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1. tölublað
7. árgangur

fjölbreytt 
viðhorf

Ljósahátíð 
um helgina

Uppbygginga-
sjóður úthlutar

Helgina 10. – 11. febrúar var íbú-
um, fjarbúum og öðrum hags-
munaaðilum á Borgarfirði eystra 

boðið til íbúaþings. Þingið markar upphaf 
að samtali við íbúa í verkefni Byggðastofn-
unar í svokölluðum brothættum byggðum. 
Verkefnið er samstarfsverkefni íbúa á Borg-
arfirði, sveitarfélagsins, SSA, Austurbrúar 
og Byggðastofnunar. 

Íbúaþingið var haldið til að vera ver-
kefnisstjórninni veganesti fyrir byggða-
þróunarverkefni á Borgarfirði eystri, 
sem standa mun í allt að fjögur ár og eru 
skilaboð og áherslur íbúa þungamiðja 
vinnunnar. Aðferðinni sem var beitt kall-
ast Opið rýmiá sér rúmlega 30 ára sögu 
og hefur gefist vel á íbúaþingum sem 
þessum. Umsjón hafði Sigurborg Kr. 

Hannesdóttir, hjá ILDI og var vel mætt á 
þingið þrátt fyrir veður. 

Vel heppnað íbúaþing 

Senn kemur sólin 

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Stema kerrurrCompair loftpressur

Breitt úrval atvinnutækjaGæðavörur fyrir sjávarútveginn

FPT bátavélarDoosan báta- og skipavélar

Við græjum það
Til sjós eða lands

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833
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Sigrún Blöndal, grunnskóla-
kennari leiddi framboð Héraðs-
listans, samtaka félagshyggjufólks 

á Fljótsdalshéraði við sveitarstjórnar-
kosningarnar vorið 2014, í annað sinn, 
og hlaut listinn tvo fulltrúa í bæjar-
stjórn. Auk hennar náði Árni Kristins-
son einnig kjöri. Áhugamál hennar sem 
og Héraðslistans var aukin samvinna á 
mörgum sviðum, skilvirkari stjórnsýsla 
þar sem lögð væri áhersla á gegnsæi og 
jafnræði sem og ábyrg meðferð á skattfé 
íbúa. Sigrún lagði einnig áherslu á bætta 
ásýnd á fjölförnum stöðum og jákvæða 
ímynd sveitarfélagsins útávið.

Sigrún er einnig formaður Samtaka 
sveitarfélaga á Austurlandi, SSA, og var 
spurð hvaða mál væru helst á oddinum 
hjá SSA um þessar mundir og tækju 
mestan tíma stjórnar SSA.

,,SSA er auðvitað bara regnhlífa-
samtök fyrir sveitarfélögin á Austur-
landi og nú erum við að leggja áherslu 
á að koma okkar áherslum  og bar-
áttumálum okkar Austfirðinga til okk-
ar þingmanna og ráðherra og brýna 
áherslurnar enn frekar í undirbúningi 
fjármálaáætlunar í þinginu. Framund-
an er einnig kjördæmavika hjá þing-
mönnum . Þeir funda þá með full-
trúum sveitarfélaganna sem og stjórn 
SSA, auk þess sem þeir funda sam-
eiginlega með stjórn SSA og Eyþings, 
samtökum sveitarfélaga í Eyjafirði og 
Þingeyjarsýslu.

Nú styttist í það að ákveða hver 
áhersluverkefni SSA verða á þessu ári 
en við fáum fjármuni úr Sóknaráætl-
un og stjórnin leggur tillögur fyrir 
Stýrinet stjórnarráðsins varðandi það. 
Stór hluti peninga úr Sóknaráætlun fer 
hins vegar í Uppbyggingarsjóð, sem er 
samkeppnissjóður fyrir verkefni á sviði 

menningar og atvinnu- og nýsköpunar, 
segir Sigrún Blöndal. 

Úthlutað verður úr sjóðnum 12. 
febrúar sl. á Stöðvarfirði. Auk þess er 
í gangi vinna við Svæðisskipulag Aust-
urlands, sem er stórt verkefni og tekur 
yfir nokkur ár. 

Kosið verður um sameiningu Breið-
dalshrepps og Fjarðabyggðar í máis-
mánuði. Kom til greina að leita eftir 
víðari sameiningu, t.d. að sameina 
einnig Fljótsdalshérað áðurnefndum 
tveimur sveitarfélögu?

,,Breiðdælingar ræddu við okkur 
óformlega en þeir töldu að þeir ættu að 
sinni betri samleið með Fjarðabyggð og 
geta þannig eflt samtöðu með byggðar-
lögunum á suðurfjörðunum. Við höf-
um ekkert á móti því að sameinast 
Breiðdælingum, en þetta er eðlilegri 
leið að sinni. Á sínum tíma var lagt til 
að sveitarfélög á Austurlandi samein-
uðust en það varð ekki, a.m.k. ekki að 
sinni. Það er í gangi samræða millli full-

trúa sex sveitarfélaga sem starfa saman 
að félagsþjónustu hér fyrir austan, 
þ.e. milli Vopnafjarðar, Borgarfjarðar 
eystri, Seyðisfjarðar, Fljótsdalshéraðs, 

Fljótsdalshrepps og Djúpavogs, um 
möguleika á auknu samstarfi þessarra 
sveitarfélaga, sem e.t.v. getur leitt til 
sameiningarviðræðna síðar.“

Jarðgöng gegnum Fjarðarheiði til 
Seyðisfjarðar hafa lengi verið í umræðu 
og nú hillir kannski undir að sú fram-
kvæmd verði ekki lengur á óskalista 
heldur verði jafnvel næsta jarðgangagerð 
á eftir jarðgöngum milli Arnarfjarðar og 
Dýrafjarðar á Vestfjörðum. Eru slík göng 
forsenda fyrir sameiningu Fljótsdalshér-
aðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar?

Sigrún segir að þar séu mismun-
andi áherslur hvað varðar forgang mála. 
,,Sumir vilja að fyrst verði sveitarfélög-
in sameinuð og síðan komi jarðgöng 
og hins vegar að jarðgöng séu forsenda 
sameiningar. Ég tel að skoða verði allar 
hliðar málsins varðandi sameiningar,  
ekki síst út frá sem bestri nýtingu á skatt-
fé og möguleikum á að bæta þjónustu 
við íbúa. Lítil sveitarfélög hafa mörg 
hver ekki bolmagn fyrir stjórnsýslu sem 
þau þurfa til þess að veita íbúum þá 
þjónustu sem þeir ættu að hafa og það 
verður að leysa með samstarfssamning-
um, sem gert er nokkuð af í dag.

,,Það er oft snúið fyrir minni sveitar-
félög að sinna þeim kvöðum og skyld-
um lögum samkvæmt sem ríkisvaldið 
leggur á  þau. Ég er þeirrar skoðunar 
að það verði að fækka sveitarfélög-
um til að þetta sé mögulegt og það sé 
vænlegasta leiðin til að styrkja sveitar-
stjórnarstigið.“

Fráveitumálin stórt verkefni
Ferðaþjónusta er mjög vaxandi á Fljóts-
dalshéraði eins og hjá allfestum sveitar-
félögum landsins. Framboð á gistirými 
hefur aukist mjög í þínu sveitarfélagi og 
þar með möguleikar á að taka við fjölda 
ferðamanna. En hvað er efst á fram-
kvæmdalistanum um þessar mundir?

,,Við erum að velta fyrir okkar 
framtíðarlausn í fráveitumálum hér í 
þéttbýlinu. Fráveitumál eru að nokkru 
leyti í  ágætu standi, en það á eftir að 
ljúka framkvæmdum til að fullnægj-
andi sé. Það er talsverð og jafnframt 
nokkuð dýr framkvæmd.

Skólamálin eru auðvitað alltaf ofar-
lega á baugi og við viljum að sú þjón-
usta sé sem best fyrir unga fólkið, en 
jafnframt hagkvæm. Á Fljótsdalshéraði 
eru 3 grunnskólar, tónlistarskólar og 
svo tveir leikskólar og ekki er ólíklegt 
að það fyrirkomulag komi til umræðu. 
Hér er Menntaskólinn á Egilsstöðum 
og aðsókn að skólanum hefur verið 
ágæt. Það er hins vegar staðreynd að 

það er að fækka í árgöngum í heildina 
og svo er þessi breyting sem er stytting 
náms úr fjórum árum í þrjú. Ég hef 
ekki mikið hugleitt ágæti þess að það 
eru margir nemendur sem hafa lokið 
stúdentsprófi á þremur eða þremur og 
hálfu ári undanfarin ár. Kannski hefði 
verið eðlilegra að hugsa til þess hvern-
ig auka mætti fjölbreyttni í styttra 
starfstengdu námi og iðnnámi frekar 
en fara þá leið að stytta námstímann.“

Heilsársvegur um Öxi brýnt mál
Vegamál hafa verið mikið til umræðu og 
Austfirðingum finnst mörgum hverjum 
að þeir hafi setið hjá þegar kemur að 
viðhaldi vega og varanlegri vegagerð. Nýr 
vegur um Öxi hefur þar ekki síst verið 
talinn brýnasta framkvæmdin. Sjáið þið 
fram á að þar verði í framtíðinni lagður 
varanlegur vegur, þ.e. heilsársvegur?

,,Það er verið að ljúka vegagerð um 
Skriðdalsbotni á þessu ári, sem er góð-
ur áfangi en það er ákveðið baráttumál 
fyrir íbúa á Mið-Austurlandi að stytta 
leiðina suður á höfuðborgarsvætðið um 
70 km með heilsársvegi um Öxi. Það er 
líka baráttumál vegna flutninga héð-
an af Austurlandi og á Egilsstöðum er 
rekin mjólkurstöð sem tekur við mjólk 
alla leið sunnan frá Suðursveit vestan 
Hornafjarðar. Slík vegagerð gæti verið 
forsenda þess að Djúpivogur sameinað-
ist Fljótsdalshéraði að milli þessara 
byggðalaga verði greiðar samgöngur.“

Ekki áfram í framboði
Sigrún Blöndal er fulltrúi Héraðslistans, 
samtaka félagshyggjufólks á Fljótsdals-
héraði. Í lok maímánaðar næstkomandi 
verða sveitarstjórnarkosninar. Sigrún, 
muntu sækjast eftir endurkjöri?

,,Það á alveg eftir að ákveða hvort 
Héraðslistinn bjóði fram en verð-
ur rætt á  næstunni. Það snýst um að 
nægilega margir vilja gefa sig í að sinna 
þessum málum. Ég ætla hins vegar að 
hætta, verð ekki í framboði. Ég hef 
verið á kafi í sveitarstjórnarmálum í 8 
ár og ætla nú á nýta minn tíma í ann-
að.  Ég er grunnskólakennari  í fremur 
litlu starfshlutfalli og hef áhuga að auka 
við kennsluna, en það er erfitt fyrir 
kennara að vera í bæjarpólitíkinni því 
ég þarf gjarnan að fá afleysingu,“segir 
Sigrún Blöndal.

,,Auka þarf fjölbreytni í 
starfstengdu námi og iðnnámi“

Upplýsingar á vegg í Egilsstaðaskóla um ,,þá góðu, gömlu daga.“

Sigrún Blöndal Bæjarfulltrúi á Fljóts-
dalshéraði og formaður SSA

Ákveðið baráttumál fyrir íbúa á 
Mið-Austurlandi að stytta leiðina 
suður á höfuðborgarsvæðið um 70 
km með heilsársvegi um Öxi.

Sími 471 2013 · 892 1573 
Miðási 11 · 700 Egilsstaðir · www.rafey.is

Wi-Fi sem virkar

UniFI Video App

Alvöru netkerfi
Hönnum, setjum upp og 
þjónustum smá sem stór alvöru 
netkerfi sem virka.

Bæði úti og inni
Netkerfi fyrir heimili og hótel 
-  inni sem úti.

Góð og örugg þjónusta
Bjóðum fjarvöktun á öllum 
netkerfum. 
Eigum flesta varahluti á lager. 
Skjót viðbrögð við truflunum og 
bilunum.

Myndavélakerfi
Nettengd myndavélakerfi  -  
úti og inni myndavélar
Bjóðum hýsingu á upptökum úr 
öryggismyndavélum.

Skjót viðbrögð við truflunum og 
bilunum.

Myndavélakerfi
Nettengd myndavélakerfi  -  
úti og inni myndavélar
Bjóðum hýsingu á upptökum úr 
öryggismyndavélum.

Verslunin 
Belladonna

Nýjar vörur í 
hverri viku



K U G A  T I T A N I U M

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, 
mikilli veghæð og einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 
2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og 
þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn íslensku leiðsögukerfi, 
8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu og fimm stjörnu öryggi. 
Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér og þínum 
hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga Titanium AWD

YFIRBURÐIR

KR.5.290.000
FORD KUGA TITANIUM AWD SJÁLFSKIPTUR

VERÐ FRÁ:

 
• 150 hestafla dísilvél
• 2.100 kg dráttargeta
• 9 Sony hátalarar
• Apple Car Play og Android Auto
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• Dökklitaðar rúður í farþegarými
• Upphitanleg framrúða
• Lyklalaust aðgengi
• Tölvustýrð tvískipt miðstöð með loftkælingu
• Rafdrifin opnun afturhlera með skynjara
• Stöðugleikastýrikerfi fyrir eftirvagn
• Bakkmyndavél og bílastæðaaðstoð
• Nálægðarskynjari að framan og aftan
• 17“ Titanium álfelgur
 

FORD KUGA TITANIUM AWD

Ford_Kuga_m/ramma_ONGOING_5x38_20180212_END.indd   1 12/02/2018   15:29
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Markmið, upp- 
örvun og kjarkur

Merking eins af höfuðhugtökum trúarbragðanna, föstunnar, 
er skyndilega orðin ljóslifandi veruleiki fyrir þúsundum af 
yngri kynslóðinni í stökkbreyttu formi sínu; markþjálfun-

inni. Dyggðin sem fólgin var í föstunni, að neita sér um eitthvað til að 
ögra sjálfum sér og hreinsa huga sinn, er orðið 
að lífstíls-átaka-kúltúr, þar sem hver á að sigrast 
á sjálfum sér, í merkingunni hindrunum sínum. 
Við eigum öll að verða besta útgáfan af okkur 
sjálfum. 

Kannski er þetta ekki verri þróun en hver 
önnur, að hefðir trúarbragðanna eigi sér endur-
komu í nýstárlegu formi, í takt við vaxandi þörf 
vestrænnar nútímamanneskju fyrir einhverskon-
ar andlegar áskorani. Þetta er ígildi þeirra á formi 
jákvæðrar sálfræði og annarra álíka stefna sem 
útvatna inntak þess að breyta hugarfari sínu til frambúðar með iðkun 
æðruleysis, kærleika og þakklætis í anda meinlætahugsunar, en síður 
markmiða-setninga, sigra og efnislegrar fullkomnunnar, eins og kap-
ítalisminn skilur hana. Því ber að fagna að kirkjan, eins erfitt og hún á 
nú stundum uppdráttar, sér í þessari auknu eftirspurn eftir áskorunum 
og lífstíl, tækifæri til þess að eiga endurnýjað samtal um innihald þeirrar 
hefðar að fasta. Og reynt er að uppfæra viðmið og takmarkanir föstunn-
ar yfir á tungumál samtímavandans; meðvitundina um að við berum 
ábyrgð á heilbrigði jarðarinnar sem ráðsmenn sköpunarinnar. 

Umhverfismálin eru á dagskrá kirkjunnar á þeirri föstu sem fer í 
hönd.

Það er kjarni umræðunnar um „átaksverkefni“ eins og áramótaheit og 
Meistaramánuður eru í raun, að vera meðvitaður um að maður breytir 
ekki heildarmyndinni með því að sigrast á áskorunum í takmörkuðum 
tímaramma. Það er skiljanlegt að fólk sæki sér meðbyr og setji sér mark-
mið í anda þeirra jákvæðu strauma sem hreyfa við samfélaginu á svona 
mómentum – rétt eins og þegar landsliðunum gengur vel á einhverju 
stórmótinu – en einhvern veginn verðum við að temja okkur þá hugs-
un að heildarmyndin sé það sem gildir til lengri tíma litið. Verður ekki 
hvert markmið sem við setjum okkur að fela í sér fræ sem gæti spírað og 
vaxið til þess að við döfnum raunverulega sem manneskjur til frambúðar. 
Og eigum í okkur anda sáttar og lífshamingju? Það er hið raunverulega 
markmið. Og til að koma auga á möguleika okkar til vaxtar og þroska þá 
verðum við að gefa okkur tíma til að íhuga mennsku okkar.

Tími föstunnar er tími íhugunnar. Þess að sjá sjálfan sig og samtíma 
sinn með augum þess sem bæði elskar okkur og agar. Við þráum að 
skilja og jafnvel ráða við tilfinningar okkar og viðbrögð, sem annars 
stjórnast af hvötum, sársauka, vonbrigðum, græðgi, öfund og alsælu. 

Við viljum ekki vera grimm, því við þráum mýkt, kærleika, samlíðan 
og skilning. Það er þess virði að íhuga, og þess virði að setja sér markmið 
ef þau geta eflt í manni mýktina, kærleikann og samlíðanina. Þau eru 
til lítils ef þau auka bara á hreyknina, hossa sjálfinu og blása út sjálfs-
myndina. Við getum verið stolt af fleiru en sigrum, ef við drögum af allri 
reynslu okkar lærdóm. Maður sigrar til dæmis ekki föstuna. Það stend-
ur enginn uppi sem sigurvegari á páskadag, hafandi masterað föstuna. 
Nema hann fái séð merkingu þess alls sem páskadagur er í raun, þegar 
við þýðum það á mannamál: Upprisu mannsins. Þá er hátíð og fögn-
uður mýktar, kærleika og samlíðunnar. Eins og þegar ungi skríður úr 
eggi eða héri skondrast úr hýði sínu útí vorið. Svo ég tali nú ekki um 
heilagleika þeirra auðmýktar sem maður upplifir frammi fyrir nýfæddu 
barni. Fastan er lykill okkar að því að líta inn á við og taka púlsinn á því 
hvort við getum séð okkur með annarra augum í kærleika og uppörvun. 

Tími íhugunarinnar er leið til þess að þreifa á löngunum okkar og 
finna í þeim kraftinn. Hvers óskum við? Hvers væntum við? Og getum 
við fundið í sjálfum okkur kjarkinn?

Öll leitum við eigin styrkleika í raunum og áskorunum. Þolgæði og 
þrautseigja eru gamalkunnug  gildi sem við höfum tileinkað okkur að 
bera virðingu fyrir. Þau standa fyrir einhverskonar sálarstyrk sem hef-
ur fundið jafnvægi á milli þess æðruleysis sem okkur er öllum hollt að 
temja okkur og þess kjarks sem alltaf þarf til svo hægt sé að halda áfram. 
Í kristnu táknmáli standa traustið og vonin fyrir æðruleysið og kjarkinn. 
Það eru falleg tákn, ankerið og hjartað og hafa öðlast endurnýjun lífdaga 
í emoji-máli nútímasamskiptaleiða. 

En ekki öll gildi hafa fengið sínar þýðingar yfir á samtímatáknmálið. 
Emoji-konin lýsa tilfinningum með einföldum hætti á meðan við þurf-
um enn að orða lærdóm okkar, skilning og reynslu því það eru forsend-
ur þess að þekkja okkur sjálf og styrkleika okkar. 

Hefur þú sett þér markmið fyrir þá föstutíð sem nú fer í hönd? – 
er kannski hátíðlega leiðin til að spyrja einfaldrar spurningar: Hefurðu 
eitthvað pælt í því nýlega hverju þú þarft að breyta í eigin fari til þess að 
geta orðið betri manneskja?

Ég ætla að nota föstuna mína til þess. 
 Arnarldur Máni Finnsson
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fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á  
öll heimili og fyrirtæki á austurlandi.

Fimm verkefni hlutu 
styrk af tilefni 100 ára 
fullveldi Íslands
n Austfirskt fullveldi Ætlunin er að 
varpa upp spurningum um samspil 
fullveldis og sjálfbærni í austfirsku sam-
félagi fyrr og nú og miðla niðurstöðun-
um m.a. með sýningum á söfnum og 
fræðsluefni fyrir öll skólastig.

n „Gammur, griðungur, dreki 
og bergrisi“ sýning í Ríkarðssafni í 
Löngubúð á Djúpavogi, þar sem forn 
skjaldarmerki Íslands verða skoðuð og 
greind. Landvættaskjaldarmerki Íslands 
1919 eftir Ríkarð Jónsson verður skoðað 
sérstaklega. 

n Vaki þjóð: Erlusjóður Menningar-
viðburður sem haldinn verður í Vopna-
firði 17. júní 2018. Flutt verða erindi um 
ævi og verk Þorsteins Valdimarssonar, 
skálds, og tónlist við ljóð hans verður 
flutt af tónlistarfólki. 

n FROST 1918  RÓS  2018 Hönnun og 
framleiðsla nytjahluts/minjagrips sem 
endurspeglar 100 ára vegferð íslensku 
þjóðarinnar í tilefni af aldarafmæli 
fullveldisins.

n Skandinavismi og fullveldi Málþing 
sem Gunnarsstofnun stendur fyrir. Til 
umræðu er spurningin um það hvernig 
skoðanir Gunnars Gunnarssonar um 
sameinuð Norðurlönd (skandinavismi) 
og baráttan fyrir fullveldi Íslands og 
sjálfstæði þjóðarinnar mætast. 

Þá vekur einnig athygli að mikil gróska 
er í uppbyggingu og markaðssetningu 
ferðaþjónustu, matvælaframleiðsu auk 
viðburða af fjölbreyttum toga. Mörg 
menningarverkefnin tengjast barnamenn-
ingu og áætlunum um að efla sjálfsvitund 
barna í gegnum menningu og listir. Þetta 
er áhugaverð nýjung enda fyrirhugað 
að halda fyrstu barnamenningarhátíð á 
Austurlandi haustið 2018.

Úthlutað úr 
Uppbyggingarsjóði
Á mánudag var úthlutað úr Upp-

byggingarsjóði Austurlands og 
hlutu nær 70% umsókna eitt-

hvað brautargengi en þó aðeins um 
35% þess fjármagns sem óskað var eftir. 
Þingmenn kjördæmisins fjölmenntu í 
kjördæmaviku og afhenti Signý Orm-
arsdóttir styrkina ásamt atvinnuvega-
ráðherra í Sköpunarmiðstöðinni á 
Stöðvarfirði við hátíðlega athöfn. Líkt 
og svo oft áður var það listahátíðin 
LungA á Seyðisfirði sem hlaut hæsta 
styrkinn, en síðan ýmsar menningar-
miðstöðvar og sjálfseignarstofnanir 
sem vinna að menningu og nýsköpun. 
Nokkur atvinnuþróunarverkefni voru 
einnig áberandi en sem fyrr er Upp-
byggingarsjóður vettvangur grasrótar-
innar til að koma menningarverkefn-
um í landshlutanum áleiðis. Eftirtaldir 
aðilar hlutu styrki að þessu sinni.

Uppbyggingarsjóður Austurlands - Úthlutun 2018 
Styrkþegi - Heiti verkefnis  Styrkupphæð
LungA-Listahátíð ungs fólks - LungA - Listasmiðjur og LungA Lab  3.000.000
Skaftfell, sjálfseignarstofnun - Sýningardagskrá Skaftfells 2018  2.000.000
Skaftfell, sjálfseignarstofnun - Fræðsluverkefni Skaftfells 2018  300.000
Jurt ehf. - Vöruþróun úr aukaafurðum wasabi plantna  2.000.000
Thermo Tec ehf. - i-tec innveggjakerfi  2.000.000
Breiðdalsbiti ehf. - Uppbygging kjötvinnslu  1.800.000
Djúpavogshreppur - Rúllandi Snjóbolti 12, Djúpavogi 2018  1.500.000
Djúpavogshreppur - Miðstöð Cittaslow á Íslandi  1.000.000
Djúpavogshreppur - Tankurinn, sýningarrými  600.000
Djúpavogshreppur - „Gammur, griðungur, dreki og bergrisi“  500.000
Skálanessetur ehf. - Skálanes - Research centre  1.500.000
Skálanessetur ehf. - Náttúrulega Allt í Kring  500.000
Gunnarsstofnun - Skriðuklaustur - gengið inn í fortíðina  1.500.000
Gunnarsstofnun - Rithöfundalest um Austurland  300.000
Gunnarsstofnun - Skandinavismi og fullveldi  200.000
Óbyggðasetur ehf. Markaðsátak -Lúxusferðamenn utan háannar  1.500.000
Óbyggðasetur ehf. Viðburðaröð Óbyggðasetursins  300.000
Bifreiðaverkstæði Sigursteins ehf Tinna Adventure – Markaðsetning  1.500.000
Ferðamálasamtök Austurlands Rödd Austurlands  1.500.000
Félag áhugaf. um fornleifaranns. Stöðvarfirði Fornleifarannsóknir í Stöð  1.500.000
Travel East Iceland ehf. - Tími til að koma Austur – Ferðapakkar  1.500.000
GG Þjónusta ehf. - Matvælasvið GG Þjónusta  1.350.000
Jóhann Halldór Harðarson - Nýræktun  1.200.000
Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs - kynSlóðir  1.000.000
Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs - Stelpur skapa  500.000
Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs - Þjóðleikur 2019  300.000
Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs - Sóley Rós ræstitæknir – leiksýning  200.000
Sköpunarmiðstöðin svf. - Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði  1.000.000
Sköpunarmiðstöðin svf. - Stúdíó Síló, hljóðupptökuver  1.000.000
Tækniminjasafn - Austurlands Uppbygging Þjónustuhúss Tækniminjasafns  1.000.000
Tækniminjasafn - Austurlands Smiðjuhátíð 2018  900.000
Egilsstaðakirkja - Aðventu- og jólakantötur eftir Bach  1.000.000
Listahátíðin List í Ljósi - List í Ljósi  900.000
LungA-skólinn ses. - The Net Factory (2nd phase)  1.000.000
Verkmenntaskóli Austurlands - Tæknidagur fjölskyldunnar 2018  900.000
William Óðinn - Lefever Sósa  1.000.000
Sölumiðstöð Húss Handanna ehf. - Anddyri Austurlands  800.000
Sölumiðstöð Húss Handanna ehf. - F R O S T 1918 R Ó S 2018  500.000
Esualc ehf. - Gamla Bókabúðin  800.000
Seyðisfjörður Tours ehf. - Seyðisfjörður Tours  800.000
Sigríður Lára Sigurjónsdóttir - 101 Austurland - Gönguleiðir fyrir alla  800.000
Þorpið-skapandi samfélag - Austurland - local.store -  800.000
Teiknistofan AKS sf. - Markaðs- og kynningarefni  750.000
Menningarstofa Fjarðabyggðar - Smíðaverkstæði  700.000
Menningarstofa Fjarðabyggðar - Afmælistónleikar Atla Heimis  600.000
Bærinn okkar, félagasamtök - MAT attack - fyrri hluti  700.000
Nýung - Fljótsdalshérað - Dagur skapandi greina  700.000
Sigurðardóttir ehf. - Okkar eigin Hjartalausa* - fræðsluátak  600.000
Sigurðardóttir ehf. - Hvergilandið/Umhverfislist á Vopnafirði  500.000
Aðalheiður L Borgþórsdóttir - One Stop Shop - markaðssetning  600.000
Ferðamálasamtök Vopnafjarðar - Miðlun Fuglaflóru Norðausturlands á neti  600.000
Listdans á Austurlandi, félagasamtök - Dansstúdíó Emelíu  600.000
Austurbrú ses. - Austfirskt fullveldi  500.000
Bláa Kirkjan sumartónleikar - Tuttugu ára afmæli Bláu kirkjunnar  500.000
Erla Dóra Vogler - Nýárstónleikar  500.000
Ferðafélag Fljótsdalshéraðs - Páll og Heiðarbýlin  500.000
Íbúasamtök Eskifjarðar - Finnum taktinn  500.000
Söguslóðir Austurlands - Vopnfirðingasöguslóð framhald  500.000
Torvald Gjerde - Tónlistarstundir 2018  500.000
Minjasafn Austurlands - Sumarhús Kjarvals í Kjarvalshvammi  400.000
Minjasafn Austurlands - Nr. 2. Umhverfing  300.000
Bjarney Guðrún Jónsdóttir - Ögrun í Vopnafirði  400.000
Myndlistasafn Tryggva Ólafssonar - Myndlistarsafn Tryggva Ólafssonar  400.000
Heydalakirkja - A little Jazz mass - Kórtónleikar  400.000
Listasmiðja Norðfjarðar, félag - Lista- og menningarhús  400.000
Millifótakonfekt ehf. - Stálsmiðjan  400.000
Philippe Clause - The Scent Bank - Encapsulating the core  400.000
Vedíska fræðasetrið - Heilsustofnun á Borgarfirði  400.000
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi - Útgáfa ljóðabóka 2018  300.000
Guðrún Veturliðadóttir - Stelpur Rokka! Austurland  300.000
Litl Ljóða Hámerin, áhugamannafélag - Litla ljóðhátíðin í Norðausturríki - X  300.000
Litl Ljóða Hámerin, áhugamannafélag - Ljóðaganga í skógi  200.000
Stefán Bogi Sveinsson - Opus - Ljóðahljómdiskur og ljóðleikar  300.000
Stefán Bogi Sveinsson - Ýsinóbsk fuktrirassar jótlslaðir 18-18  300.000
Stefán Snædal Bragason - Útilistaverk í minningarlundi Sleðbrjóts  300.000
Unnur Birna Karlsdóttir - Með öræfin í bakgarðinum; ráðstefna  300.000
Erlusjóður/Þorsteinn Gunnarsson - Vaki þjóð, æfi og verk Þorsteins Valdimarssonar  300.000
Hollvinafélag Geirstaðakirkju - Torfhleðslunámskeið við Geirstaðakirkju  200.000
Minjasafnið Bustarfelli - Aldurgreining muna í einkaeign  200.000
Skúli Björn Gunnarsson - Stefánsvaka - handritsskrif  200.000
Sigrún Júnía Magnúsdóttir - Þráðlaus örmerkjalesari fyrir hross  148.500
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Yaris: 2.310.000 kr.
Yaris Hybrid: 2.750.000 kr.

Að fara af stað út í hvern dag á nettum og nýstárlegum Yaris er ómetanlegt. Þannig byrja allar ferðir vel, jafnt styttri sem lengri. 
Þessi pottþétta týpa er hlaðin orku og endurbættu Hybrid kerfi sem gerir þér fært að fljúga gegnum daginn.

Komdu og reynsluaktu Yaris orkubolta hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með Yaris
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. 
Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

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

Yaris Hybrid
Þú flýgur gegnum daginn

50% rafdrifinn

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA
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Á dögunum undirritaði Fjarða-
byggð bæði samning við 
velferðarráðuneytið og réð í 

tímabundið starf verkefnastjóra vegna 
fyrirhugaðrar móttöku flóttamanna til 
Fjarðabyggðar.

Rakel Kemp Guðnadóttir á Eski-
firði var ráðin í starfið en verk-
efnastjóri starfar á fjölskyldusviði 
vegna móttöku flóttamanna og sinnir 
tímabundnu sértæku verkefni þvert á 
kerfi Fjarðabyggðar. Hann ber ábyrgð 
á að samhæfa aðstoð og þjónustu við 
flóttamannahóp sem kemur til Fjarða-
byggðar í febrúar 2018.

Páll Björgvin Guðmundsson, bæjar-
stjóri Fjarðabyggðar og Ásmundur Einar 
Daðason, félags- og jafnréttismálaráð-
herra undirrituðu samning um mót-
töku írösku flóttamannanna en undir-
búningur að móttöku fólksins hefur 
staðið yfir um nokkurt skeið í samvinnu 
við Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna (UNCHR). Sendinefnd fór 
til Jórdaníu í nóvember síðstliðnum, 

meðal annars til að veita fólkinu fræðslu 
um Ísland, íslenskt samfélag og réttindi 
og skyldur. Þetta er í annað sinn sem 
Fjarðabyggð tekur á móti flóttafólki en 
árið 1999 tók sveitarfélagið á móti hópi 
flóttafólks frá Kosovo.

Sveitarfélagið hefur undirbúið mót-
töku fólksins í nánu samstarfi við vel-
ferðarráðuneytið og Rauða krossinn á 
Íslandi. Samningurinn sem undirrit-
aður var í dag lýtur að móttöku, aðstoð 

og stuðningi við fjölskyldurnar fjórar 
á næstu tveimur árum. Alls eru þetta 
nítján einstaklingar, þar af 10 börn en tvö 
þeirra eru eldri en 18 ára. Samningur-
inn byggist á viðmiðunarreglum flótt-
mannanefndar þar sem staða flóttafólks 
og réttindi þeirra eru skilgreind, fjallað 

um um inntak aðstoðar við það fyrst 
eftir komuna til landsins og um kostnað-
arskiptinun vegna þess milli ríkis og við-
komandi sveitarfélaga. Í grófum dráttum 
snúa verkefnin að því að tryggja fólki 
húsnæði, félagslega ráðgjöf, menntun og 
fræðslu, heilbrigðisþjónustu, aðstoð við 

atvinnuleit og fjárhagsaðstoð til fram-
færslu. Rauði krossinn kemur að mót-
töku fólksins þar sem hann útvegar fólk-
inu nauðsynlegt innbú á heimili þess og 
hefur umsjón með stuðningsfjölskyldum 
sem ætlað er að liðsinna flóttafólkinu við 
aðlögun að íslensku samfélagi

Undirbúa móttökU 19 manns
Verkefnastjóri ráðinn og samningar 
um móttöku undirritaðir

Laugardaginn 24. mars 2018 
verður kosið um sameiningu 
Breiðdalshrepps og Fjarða-

byggðar. 
Fundir til kynningar hófust í vik-

unni og fara fram á Fáskrúðsfirði 
í dag, en Reyðarfirði, Eskifirði og 
Neskaupstað eftir helgina. Ekki hef-
ur verið mikil umræða um kosti eða 
galla en ítarlegt kynningarefni liggur 
frammi á vef beggja sveitarfélaganna. 
Líkur er á að framboðslistar vegna 
sveitastjórnarkosninga muni ekki líta 
dagsins ljós fyrr en úrslit eru ráðin 
en ef í báðum sveitarfélögum reynast 
fleiri kjósendur fylgjandi sameiningu 
en andvígir telst hún samþykkt og tek-
ur hún gildi 10. júní 2018 

Nýtt sveitarfélag yrði í 10. sæti yfir 
fjölmennustu sveitarfélögin á Íslandi.

Í ársbyrjun 2017 bjuggu í Fjarða-
byggð 4.691 íbúar, en í Breiðdalshreppi 
182.  Að landstærð er Fjarðabyggð 
1.163 km², eða tæplega þrefalt stærri 
en Breiðdalshreppur, sem er 452 km². 
Samanlagt eru þessi sveitarfélög 1.615 
km² og yrðu einungis 20 sveitarfélög 
á Íslandi stærri að flatarmáli, komi til 
sameiningar. 

Samgöngur eru ágætar á milli 
byggðarlaganna. Í öllum þéttbýl-
iskjörnum í Fjarðabyggð er sjávarút-
vegur veigamikil atvinnugrein og hið 
sama gildir um Breiðdalsvík. Hefð er 
fyrir öflugum landbúnaði í Breiðdal 
og sú atvinnugrein vegur þyngra þar 

en í nokkru byggðarlagi Fjarðabyggð-
ar. Ennfremur er ferðaþjónusta öflug 
í báðum sveitarfélögunum og í raun 
er hún ein af þýðingarmestu atvinnu-
greinum í Breiðdalshreppi. Auk þess 
eru vonir bundnar við þann kraft og 
áræðni, sem stofnun nýrra fyrirtækja 
í byggðarlaginu ber vott um.

Í byggðalögum Fjarðabyggðar er 
að finna skólastofnanir, heilsugæslu, 
ýmsa menningar- og félagsstarfsemi, 
hafna- og þjónustustarfsemi og margt 
fleira, sem gerir sveitarfélagið aðlað-
andi til búsetu. Allt þetta á einnig við 
um Breiðdalshrepp.

Samstarfsnefnd á vegum sveitarfé-
laganna hefur undanfarið undirbúið 
tillögu að sameiningu, safnað upplýs-
ingum og byggt upp áætlanir sem fela 
í sér hvað gerast muni, verði samein-
ing samþykkt. Nefndin er sammála 
um að það feli í sér augljósa kosti fyrir 
svæðið í heild, ef af sameiningu verð-
ur. Eins og fram kemur í kynningar-
efni er ljóst að umtalsverðir opinberir 
fjármunir myndu fylgja í kjölfarið, 
bæði til niðurgreiðslu skulda beggja 
sveitarfélaganna og til uppbyggingar 
innviða í Breiðdalshreppi. Það er því 
skýrt álit nefndarinnar, að samein-
ingu muni fylgja öflugt sveitarfélag, 
sem verði vel í stakk búið að veita 
góða þjónustu til lengri tíma litið, 
öllum búum þess til góða, segir í til-
kynningu frá viðræðunefnd sveitarfé-
laganna.

Mánuður í kosningar 
um sameiningu

Breiðdalsvík

Kynningarfundir um 
tillögu samstarfsnefndar 

Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar
Samstarfsnefnd um sameiningu Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar 
auglýsir kynningarfundi á eftirtöldum stöðum og tímum.
(Fyrirvari er hafður á um veður og færð):
 
Dagur  Staður Húsnæði           Klukkan
Miðvikud. 14. feb. Stöðvar�örður  Stöðvar�arðarskóli  18:00
                               Breiðdalsvík      Grunnskóli Breiðdalshrepps     20:00
Fimmtud.  15. feb.   Fáskrúðs�örður    Grunnskóli Fáskrúðs�arðar  20:00
Mánud.      19. feb.     Reyðar�örður  Grunnskóli Reyðar�arðar 18:00
 Eski�örður             Eski�arðarskóli                        20:00                       
Þriðjud.      20. feb.    Neskaupstaður  Nesskóli           20:00
 
Kynningarfundur í Mjóa�rði verður haldinn í samráði við heimamenn, 
auglýstur þar og á heimasíðu Fjarðabyggðar.

Boðið verður upp á veitingar á öllum fundunum.

Samstarfsnefndin
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Lilja Rafney Magnúsdóttir,  for-
maður atvinnuveganefndar 
Aþingis er þingmaður VG í 

Norðvesturkjördæmi. Hún hefur látið 
verkalýðsmál mjög til sín taka gegnum 
tíðina, verið m.a. formaður Verkalýðs- 
og sjómannafélagsins Súganda, vara-
forseti Alþýðusambands Vestfjarða og 
setið í samráðsnefnd um veiðigjöld 
síðan 2014. Lilja Rafney varð formað-
ur atvinnuveganefndar í kjölfar síð-
ustu kosninga og hefur mikinn áhuga 
á atvinnumálum landsmanna. 

,,Það fellur því vel að mínum áhuga-
málum að stýra atvinnuveganefndinni 
en ég hef áður setið í þeirri nefnd á 
fyrri þingum allt síðan ég kom inn á 
þing árið 2009 og var m.a. formaður  
sjávarútvegsnefndar árið 2011. Síðan 
voru þrjár nefndir sameinaðar í at-
vinnuveganefnd, nefndir sem fjölluðu 
um sjávarútveg, landbúnað ,ferðamál, 
iðnað og nýsköpun.

Ég hef lengi verið baráttumaður 
fyrir breyttu kerfi í sjávarútveginum 
og vil að þar verði stokkað upp með 
nýliðun, fjölbreytileika og byggðafestu 
aflaheimilda að leiðarljósi og skýru 
eignarhaldi þjóðarinnar með auðlind-
arákvæði í stjórnarskrá. Það verða hins 
vegar engar stórar kerfisbreytingar 
miðað við þann stjórnarsáttmála sem 
samþykktur var þegar núverandi rík-
isstjórn þriggja flokka tók við völdum. 
Það á hins vegar að skoða hvað hægt 
er að gera gagnvart sjávarbyggðum 
landsins sem hafa átt í vanda t.a.m. 
með því að efla strandveiðar og hvað 
varðar byggðafestu  aflaheimilda og 
ég vil að hægt verði að gera breytingar 
til hagsbóta fyrir litlar og meðalstórar 
útgerðir og líka til að styrka atvinnu í 
þeim sjávarbyggðum sem ver standa 
og tengja betur aflaheimildir við 
byggðirnar, þá sérstaklega hvað varð-
ar krókaaflamarkskerfið,“ segir Lilja 
Rafney.

Byggðakvóti hefur löngum ver-
ið umdeildur, sitt sýnist hverjum um 
ágæti hans. Er það rétt leið að viðhalda 
núverandi kerfi um byggðakvóta?

,,Það fer svolítið eftir því hvernig 
útfærslan á honum gengur fyrir sig. 
Þessi kvóti hefur allt frá upphafi verið 
að taka miklum breytingum og ég tel 
að það sé fullkomlega kominn tími til 
að stokka hann upp en það verður að 
viðhalda því markmiði með honum 
að verið sé að styrkja þær byggðir sem 
hafa orðið fyrir áfalli í útgerð og fisk-
vinnslu og misst frá sér kvóta, stund-
um umtalsvert. Það er hægt að gera 
með öðrum leiðum en er stunduð í 
dag með skiptingu á byggðakvótan-
um, þ.e. skilvirkara og í meiri sátt við 
þá sem eiga í hlut, bæði í landi og á 
sjó. Ég hef talað fyrir því að hægt sé 
að setja regluverk þannig að ríkið sé 
að leigja aflaheimildir með ákveðnum 
skilyrðum til að stykja þau byggða-
lög sem standa veikt hvað varðar 
bæði veiðar og vinnslu sjávarafurða. 
Í gegnum árin hefur félagslegi hlut-
inn verið skoðaður gaumgæfilega og 
hvernig er hægt að úthluta þeim 5,3% 
af aflaheimildum á ársgrundvelli sem 
fara í byggðakvótann.

,,Ég vil sjá þennan hluta mun 
stærri svo hægt sé að mæta áföllum og 
framsali aflaheimilda sem geta valdið 
mikilli byggðaröskun.“

Hlusta betur á raddir sjó-
manna 
Nýlokið er rannsóknarleiðangri Haf-
rannsóknastofnunarinnar á loðnu lok-
ið og ákveðið í framhaldi að bæta við 
aflaheimild á loðnu liðlega 70 þúsund 
tonnum. Sjómenn telja margir að það 
sé miklu meiri loðna í hafinu og hægt 
hefði verið að bæta umtalsvert meira 
við loðnukvótann. Treystir þú því að 
það sé verið að gera rétt með því að 
bæta ekki meira við aflaheimildir í 
loðnu?

,,Við verðum og eigum að fara 
eftir vísindalegri ráðgjöf Hafrann-
sóknastofnunarinnar en ég tel líka að 
við eigum að hlusta á raddir sjómanna 

sem eru að vinna í greininni og kalla 
þessa aðila saman og ræða af hverju 
sjómenn upplifa annað en vísinda-
menn telja að sé hægt með góðu móti 
að veiða. Umræðan þarf alltaf að vera 
lifandi, ekki bara á þeim tíma þegar 
tilkynnt er eftir rannsóknaleiðangra 
hveru mikið er hægt að veiða af til-
teknum fisktegundum.

Vísindamenn þurfa líka að hlusta á 
þá aðila sem þekkja best til í greininni 
sjálfri og taka meira tillit til margs sem 
fram kemur hjá sjómönnum. Sjómenn 
þekkja þetta vel þó þeir hafi ekki sömu 
uppáskrifuðu vísindagráðuna og vís-
indamenn í sjávarútvegi.

Ég er ekki viss um að slíkt samráð 
vísindamanna og sjómanna ætti að 
vera bundið í lögum en í reglugerð að 
ákvörðunin yrði kynnt í fagstéttum 
áður en hún er gerð opinber. Haf-
rannsóknastofnunin hefur vissulega í 
einhverju mæli rætt við sjómenn og 
kynnt þeim niðurstöður og tillögur 
sínar í ráðgjöf, en það þyrfti að vera 
mun markvissara og með einhverju 
vægi stéttarinnar í ákvarðanartöku.“

Skapa á lagaumgjörð 
um fiskeldi
Framtíð fiskeldis hefur talsvert 
verið í umræðunni, ekki síst á 
þeim svæðum þar sem fiskeldið 
hefur verið mest, þ.e. á Aust-
fjörðum og Vestfjörðum. Fundir 
hafa verið haldnir um framtíð 
fiskeldis, umhverfissjónarmið 
hafa þar verið áberandi og 
verndum landveiðiáa. Í hvað 
stefnir fiskeldi á Íslandi?

,,Það liggur fyrir vinna í sjávarút-
vegsráðuneytinu til að skapa mark-
vissa lagaumgjörð um fiskeldi og er 
nú í opinni kynningu á vegum sjáv-
arútvegsráðuneytisins drög að því 
frumvarpi. Ég á von á að það munu 
berast margar umsagnir um þau drög 
áður en frumvarpið fer í endanlegan 
búning og komi til umræðu á Alþingi 
á vegum atvinnuveganefndar.

Fiskeldi á tvímælalaust framtíð 
fyrir sér á Íslandi en það verður að 
horfa til allra sjónarmiða í þeim efn-
um, s.s. umhverfissjónamiða, hags-
muna annara atvinnugreina og hvar 
við teljum að hægt sé að vera með 
fiskeldi við strendur landsins án þess 
að það ógni upprunalegum laxastofni 
okkar íslendinga. Sá vilji er hjá rík-
isstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem 
og hjá hagsmunaaðilum sem eru í 
þessari grein, og hjá sveitarfélögum en 
við verðum að vanda vel til verka og 
horfa fram til lengri tíma og fara ekki 
of geyst inn í þessa nýju atvinnugrein 
sem á eftir skapa miklar gjaldeyris-
tekjur og atvinnu víða um land, ekki 
síst í byggðarlögum þar sem ekki hef-
ur verið mikil atvinnuuppbygging.“

Skilur þú sjónarmið þeirra sem 

óttast umhverfisslys þegar fiskeldi er 
annars vegar?

,,Já, já, alveg fullkomlega. Það þarf 
auðvitað að vera á varðbergi og ekki 
taka neina áhættu í þeim efnum. Mið-
að við þá hröðu þróun og tækni sem 
skapast hefur kringum fiskeldi, á landi 
og í sjó og t.d. hvað varðar útsetningu 
seiða þegar þau eru orðin stærri og 
þyngri og minni líkur eru á að þau 
sleppi og gangi í ár. Margs er að gæta 
en áhættumat þarf að liggja fyrir og 
burðarþolsmat svæða.“

Lilja Rafney vill að fiskeldi sé að-
eins þar sem áhættumatið segir að það 
stofni ekki öðru lífríki í hættu og sé 
sem mest sjálfbært og burðarþolið sé 
fyrir hendi gagnvart umhverfisáhrif-
um. Alþingi eigi að fara varlega í þess-
um efnum. „Fyrir liggur áhættumat 
á ákveðnum svæðum og það verður 
einnig framkvæmt á þeim svæðum 
þar sem óskir hafa komið fram um að 
það verði framkvæmt vegna fiskeldis, 
en ekki sé ásættanlegt að fiskeldi sé í 
hverjum firði, sum svæði eru hentugri 
en önnur, og það ber að virða.“

Endurskoðun veiðigjalda
Framkvæmdastjóri Landssambands 
smábátaeigenda, Örn Pálsson, telur að 
málið hafi ekki verið hugsað til enda 

þegar veiðigjöld voru ákveðin. Tengja 
ætti þau við vrðmæti fisksins eða af-
urðaverðið sem fæst við sölu en ekki 
aflamagn eins og er í dag. Hvað finnst 
þér um þá hugmynd?

,,Það er verið að horfa til þessara 
sjónarmiða í þeirri endurskoðun 
veiðigjalda sem nú á sér stað að byggja 
ekki á gömlum upplýsingum um af-
komu greinarinnar og afkomu tengja 
betur útgerðarflokka og horfa til þess 
hvað hægt er að gera til að mæta þeim 
réttlátu sjónarmiðum að það er tals-
verður munur á getu útgerða til að 
standa undir veiðigjaldi, miðað hvort 
um litlar, meðalstórar eða stórar út-
gerðir eigi í hlut. Það er nú tekið mið 
af meðaltali greinarinnar sem nær 
jafnt til allra og ég tel það ekki réttlátt. 
Það þarf að finna leið til að afkomu-
tengja veiðigjaldið eftir útgerðarflokk-
um. Það þarf einnig að taka tillit til 
þess að það eru ekki allar útgerðir 
með fiskvinnslu og það þarf að taka 
mið af því hagræði en að það eigi ekki 
við útgerð án fiskvinnslu.

Ég veit að margar minni útgerðir 
eru ekki að standa undir því veiðgjaldi 
sem lagt var upp með 1. september á 
síðasta ári, í upphafi fiskveiðitímabils-
ins. Veiðigjöldin eru ekki hugsuð til 
að knésetja fjölbreytieika í útgerð og 
við þurfum að taka tillit til þess sjón-
armiðs. Réttlæti á að gilda í útfærslu á 
veiðigjaldi.“

Lilja Rafney segir spennandi tíma 
framundan í sjávarútvegi, tækifærin 
séu fjölmörg og það þurfi að nýta þau 
og standa þurfi vörð um fjölbreytileika 
í útgerð. Íslenskum fyrirtækjum hefur 
gengið vel í markaðssetningu og sölu 
erlendis í gæða sjávarafurðum og há-
tækni vélbúnaði til veiða og vinnslu 
og á þeim árangri þurfi halda áfram 
að byggja á.

,,Við þurfum að markaðsetja 
okkur sérstaklega með vistvænar 
og sjálfbærar veiðar og þar skiptir 
máli að halda í fjölbreytt útgerðar-

form spyrna við sam-
þjöppun í greininni . 
Dagróðrabátar koma 
að landi með mjög 
gott hráefni og mæta 
eftirspurn eftir sem 
ferskasta hráefninu 
og stórútgerðin hefur 
verið í mikilli þróun 
í fullvinnslu og veið-
um og tækniþróun ör, 
t.d. í kælingu fisks um 
borð sem gerir það að 
verkum að hágæða 
afurðir fara á markaði 
erlendis. Eftirspurn 
eftir góðu hráefni 
sem kemur að landi 

á hverjum degi vekur eftirtekt í heim-
inum, og sjálfbærar veiðar er nokkið 
sem íslendingar þurfa að halda á lofti. 
Fjölbreytileiki, sjálfbærni og ferskleiki 
afurða er lykilorð í sjávarútvegi í dag.“

Allur afli að landi
,,Alþingi kom  því á um 2011 að 

skylda allar útgerðir, stórar sem smá-
ar, að koma með allan afla að landi 
og fullvinna hann og í kjölfarið varð 
gjörbreyting á nýtingu og umgengni 
við auðlindina. Það var stórt skref í 
átt að því að það sé ekki verið að kasta 
fiski, brottkast er óásættanlegt. Það 
er ekki hægt að horfa fram hjá því 
að einhver fótur sé fyrir því í dag að 
brottkast sé stundað í einhverju mæli. 
Það er margt sem bendir því miður 
til þess að það sé gert, en ég trúi því 
ekki að það sé í miklu mæli því það er 
forkastanlegt og ólíðandi og það þurfa 
að vera það mikil viðurlög við slíku 
athæfi svo að sjómenn og útgerðir séu 
ekki að taka neina áhættu í brottkasti 
á afla.

Fiskimiðin eru sameiginleg auð-
lind allrar þjóðarinnar og við viljum 
að þau séu endurnýjanleg auðlind sem 
komandi kynslóðir geti nýtt í fram-
tíðinni,“ segir Lilja Rafney Magnús-
dóttir, formaður atvinnuveganefndar 
Alþingis.

„Horfa verður 
til allra 

sjónarmiða hvað 
varðar framtíð 
fiskeldis.

Fjölbreytt ViðhorF 
í FiskeldinU

Lilja Rafney 
Magnúsdóttir.

Verið er að endurskoða veiðigjöldin og horfa til þess hvað hægt 

er að gera til að mæta þeim réttlátu sjónarmiðum að það er 

talsverður munur á getu útgerða til að standa undir veiðigjaldi.
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Sesselja Hlín Jónasardóttir, ann-
ar framkvæmdastjóra Listar 
í ljósi, segir hátíðina stækka 

með hverju árinu og verði sérstaklega 
spennandi í ár með mörgum stórum 
og áhrifaríkum verkum. „Við hvetjum 
alla Austfirðinga til að sækja okkur 
heim og njóta þessarar fjölbreyttu 
hátíðar,“ segir Sesselja en hátíðin er 
nú haldin í þriðja sinn og eflist með 
hverju árinu. 

Áberandi á  
Vetrarhátíð í ár
List í ljósi hóf samstarf við Vetr-
arhátíðina í Reykjavík í ár en 
það er nýr þáttur í starfsemi 
hátíðarinnar og hefur styrkt 
hana í því að fá stærri verk til 
Seyðisfjarðar. Viðamesta verk-
ið var sýnt á Safnahúsinu við 
Hverfisgötu í ár, og verður 
varpað á Seyðisfjarðarkirkju 
um helgina. „Það er frábært 
að fá svona magnað dót, eins 
og verk Nocturnal hópsins í 
ár. Þeir eru mjög þekktir á sínu 
sviði og hafa starfað í þessum 
geira í rúman áratug, þrátt fyr-
ir að vera enn mjög ungir að árum, 
svo það er virkilega spennandi að 
koma og sjá það,“ segir Sesselja.  

Bjólfur í fókus
Listamennirnir sem taka þátt í List 
í ljósi í ár vinna nú að uppsetningu 

verka sinna fyrir hátíðina sem fer 
fram um helgina. Nokkrir lista-
mannanna eru að 
taka þátt í hátíðinni 
aftur, þar á meðal 
Abigail Portner sem 
varpaði á skólann í 
fyrra, en hún mun í 
ár vera með verk sem 
hangir í krana yfir 
lóninu. 

Austurland hvetur 
unga sem aldna að 
demba sér á Seyðis-
fjörð um helgina. 
Njótið.

Komu ljóssins fagnað
List í ljósi - fjölbreytt og frumleg hátíð á Seyðisfirði Sýningarferðalag 

um Austurland
Heimildamyndin 690 Vopnafjörður verður 
sýnd næstu helgar á nokkrum stöðum á 
Austurlandi. Myndin verður sýnd með 
enskum texta. Þar verður einnig boðið upp 
á spjall við leikstjórann, Körnu Sigurðar-
dóttur, eftir allar sýningarnar. Myndin er 
ein klukkustund og fjallar um samfélag sem 
margir geta tengt við og tilfinningar íbúa 
og sjálfsmynd. 

Austur á Vopnafirði eiga 645 manns 
heima. Í daglegu amstri samfélagsins 
vofir yfir ógnin af fólksfækkun en hver 
einstaklingur skiptir miklu máli til að halda 
voninni um að litla byggðarlagið eigi sér 
framtíð. Heimildarmyndin 690 Vopnafjörður gefur innsýn í 
tengsl íbúanna við heimabæinn sinn, sjálfsmyndina sem er samofin firðinum 
og samfélagsleg áhrif sem heldur fólki heima, eða ber það á önnur mið.

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós

www.olafsson.is
Endursöluaðilar um land allt

Snjöll lýsing!
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið 
að þínum þörfum með Appi

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is
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Undanfarið hefur í fjölmiðl-
um verið fjallað um um 
sölu á útskornum fálka eft-

ir Ríkarð Jónsson sem seldur var á 
uppboði hjá Chiswick-uppboðshús-
inu í London 6. febrúar sl.

Það er með mikilli ánægju sem 
það upplýsist hér að kaupandinn er 
Djúpavogshreppur f.h. Ríkarðshúss 
en fálkanum er ætlaður staður þar 
þegar fram líða stundir. 

Milligöngu um kaupin fyrir hönd 
sveitarfélagsins höfðu Elísabet Guð-
mundsdóttir í Bakkabúð og þau 

Felicity og Michael Bullock sem eru 
okkur hér á Djúpavogi að góðu kunn 
en þau dvelja töluvert á Djúpavogi 
og á Hvalnesi í Lóni sem þau keyptu 
fyrir nokkrum árum. Vill Djúpa-
vogshreppur þakka þeim Elísabet, 
Felicity og Michael innilega fyrir 
þeirra þátt í þessu ævintýri.

Gert er ráð fyrir að fálkinn verði 
fluttur heim fljótlega og mun hann 
verða til sýnis ásamt öðrum gripum 
í Ríkarðssafni í Löngubúð í sumar 
og vonandi áður en langt um líður í 
nýju Ríkarðshúsi.

Mjöl- og lýsis-
vinnsla Eskju 
hóf starfsemi 

árið 1952 með rekstri lítill-
ar beinamjölsverksmiðju. 
Þegar síldveiðar komast 
í algleyming út af Aust-
fjörðum uppúr 1960 er 
gamla verksmiðjan orðin 
alltof lítil og árið 1966 er 
byggð ný mjög öflug verk-
smiðja sem síðan hefur 
gengið í gegnum mikla 
endurnýjun árin 1994 og 
árið 2000, og aftur árið 
2013.  Afköstin í dag eru 1.100 tonn 
af hráefni á sólarhring.

Verksmiðjan er búin öllum þeim 
besta tækja- og tæknibúnaði sem 
fáanlegur er til framleiðslu mjöl- 
og lýsisafurða og getur hún með 
loftþurrkun við lágan hita fram-
leitt hágæðamjöl sem m.a. er notað 
til framleiðslu fiskeldisfóðurs. Þá 
tryggir þessi búnaður að hin hvim-

leiða mengun sem gjarnan fylgdi 
þessari vinnslu er úr sögunni. Fisk-
eldi í fjörðum Austfjarða þarf því 
ekki að sækja langt til þess að tryggja 
fóður fyrir laxeldi sem og annað 
fiskeldi. Vinnslan fékk í ársbyrjun 
2004 FEMAS vottun á framleiðslu 
sína, fyrst verksmiðja á Íslandi og 
hefur einnig fengið síðar fleiri gæða-
vottanir á mjölframleiðslunni.

Getur tryggt fisk-
eldinu fiskeldisfóður

Atvinnuvega- og nýsköpun-
arráðuneytið hefur óskað eftir 
umsögnum um drög að frum-

varpi til laga um breytingu á ýmsum 
lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. Það 
er auðvitað löngu tímabært að ráðu-
neytið geri eitthvað í máli sem svo lengi 
hefur þvælst fram og til baka og jafnvel 
umhverfisráðuneytið, sem leggst gegn 
fiskeldi, þótt ekki hafi það umboð, hef-
ur tjáð sig. Fiskeldi er stöðugt vaxandi 
atvinnugrein í Noregi og þar er ekkert 
umhverfisráðuneyti til að flækjast fyrir 
og torvelda framgang þessara atvinnu-
greinar sem skapar fjölda atvinnutæki-
færi á Austfjörðum og Vestfjörðum.

Efni frumvarpsins byggir að stærst-
um hluta á tillögum starfshóps um 
stefnumótun í fiskeldi sem fram koma 
í skýrslu starfshópsins frá 21. ágúst sl. til 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 
Þá er frumvarpið í samræmi við stefnu 
ríkisstjórnarinnar sem fram kemur í 
stefnuyfirlýsingu hennar en þar segir:

,,Fiskeldi er vaxandi atvinnugrein 

sem felur í sér tækifæri til atvinnuupp-
byggingar en þarf að byggja upp með 
ýtrustu varúð í samræmi við ráðgjöf vís-
indamanna þannig að líffræðilegri fjöl-
breytni verði ekki ógnað. Samhliða vexti 
greinarinnar þarf að tryggja nauðsynlegar 
rannsóknir og eðlilega vöktun áhrifa á 
lífríkið. Eftir því sem fiskeldinu vex fiskur 
um hrygg þarf að ræða framtíðarfyrir-
komulag gjaldtöku vegna leyfisveitinga.”

Í samræmi við þessa stefnu er mark-
mið frumvarpsins að styrkja lagaum-
gjörð fiskeldis þannig að íslensku fisk-
eldi séu sköpuð bestu mögulegu skilyrði 
til uppbyggingar og það verði þannig 
sterk og öflug atvinnugrein. Frumvarp-
inu er ætlað að styðja við þennan vöxt 
en jafnframt leggja grunn að öflugu og 
skilvirku eftirlit með fiskeldi. Jafnframt 
að stuðla að ábyrgu fiskeldi þar sem 
sjálfbær þróun og vernd lífríkisins er 
höfð að leiðarljósi á grundvelli vísinda 
og rannsókna. Þá er frumvarpinu ætl-
að að mæta kröfum um náttúruvernd, 
gegnsæi, aukna upplýsingagjöf og betra 

aðgengi almennings að upplýsingum 
sem tengjast fiskeldi.

Auðlindagjald í fiskeldi
Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytinu er unnið að frumvarpi til laga 
um auðlindagjald í fiskeldi. Ríkisvaldið 
sér greinilega víða möguleika á að plokka 
peninga í ríkiskassan. Í frumvarpinu er 
lagt til að rekstrarleyfishafar sem stunda 
fiskeldi í sjókvíum greiði auðlindagjald. 
Byggt er á því að auðlindagjald verði 
lagt á öll eldisfyrirtæki sem nýta sam-
eiginlega auðlind, í þessu tilviki haf-
svæði utan netlaga, til starfseminnar. 
Gengið er útfrá því að stærstur hluti 
auðlindagjalds renni til uppbyggingar 
innviða á þeim svæðum sem nýtast við 
uppbyggingu fiskeldis. Er þessi útfærsla 
auðlindagjaldsins einnig í samræmi við 
tillögur fyrrgreinds starfshóps.

Það verður fróðlegt að sjá framgang 
þessa máls á Alþingi, en fiskeldi er helsti 
vaxtarbroddur sjávarútvegs um þessar 
mundir.

aUðlindagjald Á Fiskeldið?
ríkisvaldið vill fá tekjur af fiskeldi

Fálki ríkharðs aftur heim

 
Tæki til vetrarþjónustu 

Fiskeldiskvíar í Berufirði.



Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!

Sími 565 1489  -  Hringhella 12  -  221 Hafnarfjörður  -  isror@isror.is  -  www.isror.is

Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
ÍDRÁTTARRÖR – VARÚÐARBORÐA – HERPIMÚFFUR og svo margt fleira
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Áform fyrirtækja um fiskeldi í 
Seyðisfirði, Mjóafirði, Norð-
fjarðarflóa, Önundarfirði, 

Jökulfjörðum og Eyjafirði gætu hæg-
lega verið í uppnámi. Ástæðan er sú 
að ef frumvarpsdrög um útboðskerfi 
á fiskeldissvæðum verða samþykkt 
óbreytt eru áætlanir áætlanir um fisk-
eldi í hættu. Þetta sagði Einar K Guð-
finnsson, formaður Landssambands 
fiskeldisstöðva, nýlega á RÚV.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið hefur kynnt drög að frumvarpi 
um lagabreytingar sem snúa að fisk-
eldi. Þeim er ætlað að auka sátt um 
greinina og koma á nýju útboðskerfi. 
Hafrannsóknastofnun myndi skipta 
fjörðum í eldissvæði, þau yrðu aug-
lýst og álitlegasta umsóknin valin. 
Útboðskerfið myndi hins vegar ekki 
gilda um fjölda umsókna sem þegar 
eru komnar til Matvælastofnunar. Ef 
firðirnir hafa verið burðarþolsmetnir 
halda umsóknirnar velli, annars ekki.

Dæmi eru um að fyrirtæki hafi lagt 
mikla vinnu í matsáætlanir í fjörðum 
án burðarþolsmats og gætu þau þurft 
að taka þátt í útboði. Þetta á við um 
Seyðisfjörð, Mjóafjörð og Norðfjarðar-
flóa þar sem Fiskeldi Austfjarða er með 
samþykkta matsáætlun en reyndar 200 
tonna leyfi í Seyðisfirði. Aukin áform 
þar fóru í útboðsferli. Í Önundarfirði 
er fyrirtækið S47 með eldisleyfi fyrir 
regnbogasilung en gæti mögulega ekki 
haslað sér völl í laxeldi nema fara á byrj-
unarreit, yrðu drögin samþykkt óbreytt.

Allar þjóðir sem geta komið því 

við stunda fiskeldi. Ástæðurnar liggja í 
augum uppi. Það er vaxandi fæðuþörf 
i heiminum, eftirspurn eykst ár frá ári, 
lífskjör á heimsvísu hafa batnað og 
eftirspurninni eftir aukinni fæðuþörf 
verður ekki mætt nema að fiskeldi sé 
stundað. Enda er vandfundin önnur 
betri né vistvænni leið, en fiskeldið til 
þess að framleiða mat fyrir mannkynið.

Einar K. Guðfinnsson, formaður 
stjórnar Landssambands fiskeldis-
stöðva, segir það varla tilviljun að þjóð-
irnar við Atlantshafið leggi allar áherslu 
á að auka fiskeldið. Það er sama hvar 
borið er niður; í Noregi, Færeyjum, 
Kanada, Írlandi, Skotlandi eða Banda-
ríkjunum. Alls staðar er sömu sögu að 
segja. Stjórnvöld þessara ríkja móta sér 
stefnu um aukna fiskeldisframleiðslu. 
Þar eru tækifærin og möguleikarnir. 

Etirbátar en margt þó tekist vel
,,Við Íslendingar höfum verið eftirbát-
ar þegar kemur að fiskeldismálunum. 
Það mun vonandi breytast á kom-
andi árum. Hér eru nefnilega miklir 
möguleikar fyrir hendi, sem geta á 
allra næstu árum gjörbreytt myndinni, 
ef vel er á málum haldið.

Margt hefur tekist vel til hér á landi 
á sviði fiskeldis, því má ekki gleyma 
og tækifærin ærin. Þannig erum við 
Íslendingar algjörlega í fararbroddi 
þegar kemur að bleikjueldi. Aðstæður 
okkar eru á margan hátt hagfelldar. 
Þekking á sviði fiskvinnslu og með-
höndlunar á fiski er framúrskarandi, 
heita vatnið okkar skapar okkur 

möguleika og vogskorin strandlengj-
an hentar víða vel til fiskeldis.“

Skilgreind fiskeldissvæði  
frá árinu 2004
,,Við höfum nú allt frá árinu 2004 skil-
greint svæði sem heimil eru til fiskeld-
is í sjó. Þar er um að ræða í meginat-
riðum Vestfirði og hluta Austfjarða, 
auk annarra afmarkaðra svæða. Þessi 
ákvörðun var á sínum tíma tekin til 
þess að draga úr mögulegri áhættu 
fyrir villta laxastofna. Um þessa 
ákvörðun hefur ríkt ágætur friður og 
því eðlilegt að fiskeldisfyrirtækin sem 
nú eru að hasla sér völl hafi álitið að 
unnt væri að byggja upp starfsemi sína 
á svæðum sem löngu eru skilgreind af 
hálfu stjórnvalda sem fiskeldissvæði.“

Miklar kröfur gerðar
Mjög ríkar kröfur eru gerðar til fiskeld-
isfyrirtækjanna með lögum, reglugerð-
um og öðrum stjórnsýsluákvörðunum. 
Til grundvallar þarf að liggja burðar-
þolsmat á einstökum fjörðum, þar sem 

ákvarðað er það magn eldisfisks sem 
er samrýmanlegt lífríki viðkomandi 
svæðis. ,,Jafnframt hefur verið reiknuð 
út áhætta sem fiskeldi gæti haft í för 
með sér fyrir villta laxastofna,“ segir 
Einar. ,,Ekki er til neitt sambærilegt í 
öðrum löndum. Þá gilda mjög strangar 
reglur um fyrirkomulag fiskeldisins, 
eftirlit stjórnvalda og áfram má telja.“

Áhættumatið sýndi fram á að 
möguleg áhætta er staðbundin
..Áhættumat Hafrannsóknastofnun-
ar, sem kunngert var nú í sumar var á 
margan hátt mjög merkilegt. Þar var 
í fyrsta sinn sýnt fram á að möguleg 
áhætta fyrir villta laxastofna er ákaf-
lega takmörkuð og algjörlega svæðis-
bundin. Þetta er algjörlega gangstætt 
því sem löngum hefur verið haldið 
fram. Meginniðurstaða áhættumats-
ins er að fiskeldi af stærðargráðu 
þeirri sem burðarþolsmat gerir ráð 
fyrir, 130 þúsund tonn, hafi nær engin 
áhrif á árnar, með þremur undan-
tekningum. Og það eru þessar þrjár 

undantekningar sem valda því að Haf-
rannsóknastofnunin mælir ekki með 
fiskeldi í Ísafjarðardjúpi og leggur til 
30 þúsund tonnum minna eldi í Aust-
fjörðum en burðarþolsmatið gerði ráð 
fyrir. Alls er um að ræða 60 þúsund 
tonnum minna eldi en vonir stóðu til.

Þetta var auðvitað áfall fyrir fisk-
eldið, byggðirnar í sem í hlut eiga og 
efnahagslega hagsmuni þjóðarbúsins. 
60 þúsund tonna fiskeldi gæti nefnilega 
þýtt um 50 milljarða útflutningsverð-
mæti, sem er álíka tekjur og við fáum af 
gjörvallri uppsjávarveiði okkar á loðnu, 
síld, makríl og kolmunna. 60 þúsund 
tonna eldi gæti líka skapað um sex til sjö 
hundruð störf. Það munar um minna.

En það er ýmsilegt til ráða. Afstaða 
okkar fiskeldismanna er klárlega sú að 
við viljum vinna að okkar uppbyggingu 
í góðri sátt. Við höfum lagt fram tillögur 
að breyttu eldisfyrirkomulagi og mót-
vægisaðgerðum, til þess að unnt verði að 
auka fiskeldismöguleikanna umfram það 
sem áhættumatið kveður á um. Við erum 
sannfærð um að slíkt sé unnt og viljum 
mikið á okkur leggja í því sambandi.

Þó við Íslendingar höfum verið 
eftirbátar nágranna okkar á síðustu 
árum á fiskeldissviðinu eigum við 
alla möguleika á að hasla okkur völl 
með eftirtektarverðum hætti á kom-
andi árum. Miklar framfarir hafa átt 
sér stað og eiga sér stað á sviði alls 
fiskeldisbúnaðar á ári hverju. Margir 
telja einnig að við munum sjá fljótlega 
byltingu á sviði þrílitna fisks sem gjör-
breyti möguleikunum jafnframt. 

Það eru því allar líkur á að innan 
fárra ári geti fiskeldið orðið okkur álíka 
verðmætt  og útflutningur á þorski og 
þorskafurðum. Það er því mikið í húfi 
að vel takist til og stjórnvöld sýni þessari 
vaxtargrein skilning,“ segir Einar K. 
Guðfinnsson. Geir Guðsteinsson

útboð Á döFinni?
fiskeldi austfjarða þarf mögulega að taka þátt í útboði

Laxeldi í sjó er vaxandi atvinnugrein. Austfirðingar leggja vaxandi áherslu á þessa at-
vinnugrein sem skapar mörg atvinnutæki. Gæta þarf hins vegar vel að umhverfisáhrifum.

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

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Mitsubishi Outlander PHEV  
2.0 Plug-In Hybrit 4x4 
Til afhendingar í febrúar 2018.
IntEnsE Plús - Verð 4.200.000 kr. 
Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust  
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App  
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir  
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

tilboð 
Dráttarkúla og 4 vetrardekk á 17” álfelgum kr. 200.000

Hef til afgreiðslu  
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðar-
getu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita, 
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi, 
einnig Markisur, uppblásin fortjöld, 
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.

Fleiri gerðir einnig.

Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir 
húsbílar frá 7.900.000 kr.

5 ára 
ábyrgð

Afhentir í 
Reykjavík eða 
Egilsstöðum



Hýsi-Merkúr hf.  |  Lambhagavegur 6  |  113 Reykjavík 
534 6050  |  merkur@merkur.is  |  www.merkur.is

SÖLUHÆSTU
SMÁGRÖFUR Á ÍSLANDI

2015
2016
2017

Styrkur
& Áreiðanleiki

H
önnun: A

R
TP

R
O

 ehf.



14   15. febrúar 2018

Ef til vill kemur það einhverj-
um spánskt fyrir sjónir að 
hinn sérstæði skóli sem 

kenndur er við LungA-hugmynda-
fræðina, sé tilnefndur fyrir að vera 
frammúrskarandi menningarverkefni 
á landsbyggðinni; sem eitt af fimm 
verkefnum sem koma til greina sem 
handhafar Eyrarrósarinnar 2018. 
Staðreyndin er aftur á móti sú að í 
þau fjögur ár sem skólinn hefur verið 
rekinn hefur skilgreining hans falist 
í því að vera menningarverkefni en 
ekki menntastofnun, vegna þess að 
lagalega umgjörð um starfsemi Lýð-
háskóla vantar algjörlega í íslenskt 
skólaumhverfi. Nú er hafin vinna við 
að setja á fót fleiri skóla sem byggja á 
hugmyndum lýðháskólanna og hafa 
því þeir Lasse og Jonatan Spielborg 
Jensen verið fengnir inn í það ferli 
að leggja fram drög að raunhæfri 
lagalegri umgjörð um fyrirbærið, 
enda hafa þeir í dag rekið skólann á 
Seyðisfirði algjörlega á styrkjum og 
tilfallandi fjármagni frá hinu opin-

bera sem byggir á því að um nýsköp-
unar- og/eða menningarverkefni sé 
að ræða.

Trygg langtímafjármögnun 
skiptir sköpum
LungA-skólinn er í örri þróun og 
mörg tækifæri sem bjóðast til að 
vinna með fólki eða sambærilegum 
stofnunum eða menningarverkefn-
um víðs vegar utan landssteinanna, 
að sögn forsvarsmanna skólans. „Við 
getum þó aldrei tekið ákveðin skref í 

slíkum vangaveltum því að orka okk-
ar fer að svo miklu leyti í að ná end-
um saman, fjármagna skólahaldið á 
hverjum tíma eða bara sinna nem-
endahópnum,“ segir Lasse. Starfsemi 
skólans hefur aldrei notið tryggrar 
fjármögnunnar lengra en hálft ár fram 
í tímann og skólahald hófst síðasta 
haust algjörlega án þess að vitað væri 
hvort menningarstyrkir ráðuneytisins 
myndu koma til skólans í ljósi þess að 
annað árið í röð komu upp óvænt-
ar kosningar rétt fyrir vinnslu fjár-

laga. „Það er heppilegt að fólkið sem 
stendur að skólanum er ungt og trúir 
á þetta konsept, við gátum því klárað 
haustönnina án þess að okkar laun 
væru tryggð, því það er ekki hægt 
að brjóta upp þessa starfsemi með 
svo skömmum fyrirvara. Aðsóknin 
í skólann, orðspor hans og sú stað-
reynd að hann er vísir að því að hægt 
sé að byggja upp lýðháskólaumhverfi 
á Íslandi, eru of mikilvægir þættir í 
heildarmyndinni til þess að við fær-
um að blása önnina af vegna þess að 

fjárhagsleg óvissa sé of mikil. En það 
er samt áminning um það að við get-
um ekki látið það dragast mikið leng-
ur hjá stjórnmálahliðinni að finna 
þessu stað í menntakerfinu, frekar en 
að líta á þetta sem tímabundið menn-
ingarverkefni,“ bætir Lasse við, en 
skólinn hefur fest sig rækilega í sessi 
í félagslegu umhverfi Seyðisfjarðar og 
hefur í dag fest sér húsnæði á annarri 
hæð félagsheimilisins Herðubreiðar, 
þar sem Bókasafn bæjarins var áður 
til húsa.

LungA-skólinn er er 
tilraunakenndur jarðvegur fyrir 
sköpun, listir og fagurfræði sem 
rekinn hefur verið af miklum metn-
aði á Seyðisfirði frá vorönn 2014 í 
góðum tengslum við LungA hátíð-
ina. Hann er listaskóli fyrir þá sem 
hafa opinn huga, fyrir þá ótömdu 
og fyrir þá sem vilja rannsaka, segir 
í umsögn Eyrarrósarinnar 2018 um 
menningarverkefnið.

Listaverk – eða einstakur skóli?

Það er ótrúlegt frum-
kvæði og kraftur í því að 
sem þau hafa látið ger-

ast á Seyðisfirði,“ segir Helena 
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Lýðsháskólans á Flateyri en 
hún vinnur í dag að úttekt og 
vinnslu tillagna til ráðuneyt-
isins um drög að umgjörð um 
Lýðskóla á Íslandi.  

„Það hefur gjörbreytt lands-
laginu sem hefur verið gert 
á Seyðisfirði,“ segir Helena 
Jónsdóttir CAnd.Psych og 
framkvæmdastjóri félags um 
stofnun Lýðskóla á Flateyri 
við Önundarfjörð. „Við höfum 
verið í mjög góðum díalóg og 
erum sammála um að aðstæð-
ur víða á landinu tala inn í að 
við gerum þessa grunnvinnu 
þannig að frumkvæðið það-
an skapi umgjörð um lýðháskóla 
sem tikkar í öll boxin. Það þarf 
að setja fram kröfur og væntingar 
enda getur þróun skólastarfs orðið 
ein af þeim nýju leiðum sem opna 
möguleika í þróun búsetu á lands-
byggðinni. 

Hlekkur í nýrri byggðastefnu?
Það er til dæmis erfitt að horfa 
framhjá því, bæði fyrir sveitarfélög-
in og ríkisvaldið, að þróun á þessu 
sviði getur orðið að mikilvægum 
hlekk í byggðastefnu sem fetar ný-
sköpunarbrautina útúr þeim vanda 
sem sumar byggðir sitja eftir með 
vegna þeirra áhrifa sem landslagið 
í frumgreinunum hefur skapað,“ 
bætir Helena Jónsdóttir og horfir 
þá til mikilvægra þátta í félagslegu 
umhverfi sem staðir eins og Flateyri 
standa frammi fyrir. Frumsköp-
un og frumkvæði í þróun nýrra 
atvinnuhátta í litlum samfélögum 
sem hafa treyst á frumgreinarnar sé 
mikilvæg til valdeflingar íbúanna. 
„Við sjáum sambærilega stöðu víða 
á Austurlandi held ég, á Bakkafirði, 
Borgarfirði eystra og Breiðdalsvík, 
svo dæmi séu nefnd um byggðar-

lög sem hafa verið þáttakendur í 
byggðaverkefni eins og Brothætt-
um byggðum.“

Lýðfræðilegu  
áhrifin umtalsverð
Það að tryggja að skóli af þessu tagi 
hafi líka lýðfræðileg áhrif á þeim 
stað sem hann er settur upp er alveg 
ofboðslega mikilvægt, því allstaðar 
um landið eru ótrúleg tækifæri til 
að gera slíkar menntastofnanir að 
aðdráttarafli fyrir ungt fólk til að 
setjast að, og um leið eru lýðskól-
ar segull á nemendur úr alþjóðlegu 
umhverfi og geta jafnvel orðið lið-
ur í að þróa nýja tegund af ferða-
þjónustu. Þá erum við að tala um 
að þeir nemendur sem koma auðga 
bæði samfélagið og hafa efna-
hagsleg áhrif. Þá er ég að meina 
að til dæmis með því að innviðir 
sem annars nýtast takmarkað á 
ákveðnum hluta ársins, geta öðlast 
hlutverk allan ársins hring, þá bæði 
gistiaðstaða og grunnþjónusta eins 
og að kaffihús eða annað slíkt get-
ur öðlast grundvöll fyrir heilsárs-
rekstur ef það byggist upp þjónusta 
við skóla af þessu tagi.

Helena Jónsdóttir: 

Frumkvæðið frá 
Seyðisfirði mikilvægt

Lagalega umgjörð þarf fyrir þróun Lýðskóla-
hugmyndafræðinnar á Íslandi, segir Lasse Högenhof, 
annar skólastjóra Lunga-skólans á Seyðisfirði. 
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skotbómulyftara

AG línan frá Manitou býður 
meðal annars upp á nýtt  
ökumannshús með góðu  
aðgengi og útsýni.

HANNAÐUR TIL AÐ 
VINNA VERKIN

NÝ KYNSLÓÐ

• Meira útsýni
• Þægilegra innstig
• DSB stjórntakkar
• JSM stýripinni í fjaðrandi armi
• Stýrð stjórnun og hraði á öllum glussahreyfingum
• Virk dempun á bómu
• Hnappur sem losar glussaþrýsting á tengjum
• Og margt fleira

Góð viðgerða- og varahlutaþjónusta
Manitou er þarfasti þjónninn í dag 

til lands og sveita





1. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 822 8318 og amfinnsson@gmail.com

Stór áfangi  
- lítil skref 
Nú er Meistaramánuðurinn hálfnaður 
og sumir búnir að gefast upp á stóru 
markmiðunum. Voru markmiðin 
kannski of stór? Ekki gefast upp.

Það er skemmtileg hefð að leggja 
fyrir sig markmið, meðan meistara-
mánuðurinn stendur yfir. Við horf-
um á þennan 
mánuð sem 
tækifæri til að 
bæta okkur 
á ákveðnum 
sviðum í líf-
inu en oftast 
eru markmiðin 
tengd almennri 
heilsu. Það er 
frábært að við 
sköpum okkur 
þannig tækifæri til framfara en jafn 
mikilvægt að stilla því í hóf að ætla 
klára stóru markmiðin í lífinu einn 
tveir og þrír. Sem dæmi, heilsuátakið 
sem á að byrja í meistaramánuðin-
um! Ég stunda sjálfur kraftlyftingar 
og hef pælt mikið í heilsufari síðustu 
tvö árin. Það er stórt og mikið verk-
efni. Við verðum ekki naut sterk og 
hraust á einni nóttu eða nokkrum 
mánuðum. Svona hlutir taka tíma og 
það er ofáætlun að ætla ná endan-
legum árangri eða markmiði þegar 
aðeins er um mánuð að ræða. Mín 
leið til að halda sjónum á verkefninu 
og gleðinni í heilsuátakinu var sú að 
brjóta leiðina að stærri breytingum 
niður í lítil markmið. Fyrst fann ég 
mér hreyfingu sem ég hafði gaman af. 
Kraftlyftingar urðu valinu og fyrsta 
markmið var að mæta reglulega. Ég 
hugsaði ekki um að ná árangri í öll-
um æfingunum eða að reyna að verða 
heilsuhraustur strax. Ég ákvað að 
mæta bara og skemmta mér. Þegar 
það markmið var komið þá setti 
ég annað sem var að ná góðu lagi á 
hverri æfingu fyrir sig. Og svo koll 
af kolli. Þessi aðferð leiddi mig síðan 
á staðinn sem ég er á í dag. Sáttur og 
heilsuhraustur. 

Ég hefði líklega ekki náð árangri 
hefði ég farið inn í þetta átak með risa 
áramótaheit á öxlunum. Þannig verð-
ur andlega pressan of mikil og vanlíð-
an getur fylgt í kjölfarið. Leið litlu 
markmiðanna er öflugasta tækið mitt, 
því það er auðvelt að ímynda sér og 
trúa því að maður geti náð þeim. Við 
getum öll komist nær draumunum 
okkar ef við erum sátt við litlu skrefin.

Daniel Magnus

Söluhæsta 
meltingarvaran í 
Bandaríkjunum
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FUJITSU varmadælurnar eru þekktar 
fyrir gæði og þeim fylgir 5 ára ábyrgð. - ÞEKKING & ÞJÓNUSTA -

Hafðu samband, við erum 
sérfræðingar í varmadælum.

Stærsti orkugjafi okkar er sólin, hún hitar 

andrúmsloftið í kringum okkur sem jafnvel 

við lágt hitastig inniheldur varmaorku. 

Varmadælan nýtir orkuna úr loftinu og 

færir inn í húsnæðið með kælimiðli og 

dreifir með loftblásara eða varmaskipti.

Hagkvæmar í rekstri | Endingargóðar
Umhverfisvænar | Hljóðlátar

VARMADÆLUR HENTA SÉRSTAKLEGA VEL Á „KÖLDUM“ 
SVÆÐUM LANDSINS, ÞAR SEM EKKI ER HITAVEITA!

ÓDÝRARI LEIÐ TIL HÚSHITUNAR
VARMADÆLUR


