afar ólíkleg til að bland-
ast við villta laxastofna samnborið við 
vorseiði (Skilbrei, 2013). Samanburður 
á lífslíkum haustsmolta og vorsmolta í 
hafi eru taldar vera 1:39  (Taranger et al. 
2012). Jafnframt fundu Hansen & Jon-
son (1989; 1991) mikil áhrif útsetninga-
tíma gönguseiða á endurheimtuhlutfall 
þeirra og lifun.

Merkilegt má telja að þessara um-
fangsmiklu rannsókna MRI og niður-
staðna um flótta gönguseiða eða 
stórseiða að hausti sé ekki getið sérstak-
lega né tillit tekið til þeirra í áhættu-
mati Hafrannsóknarstofnunarinnar, við 
mat á líkindum til blöndunar við villta 
stofna ellegar í tillögum og mótvægisað-
gerðum. Aðeins eru metin áhrif göngu-
seiðasleppinga (snemmbúið strok) en 
annar fiskur sem kynni að sleppa, óháð 
árstíma, settur í flokkinn síðbúið strok. 
Raunar er þess getið (bls. 21) að lax sem 
sleppur á öðrum æviskeiðum en sem 
vor-gönguseiði eða fullorðinn eigi minni 
möguleika og að lax sem sleppur að vetri 
drepist að lang stærstu leyti. Þessum 
staðreyndum hefði þurft að gefa betri 
gaum. Tækifæri íslensks laxeldis felast 
einmitt sérstaklega í notkun jarðhita 
og góðs aðgangs að hrognum árið um 
kring til framleiðslu haust-gönguseiða 
og í framleiðslu stórseiða á landi. Hvoru 
tveggja styttir framleiðslutíma í sjó og 
því ætti áhætta vegna erfðablöndunar 
við villta stofna að minnka stórlega.

5-6. Síðbúið strok, eldistími og 
kynþroskahlutfall
Stór lax (>900g) sem sleppur úr eld-
iskví hefur allt aðra og almennt stað-
bundnari hegðun en gönguseiði sem 
sleppa að vori. Stór hluti hans sveimar 
í vikur eða mánuði í yfirborðinu nærri 
eldisstaðnum (t.d. Solem et al., 2013; 
Chittenden et al., 2011), svipað og stór 
seiði (ca 500g) sem sleppa á hausti 
(Skilbrei et al. 2015). Þó kann fjarlægð 
frá opnu hafi og straumar að hafa þar 
áhrif, bæði á dreifingu fisksins og getu 
hans og eiginleika til að rata aftur upp 
í ferskvatn þegar líður að hrygningar-
tíma (Hansen, 2006; Hansen & Yong-
son, 2010). Staðbundin hegðun gefur 
mun meiri tækifæri til að veiða upp 
sloppinn fisk samanborið við flúin 
gönguseiði, og búnaður til þess ætti og 
tilbúin viðbragðsáætlun ætti að vera 
sjálfsögð krafa í starfsleyfum kvíaeldis-
fyrirtækja. Í sleppitilraunum MRI (n= 
8023, þyngd >900g) endurveiddust 23% 
, mest á fyrstu tveimur mánuðunum, en 
bæði var veitt í net og á stöng. Heildar 
endurveiðihlutfall eftir 1-3 ár í sjó datt 
niður í 0,09% (Skilbrei et al. 2015). Fall 
endurveiðihlutfallsins bendir sterklega 

til að sé fiskurinn ekki kynþroska eða 
á leið í kynþroska um haustið þegar 
hann sleppur séu lífslíkur hans til að lifa 
til næsta árs í villtri náttúru mjög litlar. 
Þessvegna er tíðni kynþroska eldisfisks á 
framleiðslutímanum, einkum að sumri 
og hausti mikilvægar upplýsingar því 
þær varða áhættuna af því að kynþroska 
stór lax gangi upp í ferskvatn.

Rannsóknir hafa sýnt að æxlunar-
árangur eldislaxa sem ganga upp í ár til 
hrygningar er umtalsvert minni en hjá 
villtum fiski (t.d. Fleming et al., 2000; 
Weir et al. 2004). Áður var nefnt að sam-
anburður á hrygningarárangri   villtra 
laxa og eldislaxa, í hálf-náttúrulegu 
umhverfi, sýndi að árangur eldishænga 
í æxlun var aðeins 1-3% af árangri 
villtra hænga. Árangur eldishrygna var 
um 30% af árangri villtra hrygna en þó 
breytilegri og líklega háðari umhverfis-
aðstæðu en hjá hængum (Fleming et 
al., 1996; Weir et al., 2004). Rannsóknir 
á hegðun og árangri hrygningar í vill-
tri náttúru renna stoðum undir þessar 
niðurstöður og höfundar komast að 
þeirri niðurstöðu að kynþroska eldis-
hængar tapi samkeppninni við villta 
hænga og taki því lítinn þátt í æxlun 
(Fleming et al., 2000). Rannsóknir hafa 
jafnframt sýnt að æxlunarárangur stórra 
eldisfiska sé líklega einnig breytilegur 
eftir því á hvaða stigi lífsferilsins (stærð 
og á hvaða tíma) fiskurinn sleppur 
(Fleming et al., 1997). Kynbætur á eld-
islaxi hafa frá byrjun leitast við að draga 
úr tíðni kynþroska enda rýrir kynþrosk-
inn gæði framleiðslunnar og dregur úr 
vexti fisksins. Jafnan eru meiri líkur á 
að hængar fyrr kynþroska en hrygn-
ur í eldi, enda tengsl milli vaxtarhraða 
(stærðar) og kynþroska (t.d. Harmon et 
al., 2003).  Auk heildar kynþroskatíðni í 
hópi stórra laxa sem sleppa úr eldiskví 
skiptir kynjahlutfall kynþroska fisksins 
og árstími því verulegu máli við mat á 
áhættu á erfðablöndun við villta stofna. 
Einnig er ljóst að þó hlutfall kynþroska 
eldisfiska sé t.d. metið 15% af heildar-
fjölda klakfiska í stofni ár (Í líkaninu 
er gert ráð fyrir að 15% sloppinna stór-
laxa verði kynþroska og gengi upp í ár!) 
verður erfðafræðileg hlutdeild þeirra 
við nýliðunina mun minni, sérstaklega 
vegna vanhæfni hænganna. Í áhættu-
mati Hafrannsóknarstofnunarinnar 
er ekki greinilegt eða augljóst hvernig 
þessar upplýsingar eru notaðar í líkan-
inu til að meta hættuna á erfðablöndun 
né við hvaða ætlaða æxlunarárangur 
hvors kyns er miðað. Ekki er heldur 
hægt að sjá í greinum Glovers sem hafð-
ar eru til hliðsjónar (Glover et al. 2012, 
2013) hvernig kynjahlutfall og æxlunar-
árangur kynþroska eldisfisks sem geng-
ur í ár hefur áhrif á fylgni hlutfalls eldis-
fisks í stofni þegar þröskuldsgildi vegna 
erfðablöndunar eru metin.

Auk áður nefndra kynbóta hefur 
ljósastýring verið notuð um árabil til 
að örva vöxt en draga úr eða seinka 
kynþroska eldislaxa í kvíum (t.d. Tar-
anger et al., 2010, Iversen et al., 2016). 
Í tilraunum með ljós og ljóslotur, 
hvort sem gönguseiði eru sett út á 
vorin eða haustin hefur komið fram 
að löng ljóslota eða stöðugt ljós í kví-
um örvar vöxt og dregur úr kynþroska 
óháð vaxtartíma.   Til dæmis var í til-
raun Oppedals (Oppedal et al., 1999) 
kynþroskatíðni mjög lág (<1%), hjá 
Leclercq (Leclerec et al., 2011) var hún 
<2% og í tilraun Hansen með Led-ljós 
(Hansen et al., 2017) var kynþroska-
tíðni 0,0% en þó var lokaþyngd laxins 
6-7 kg. Ekki eru til nein opinber gögn 
um kynþroska eldislax hér á landi en 
nefna má að þegar ljós voru tekin í 
notkun við laxeldi hjá Rifósi hf. féll 
kynþroskatíðni sláturfisks úr 25% í 3% 
og kynþroski á sláturfiski hjá Arnarlaxi 
hf. er metinn um 1% nú um stundir 
(munnl. uppl).

Í áhættulikani Harfrannsóknar-
stofnunarinnar er „hlutfall þeirra sem 
kynþroskast og leita upp í á“ ein breyti-
stærðin yfir breytur fyrir síðbúið strok 
(stór fiskur) og er gert ráð fyrir að 15% 
fiskanna nái kynþroska og gangi upp í 
ár. Ekki kemur fram hvernig sú tala er 
valin eða við hvaða gögn hún styðst. 
Virðist þar vera um verulegt ofmat að 
ræða enda væri kynþroski gríðarlegt 
vandamál í laxeldi ef rétt væri. Það er 
hinsvegar ekki raunin.

Jafnt hlutfall snemmbúinna og 
síðbúinna stroka
Við útreikninga í áhættumatinu er gert 
ráð fyrir jöfnu hlutfalli (50:50) snemm-
búinna og síðbúinna stroka. Af ástæð-
um sem nefndar eru hér að ofan er mik-
ið álitaefni hvort hægt og skynsamlegt 
er að gefa sér það. Aldur fiska, árstími 
og stærð fiskanna þegar þeir sleppa úr 
kvíunum eru miklir áhrifavaldar á af-
drif þeirra í sjó og þar með á líkur þess 
að þeir gangi upp í ár og valdi þar usla. 
Alvarlegustu tilfellin sem líklegust eru 
til að valda erfðablöndun við villtan 
fisk eru ef gönguseiði sleppa að vori eða 
snemmsumars. Eftir þann tíma virðist 
hættan af stroki fiska vera mun minni. 
Gönguseiði sem sett eru í kvíar í sum-
arlok eða að hausti virðast eiga sér litla 
lífsvon. Sama virðist gilda um stórseiði 
(500g) sem sett eru út á svipuðum tíma. 
Stórlax (>900g) er og verður ekki nema 
að litlu leyti kynþroska sumarið sem 
hann sleppur. Kynþroska lax sem slepp-
ur skömmu fyrir hrygningu getur hins-
vegar skilað sér í laxveiðiár og valdið 
usla. Því virðist alls ekki greinilegt að 
hætta á erfðablöndun náttúrulegra 
laxastofna í ám sé í línulegu sambandi 
við fjölda fiska sem strjúka.

Hér verður ekki fjallað um aðra þætti 
í áhættumatsskýrslunni. Þó er þar tekið 
fram að um lifandi plagg sé að ræða og 
áhættumatið verði endurskoðað eins 
oft og þurfa þykir. Það er ekki fráleit 
hugmynd. Tillögur áhættumatsskýrsl-
unnar eru að banna eldi á kvíum í Ísa-
fjarðardjúpi, Stöðvarfirði og takmarka 
eldi í Berufirði. Fróðlegt væri að skoða 
hver útkoma áhættumatslíkansins er 
ef skilyrði eru sett um að leyfilegur út-
setningartími gönguseiða og stórseiða á 
þessum svæðum sé takmarkaður við lok 
sumars og haust, í ljósi upplýsinga um að 
þau eigi sér lítillar lífs von í náttúrunni ef 
þau sleppa. Jafnframt væri kveðið á um 
að fullnægjandi lýsing væri í kvíunum 
til að hindra kynþroska. Verspoor et al., 
(2006) telur að vel skilgreind eldissvæði 
með nægilegri fjarlægð frá laxveiðiám 
hvar eldið er stundað í traustum bún-
aði geti minnkað líkur á sleppingum 
eldisfiskska og áhrifum þeirra á villta 
laxastofna. Það finnst mér einnig líklegt.

Ólagur I. Sigurgeirsson.
Höf undur er lektor í fisk eldi við 

Háskól ann á Hól um.

Um áhættumat vegna mögulegrar erfðablöndunar 
milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi
Seinni hluti
Fyrri hlutinn birtist  
í síðasta blaði.
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að búa í sveitarfélagi þar sem 
atvinnulífið er að vakna úr 
dvala er eins og að búa í vor-

inu. Hvert húsið á fætur öðru spring-
ur út fullt af fólki sem vill fegra þau 
og  bæta. Ný fyrirtæki spretta upp og 
gömlu fyrirtækin standa sterk eins og 
gamalt tré og eflast við kraft samfé-
lagsins. Vestfirðingar sem lengi hafa 
þráð að búa heima í firðinum sínum 
koma aftur, því alla þyrstir í vorið og 
hvar er betra að njóta þess en í faðmi 
fjölskyldu, vina og fjallanna.

Það er dapurlegt til þess að hugsa að 
síðustu áratugi hefur fólkið á fjörðun-
um fögru mátt horfa á eftir vinum sín-
um og fjölskyldum flytjast á brott vegna 
skorts á atvinnutækifærum. 

Mig langar að vitna í frétt í 
Morgunblaðinu frá því vorið 2007. 
„ÞVERPÓLITÍSKUR hópur almennra 
borgara á Ísafirði hefur boðað til bar-
áttu- og hvatningarfundar á sunnudag 
undir yfirskriftinni "lifi Vestfirðir". 
Tilefni fundarins eru þær blikur sem 
nú eru á lofti í atvinnumálum svæð-
isins.“  Þar flutti ég ræðu um „hag-
kvæmni smæðarinnar“ og stöðuna 
sem upp var komin.

Þar var uppi hávært ákall um at-
vinnutækifæri, samgöngur, menn-
ingarlíf og réttlátari leikreglur í við-
skiptalífinu.  Í hruninu, ári síðar, kom 
svo í ljós að rekstur flestra fyrirtækja 
á Vestfjörðum var ekki eini vandinn, 
hinsvegar hafði verið vitlaust gef-
ið þegar kom að aðgengi að lánsfé, 
tækifærum og fleiri þáttum þjónustu 
í landinu. Enda var lítið fyrir og eftir 
krepputal í fjórðungnum, allt var þá 
þegar í kyrrstöðu.

Staðan var reyndar þannig að fljót-
lega eftir þennan fund flutti ég ásamt 
fjölskyldunni til Danmerkur frá Ísa-
firði þegar útibú Marel var lagt niður 
og bjuggum við þar í sex ár. 

Fyrsti valkostur þegar ákveðið var 
að flytja heim aftur voru auðvitað 
Vestfirðirnir en atvinnumálum var 
þannig háttað að við fluttumst á Pat-
reksfjörð þar sem við höfum unað hag 
okkar vel. Okkur óraði ekki fyrir að 
samgöngulega séð fluttum við á eyju 
og einu öruggu samgöngurnar yfir 
vetrartímann var ferja og flug einu 
sinni á dag, sex daga vikunnar, til og 
frá meginlandinu, en engar samgöng-
ur á laugardögum.

Þegar við vorum nýflutt fór ég 
einn daginn með son minn þá 10. 
ára í bíltúr og þar sem við ókum út á 
Vestfirskan holóttan þjóðveginn kem-
ur hönd milli sætanna og hann segir 
mjög ávítandi „ Mamma, nú stoppar 
þú, þetta er göngustígur“. 

Enn hossumst við á þessum 
„göngustígum“ síðan á sjöttaáratgun-
um og ekkert vald í þessu landi virðist 
geta breytt því.  Þarna keyra flutninga-
bílar með tengivagna daglega, því at-
vinnulífið á sunnanverðum Vestfjörð-
um hefur verið að blómgast, hinsvegar 
hefur enginn tölu á því hversu oft 
trukkar hafa farið útaf á síðustu árum 
enda er það ekki einu sinni frétt Þó 
enginn komst yfir nema fuglinn fljúg-
andi í fleiri klukkustundir á Vestfjörð-
um. Það er dýrt að missa bíla fulla af 
verðmætum útaf veginum og hvimleitt 
að sitja fastur með fjölskylduna á fjöll-
um, símasambandslaus, svo ekki sé 
talað um áhættuna sem af þessu hlýst.

Það er hluti af samfélagslegri 
ábyrgð að allir landsmenn fái vegi sem 
eru boðlegir árið um kring og auðvit-
að net og símasamband sem gerir okk-
ur kleyft að nýta heldstu auðlindina 
sem við eigum hugvit Vestfirðinga. 

Opinber þjónusta hefur verið 
dregin saman á Vestfjörðum því íbú-
unum hefur fækkað og er óhætt að 
segja að heilbrigð skynsemi hafi ekki 
alltaf ráðið þar för. Ber þar hæst þegar 
heilbrigðisstofnanir Ísafjarðar og Pat-

reksfjarðar voru sameinaðar í óþökk 
beggja stofnana. Á þeirri sameiningu 
er aðeins einn örlítill hængur að ekki 
er hægt að ferðast þar á milli í 5-8 
mánuði á ári eftir árferði. Ferðalagið 
er mjög spennandi bæði fyrir íbúana 
og starfsmenn heilbrigðisstofnunar-
innar yfir vetrartímann sem vita aldrei 
á hverju er von. Samlegðaráhrifin af 
þessari sameiningu eru engin eins og 
staðan er í dag.

Komum þá að virkjanamálum á 
Íslandi því búið er að virkja vítt og 
breytt um landið. Í upphafi til að 
tryggja orku fyrir fólkið og fyrirtæk-
in og heita vatnið notað til að kynda 
íbúðarhúsnæði. Umhverfisvænni orka 
er vandfundin í heiminum og höfum 
við verið í forystu í nýtingu jarðvarma 
og notkun á grænni orku. Hin síðari 
ár hefur hinsvegar orkan verið notuð 
til stóriðju og merkilegt nokk, það er 
ekki næg raforka í landinu til að senda 
á Vestfirðina ef íbúum fjölgar og fyrir-
tækin dafna. Varaafl Vestfirðinga nú er 
díselolía um 600 tonn á ári.

Víkur þá sögunni að Hvalárvirkj-
un, sóknarfærið sem íbúarnir sjá er 
auðvitað umhverfisvæn orka, hring-
tenging raforku og afhendingarör-
yggi á rafmagni á Vestfjörðum yrði 
stórbætt og næg rafmagnsframleiðsla 
fyrir fjórðunginn til framtíðar. Á um-
hverfisfræðamáli heitir þetta að verða 
sjálfbær um græna orku.

Ég hef kynnt mér matsskýrsluna 
um umhverfisáhrif virkjunarinnar 
og þar stendur. „Sjónræn áhrif fram-
kvæmdanna munu hafa bein áhrif á 
upplifun af svæðinu og eru að mati 
skipulagsstofnunnar líkleg til að hafa 
neikvæð áhrif á útivist og ferðaþjón-
ustu þar sem upplifun ferðamanna 
kemur til með að breytast á svæðinu.“

Í skýrslunni kemur auk þess fram 
að „Umhverfisáhrif virkjunarinnar eru 
ekki talin umtalsverð nema að víðerni 
sem nær frá Hornströndum að Stein-
grímsfjarðarheiði verður ekki lengur 
samfellt.“ Það er vitað að ferðamenn 
elska víðerni og fallega náttúru en 
höfum þó líka í huga að flestir þeirra 
heimsækja Reykjavík, Gullfoss, Geysi 
og Þingvelli. Þetta snýst ekki um þetta 
tæplega 1% ferðamanna sem leggja 
leið sína á Strandir heldur hvað viljum 
við og hvaða hagsmunir eru í húfi.

Strandamenn horfa auðvitað í að 
þeir fá bílfæra vegi og hvenær áður 
hafa sveitahéröð í byggð verið flokkuð 
sem víðerni?

Við viljum vöxt og viðgang í fjórð-
ungnum en engan hef ég heyrt sem 
hefur áhuga á stóriðju og stórfelldum 
náttúruspjöllum.  

Eftir áratuga lægð í atvinnumálum 
er komin ný atvinnugrein „laxeldi“ 
á svæðið. Það er mikil samlegð með 
sjávarútvegi og laxeldi hvað varðar 
mannafla, þekkingarþörf og aðbúnað. 
Þjónustufyrirtækin á svæðinu hafa 
eflst og ný fræðistörf hafa orðið til. 
Hinsvegar hefur ekki verið settur sá 
kraftur í rannsóknir sem til þarf til að 
byggja upp nýja atvinnugrein og virð-
ist þáttur opinberra aðila vera mjög 
fálmkenndur. 

Við þurfum að taka ákvarðanir 
um framhaldið en neysla á laxi hefur 
aukist gríðarlega í hinum stóra heimi 

og það er mikilvægt að vega og meta 
hvort við viljum taka þátt í þeirri fæð-
uframleiðslu.

Allskonar upphrópanir heyrast um 
áhrif laxeldis og eru þar ólíkir hags-
munahópar að kallast á. Til gamans 
má geta þess að laxeldismenn á norð-
urlöndum hafa meira að segja gengið 
svo langt að auglýsa lax sem eina „um-
hverfisvæna“ fiskinn fyrir neytendur. 
Það er hinsvegar efni í aðra umræðu 
hvort er umhverfisvænna að borða 
villta ýsu með kartöflum eða ræktaðan 
lax. Allar öfgar í umræðunni eru ekki 
til bóta og mikilvægast er að finna 
jafnvægi en umhverfisfræði gengur 
einmitt út á að finna jafnvægi í sátt við 
náttúru og samfélag.

Ég hef hér stiklað á stóru um 

hvernig staðan er og ljóst að það eru 
grunn innviðirnir sem þurfa að vera í 
lagi og í takti við þarfir fjórðungsins.

Vestfirðingar vilja nota umhverfis-
væna og örugga orku.

Vesfirðingar vilja góða, örugga vegi 
og netsamgöngur sem er lífæð samfé-
lagsins.

Vestfirðingar vilja öfluga þjónusu 
fyrir íbúana og að sú opinbera þjón-
usta sem hefur minnkað vegna fólks-
fækkunar aukist aftur í réttu hlutfalli 
við fjölgun íbúanna.

Vestfirðingar vilja öflugt atvinnu-
líf í fullri sátt við náttúruna, öflugt 
mannlíf og sjálfbæra Vestfirði. 

Það er vor fyrir Vestan.

Guðrún Anna Finnbogadóttir

liFi VeStFirðir
Borgarafundur í íþróttahúsinu Torfnesi 24. september 2017

Fæst í Eymundsson
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ríkisstjórnin var búin að vera 
við völd í 8 mánuði. Hún lof-
aði að bæta aðstöðu og kjör 

aldraðra; m.a. að gera það auðveldara 
fyrir eldri borgara að vera á vinnu-
markaðnum. Hvað hefur ríkisstjórnin 
gert til þess að bæta aðstöðu og kjör 
aldraðra? Svarið er: Ekkert. Ríkis-
stjórnin gerði ekki eitt einasta atriði 
fyrir eldri borgara á þessu tímabili. 
Þvert á móti: Hún gerði það erfiðara 
fyrir eldri borgara að vera á vinnu-
markaðnum. Og raunar gerði hún 
það nær ókleift.

Það hefði verið eðlilegt, að rík-
isstjórnin hækkaði eitthvað lífeyri 
aldraðra og öryrkja. En það gerði 
hún ekki. Enda þótt lífeyrir þeirra, 
sem eingöngu fá lífeyri frá almanna-
tryggingum, sé svo lágur,að hann dugi 
ekki til framfærslu gerði ríkisstjórnin 
ekkert til þess að hækka hann. Hún 
hélt lífeyri aldraðra og öryrkja niðri 
við fátæktarmörk og bannaði þeim 
að vinna. Hún torveldaði þeim einnig 
að spara, þar eð vextir af sparifé eru 

skattlagðir með 20% skatti; fjár-
magnstekjur skerða einnig ellilífeyri. 
Eldri borgarar eiga til dæmis erfitt 
með að minnka við sig húsnæði; ef 
þeir leggja einhverja peninga í banka 
er lífeyrir þeirra hjá Tryggingastofn-
un umsvifalaust skertur. Sama gildir, 
ef eldri borgari vill selja sumarbústað 
og nota andvirðið til efri áranna. Ef 
hann leggur andvirðið í banka er líf-
eyrir hans hjá Tryggingastofnun strax 
felldur niður. Það má því segja, að 
öldruðum séu allar bjargir bannaðar: 
Þeir mega ekki vinna og þeir mega 
ekki spara.

Margir telja, að eldri borgarar fái 
lífeyri frá TR skattfrjálst. En svo er 
ekki. Lífeyrir þeirra er skattlagður að 
fullu. Lífeyrir aldraðra frá Trygginga-
stofnun á að vera skattfrjáls. Það er 
ekkert vit í því að skammta öldruð-
um mjög nauman lífeyri og kóróna 
svo ósómann með því að taka skatt 
af hungurlúsinni. Ríkisstjórnin talaði 
mikið um að hún verði mörgum 
milljörðum til almannatrygginga. 

Það skiptir litlu máli þótt svo hefði 
verið á meðan lífeyrir aldraðra og ör-
yrkja dugar ekki til framfærslu. Það 
eina sem skiptir máli er, að lífeyrir á 
einstakling sé nægilega hár. Annars 
staðar á Norðurlöndunum er lífeyrir 
ýmist skattfrjáls eða lágt skattaður.

Greiðslur ríkis og lífeyrissjóða til 
eftirlauna nema um 10% af vergri 
þjóðarframleiðslu hjá hinum Norð-
urlandaþjóðunum en hér nema þær 
aðeins um 5% eða helmingi minna. 
Ef athugað er hvað eingöngu ríkið 
greiðir mikið til eftirlauna á Norð-
urlöndum er munurinn meiri. Á Ís-
landi ver ríkið rúmlega 2% af vergri 
þjóðarframleiðslu til eftirlauna en í 
Danmörku greiðir ríkið um 8% til 
eftirlauna. Auk þess er lífeyrir aldr-
aðra og öryrkja miklu hærri í hinum 
norrænu ríkjunum en hér. Það er því 
sama hvar er borið niður í saman-
burði í málefnum almannatrygginga 
og í lífeyrismálum. Ísland rekur alls 
staðar lestina.

Björgvin Guðmundsson

Eldri borgarar mega 
hvorki vinna né spara!

Spegilslétt Ísafjarðarhöfn í fögru veðri.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar



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

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

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

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

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

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

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

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

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

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

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

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

Eldhúsborð

Samtals

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur af öllum

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

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Þær áætlanir um laxeldi sem 
nú eru uppi eru tvímælalaust 
eitt stærsta byggðamál sem 

fram hefur komið síðustu áratugi og 
ef þessi uppbygging gengur eftir geta 
byggðarlög sem hafa átt í vök að verj-
ast svo sannarlega horft fram á bjartari 
tíma.  Um er að ræða þekkingariðnað 
sem leiðir af sér hundruð fjölbreyttra 
starfa  og í stað þess að tala um at-
gervisflótta er hægt að fara að tala um 
atgervissókn.   Sem dæmi má nefna 
að hjá frændum okkar Færeyingum 
eru framleidd um 80.000 tonn af laxi.  
Þar búa um 50.000 manns og 3.000 
vinna við  fiskeldi sem er stórt hlut-
fall enda fiskeldi orðið ein mikilvæg-
asta atvinnugrein þeirra.   Einnig má 
nefna að í Vesturbyggð og í Tálkna-
fjarðarhreppi hefur fólki fjölgað um 
150 frá árinu 2010 og er það fyrst og 
fremst fiskeldi að þakka.  Því mega 
þeir sem mestu ráða ekki láta hroð-
virknislega unna skýrslu Hafrann-
sóknarstofnunar sem nefnd hefur 
verið „áhættumat vegna mögulegrar 
erfðablöndunar frá laxeldi“  villa sér 
sýn enda töluðu flestir ef ekki allir 
flokkar um það í aðdraganda kosn-
inga og einnig nú við upphaf þings að 

byggðamálin yrðu sett á oddinn.
Hér verða nefnd nokkur atriði sem 

verðfella áhættumat Hafrannsóknar-
stofnunar verulega.

1. Hugtakið áhættumat.  Í skýrslunni 
eru með afar hæpnum forsendum 
reiknaðar út líkur á að fiskur komist 
upp í á.  Þegar áhætta er reiknuð út þarf 
að taka inn í dæmið hvaða afleiðingar 
það hefur í för með sér en það er ekki 
gert í áhættumatinu.  Þar með er titill 
skýrslunnar rangur og þá væntanlega 
niðurstaðan líka og hið svokallaða 
áhættumat er því ekki áhættumat og 
skýrslan þar með fallin um sjálfa sig.  
Þetta bendir til kunnáttuleysis þeirra 
sem að gerð skýrslunnar komu og 
líklegt verður að teljast að enginn af 
þeim sem komu að gerð skýrslunnar 
hafi hlotið tilsögn í gerð áhættumats.  
Hvað afleiðingarnar varðar þá er það 
með ólíkindum að hafbeitarám sé gef-
ið sérstakt verndargildi en árið 2004 
var sjókvíaeldi leyft á vestfjörðum og 
austfjörðum vegna þess að á þessum 
svæðum voru árnar ekki taldar hafa 
sérstakt verndargildi.  Þess má geta 
að í Noregi er bannað að sleppa fiski 
í ár til að rækta þær upp en þar í landi 

þykir það of mikið inngrip enda með 
því komið í veg fyrir náttúrulegt val.

2. Fjölgunarhæfni eldisfisks.  Það hef-
ur verið sýnt fram á að fjölgunarhæfni 
eldisfisks er ekki nærri þvi jafn góð og 
villts fisks sem leiðir til þess að líkurn-
ar á að eldisfiskur fjölgi sér minnka. 

3. Slysasleppingar.  Í skýrslunni er 
gengið út frá því að eldisfiskur sleppi 
og þar er fullyrt að 0,8% af hverju 
framleiddu tonni sleppi.  Þetta er al-

gjörlega úr lausu lofti gripið þar sem 
ekkiert samband er á milli tonnafjölda 
og sleppinga.  Nær væri að miða við 
fjölda seiða sem sett eru út.  Með 
þessum rökum væri hægt að minnka 
sleppngum um 20% með því að slátra 
4 kg vfiski í stað 5 kílóa fisks.  Þar að 
auki er talan 0,8% að hluta til miðuð 
við þá tíma í Noregi þegar ekki var 
búið að taka í notkun reglur um ör-
uggan eldisbúnað en eftir að staðall 
um búnað í fiskeldi dró umtalsvert 
úr sleppingum og nú er svo komið að 
sleppingar eru nánast úr sögunni.
4. Ratvísi eldisfiska.  Því er haldið 
fram í skýrslunni að 15% eldisfiska 
sem sleppa leiti upp í straumvötn.  
Þetta er u.þ.b. 20 föld ratvísi miðað 
við seiði sem veiðiréttarhafar hafa 
sleppt í árnar.  Hver vegna Hafró kýs 
að nota þessa tölu er óskiljanlegt en 
augljóslega skekkir þetta niðurstöð-
ur reiknilíkansins sem margir kalla 
„áhættumat“.

5. Þá er ekki tekið tillit til stærðar þess 
fisks sem sleppur en það skiptir veru-
legu máli þar sem stærri fiskur fer síð-
ur upp í árnar.

6. Miklu plássi skýrslunnar er eytt í 
umræðu um geldfisk en sú umræða er 
algerlega ótímabær.  Vonandi kemur 
að þeim tíma sem geldfiskur verður 
nothæfur í eldi en það geta liðið mörg 
ár þangað til það verður.

Vonandi ber stjórnmálamönnum 
landsins gæfa til að taka ákvarðanir 
sem verða vestfirðingum, austfirðing-
um og landsmönnum öllum til heilla 
og að þeir láti ekki blekkjast skýr-
slu Hafró sem virðist hafa verið með 
það að markmiði frá byrjun að draga 
sem mest úr sjókvíaeldi við Ísland og 
þar með missa af einu stærsta tæki-
færi sem boðist hefur til að efla fá-
menn byggðarlög á landsbyggðinni.  
Vestifrðingar og Austfirðingar:  Stönd-
um saman í baráttunni fyrir byggðinni 
okkar og leggjum okkar af mörkum til 
að fjölga atvinnutækifærum og efla 
okkar heimabyggð.

Kristján Ingimarsson er 
fiskeldisfræðingur frá Háskólanum á 
Akureyri, búinn að starfa við fiskeldi 

hér á Íslandi síðan 2004 og sem 
stöðvarstjóri hjá Scottish Sea Farms á 

Orkneyjum í tvö ár frá 2015 – 2016 og 
starfa nú hjá Laxar fiskeldi á Eskifirði.

enn um áhættumat



FÖGNUM SAMAN
100 ÁRA FULLVELDI
Ert þú með hugmynd að vönduðu verkefni á dagskrá afmælisársins?

www.fullveldi1918.is

Árið 2018 eru 100 ár liðin frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki. Aldarafmælisins verður minnst allt árið með 
fjölbreyttri og vandaðri dagskrá, um land allt. Því er nú leitað til landsmanna við mótun dagskrár afmælisársins.

Á vefsíðu afmælisársins www.fullveldi1918.is er að finna ítarlegar verkefnaáherslur, viðmið við mat á verkefnum 
og nánari upplýsingar um umsóknarferlið.  

Skila skal inn tillögum að verkefnum fyrir kl. 16, 22. október 2017.

Pi
pa

r\T
BW

A
 \

 S
ÍA

Þurrkbox

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr44.990

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Tilboð
89.990 Í þakrennur

Hitavír

Haltu rennunum 
hreinum í vetur.

Tilboð
3 fyrir 2

Tilboð
kr. / m1.450

í ferðavagnin 
fyrir veturinn
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Mikið fjölmenni var á bar-
áttufundi Vestfirðinga. 
Fundarmenn voru einhuga 

á bak við kröfuna um jöfn tækifæri á 
við aðra landsmenn og jafnan aðgang 
að öryggi og góðum lífskjörum.  Sam-
þykkt var eftirfarandi ályktun:

Borgarafundur á Vestfjörðum 24. 
september 2017 vill að mat á samfé-
lagslegum áhrifum verði í framtíðinni 
lagt til grundvallar stórframkvæmd-
um og lagasetningu þegar það á við.

Jafnframt setur fundurinn fram 
eftirfarandi þrjár kröfur:

– Ráðist verði strax í vegagerð í 

Gufudalssveit samkvæmt leið Þ-H (um 
Teigsskóg), vegna brýnna hagsmuna 
sveitarfélaganna, atvinnulífsins og íbúa

– Raforkumál á Vestfjörðum verði 
færð í nútímabúning með hring-
tengingu Vestfjarða um Ísafjarðardjúp, 
þannig að atvinnutækifærum fjölgi á 
Vestfjörðum.

– Laxeldi verði áfram heimil-
að í Ísafjarðardjúpi og í því ljósi setji 
stjórnvöld fram, fyrir árslok, ákvæði 
um nauðsynlegar mótvægisaðgerð-
ir til að verja laxveiðiár í Ísafjarðar-
djúpi gegn hugsanlegri hættu á erfða-
blöndun.“

baráttufundur Vestfirðinga
guðmundur Halldórsson, fyrrverandi 
formaður Eldingar ber fram fyrirspurn

Eva Sigurbjörnsdóttir, 
oddviti árneshrepps.

Fjórir ráðherrar 
sátu fundinn.

Eiríkur örn norðdahl flutti skörulegt erindi

Pétur guðmundsson, Ófeigsfirði landeigandi og hvatamaður að virkjun

Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.



GOTT VERÐ Á FJÓRHJÓLUM
ÞEKKT MERKI MEÐ YFIR 50 ÁRA FARSÆLA SÖGU

Miðhrauni 13  -  210 Garðabæ  -  Sími 578-0820  -  arcticsport.is

ARCTIC CAT TRV 550  -  kr. 1.689.000,-
ARCTIC CAT TRV 700  -  kr. 1.960.000,-
Götuskráð.  Verð með vsk.

Spil
Power stýri
Rafmagns driflæsingar
Dráttarkrókur og tengill
Framleitt í U.S.A

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna kosninga 
til Alþingis 28. október 2017 er hafin

Í umdæmi Sýslumannsins á Vestfjörðum má greiða atkvæði utan kjörfundar alla virka daga sem hér segir:
n Ísafirði, skrifstofu sýslumanns, Hafnarstræti 1, kl. 9:30 -12:00 og 12:30 - 15:00.
n Hólmavík, skrifstofu sýslumannas, Hafnarbraut 25, kl. 9:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00.
n Patreksfirði, skrifstofu sýslumanns, Aðalstræti 92, kl. 09:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00.
n Bolungarvík, skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, kl. 10:00 - 15:00.

Þegar nær dregur kjördegi má nálgast á vef sýslumanna, www.syslumenn.is, upplýsingar um fleiri kjörstaði, um atkvæðagreiðslu 
á sjúkrahúsum og dvalarheimilum í umdæminu og eftir atvikum lengdan afgreiðslutíma. Þar er einnig að finna ýmsar almennar 
upplýsingar um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. 

Vinsamlega athugið eftirfarandi: 
n Kjósandi skal gæta að hvar hann er á kjörskrá, en nálgast má upplýsingar um það á vefnum www.island.is.
n Kjósandi skal, áður en hann greiðir atkvæði utan kjörfundar, gera kjörstjóra grein fyrir sér með því að framvísa vegabréfi, 
ökuskírteini, nafnskírteini eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjóra.
n Öllum sem eru skráðir á kjörskrá er heimilt að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá hvaða sýslumanni sem er óháð búsetu eða lögheimili.
n Ósk um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, þarf að hafa borist hlutaðeignadi skrifstofu 
sýslumanns eigi síðar en þriðjudaginn 24. október nk. kl. 16:00.

Ísafirði, 4. október 2017.
Jónas Guðmundsson, sýslumaður.

Sýslumaðurinn 
á Vestfjörðum
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

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

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 8.110.000 kr.


