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- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Íslenskir endurskoðendur
Vestfjörðum ehf
Pollgötu 2, 400 Ísafirði, www.isend.is
Sími 456-2200, Netfang: bjarki@isend.is

Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður | www.bbe.is

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum

Á

milli lægðanna birtir upp og gerir fallegt veður. Þessa mynd tók Jón Jónsson,
þjóðfræðingur í blíðviðrinu á mánudaginn af Riis húsi á Hólmavík. Húsið var
reist 1987 og flutt tilsniðið frá Noregi. Það var Riis kaupmaður sem stóð
fyrir byggingunni. Magnús H. Magnússon stóð fyrir endurgerð hússins 1996 og var það
endurgerð í upprunalegu útliti og eins og myndin ber með sér er húsið staðarprýði.

1000 milljarðar
skattfrjálsir

Endurheimt
votlendis

60% undir
byggingarkostnaði

Gæðavörur
fyrir
sjávarútveginn
Breitt úrval
atvinnutækja

• 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

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Til sjós eða lands
Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Doosan báta- og skipavélar

Stema kerrur
r
FPT bátavélar

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833
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1000 milljarða
króna skattfrjáls
eignaaukning
Endursöluaðilar um land allt

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós
Snjöll lýsing!

OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið
að þínum þörfum með Appi

V

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is
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erðmæti íbúðarhúsnæðis á
höfuðborgarsvæðinu hefur
hækkað að raungildi um 1000
milljarða króna frá því í desember 2010
þegar það varð lægst eftir hrun. Þessar
upplýsingar er að finna á vef Þjóðskrár
Íslands og í árbók sveitarfélaganna.
Eignaaukning íbúðarhúsnæðis í eigu
einstaklinga er að fullu skattfrjáls ef
samanlögð íbúðaeign einstaklings
við sölu er undir 600 m og minni en
1200 m³ hjá sambýlisfólki. Sé íbúðaeignin umfram tilgreind mörk ber
þá að greiða af söluhagnaðinum eins
og um tekjur sé að ræða 37% skatt og
46% skatt eftir því hvort framteljendur
eru undir eða yfir viðeigandi tekjumörkum til tekjuskatts. Ætla má að
tekjur hins opinbera af verðhækkun
íbúðarhúsnæðisins undanfarin ár geti
numið allt að 370 milljörðum króna ef
þessi búhnykkur væri skattlagður eins
og aðrar tekjur. Gæta verður þess að
einhverjir núverandi íbúðaeigendur
hafa keypt eign sína á háu verði fyrir
hrun bankanna 2008 og hafa þar af
leiðandi ekki hagnast sem nemur allri
verðhækkuninni frá 2011. Á móti því
kemur svo að bankar lækkuðu sumar
íbúðaskuldir eftir hrun og ríkið varði
ríflega 70 milljörðum króna í lækkun
höfuðstóls skulda.
Í skýrslu Reykjavik Economics frá
2017 um íbúðamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að skuldir heimilanna sem hlutfall af vergri
landsframleiðslu hafi lækkað frá 2009

til 2016 úr 124% niður í 77% sem
jafngildir um 1200 milljörðum króna
lækkun skulda.
Bent er á í skýrslunni að íbúum
höfuðborgarsvæðisins hafi fjölgað um
50 þúsund manns frá 1998 til 2016,
þar af kom um helmingur fjölgunarinnar frá útlöndum.

3% raunhækkun verðs á ári

Verðhækkun íbúðaverðs helst mjög
í hendur við breytingar á kaupmætti
og hagvexti sé litið til lengri tíma en
nokkurra ára. Í skýrslu Reykjavik
Economics er sýnt að kaupmáttur
hefur að jafnaði hækkað um 2,5% að

raungildi á ári frá 1994 til 2017. Hagvöxtur hefur verið um 3% á ári að
jafnaði frá 1991 til 2016 samkvæmt
upplýsingum af veg Hagstofu Íslands.
Raunhækkun íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hefur einnig verið um
3% á ári frá 1994 til 2017 samkvæmt
gögnum Þjóðskrár Íslands.
Verðmæti íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu er um 3.750 milljarðar króna. Þrjú prósent raunhækkun
á ári eru liðlega 100 milljarðar króna.
Væri greitt af þessari eignaaukningu
37% skattur myndi hið opinbera fá
35 – 40 milljarða króna í auknar skatttekjur á hverju ári.
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Íþróttamaður ársins 2017

A

ndri Rúnar Bjarnson er
íþróttamaður ársins
2017 í Bolungarvík.
Íþróttamaður
ársins
2017 í Bolungarvík var útnefndur í hófi fræðslu- og
Bolæskulýðsmálaráðs
ungar víkurkaupstaðar
föstudaginn 26. janúar 2018 í
Félagsheimili Bolungarvíkur að
viðstöddu fjölmenni.

Tilnefndir til íþróttamanns
ársins voru
n Hugrún Embla Sigmundsdóttir
fyrir hestaíþróttir.

Matthildur Benediktsdóttir, til
vinstri fékk
viðurkenningu
fyrir boccia.

n Andri Rúnar Bjarnson fyrir
knattspyrnu.
n Ólafur Tryggvi Guðmundsson
fyrir handbolta.
n Pétur Bjarnason fyrir knattspyrnu.

Viðurkenningar hlutu

n Sigurgeir Guðmundur Elvarsson
fyrir sund.
n Ingibjörg Anna Qi Skúladóttir
fyrir sund.
n Eydís Birta Ingólfsdóttir fyrir
sund.
n Guðmundur Þórarinsson fyrir
boccia.
n Matthildur Benediktsdóttir fyrir
boccia.
n Lamduan Seejaem fyrir golf.
n Inga Rós Georgsdóttir fyrir frumkvöldastarf í íþróttum.
n Helgi Pálsson fyrir frumkvöðlastarf
í íþróttum.
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Yarisýgur gegnum daginn
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Yaris: 2.310.000 kr.
Yaris Hybrid: 2.750.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

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

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

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 Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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leiðari

1000 milljarðar króna
undanþegnir skatti

Þ

að er kallað á meira framlag frá ríkinu til óteljandi málaflokka.
Þrátt fyrir að ríkissjóður hafi bólgnað út vegna aukinna tekna
sem fylgja uppsveiflunni í hagkerfinu þá er víða kvartað sáran undan naglaskap í fjárveitingum til velferðar- og heilbrigðismála.
Framlög til menntamála eru skorin við nögl og erlendar athuganir sýna
hnignandi kunnáttu barna og unglinga í grunnatriðum menntunar
sem verður sífellt naprari vitnisburður í samanburði við erlendar þjóðir.
Aldraðir hafa í mörg ár borið sig illa undan
ósanngjörnum reglum ríkisins í þeirra garð.
Það kveður nýrra við þegar langlundargeð
kynslóðar hins lengsta vinnudags er teygt og
togað út yfir öll allt velsæmi.
Þá skal minnt á fjárhagslegar þrengingar
langveikra sem virðast ekki eiga neinn samjöfnuð í nálægum löndum. Þvert á móti
upplýsir hver maðurinn á fætur öðrum um
mannúðlegra kerfi erlendis í kostnaðarþátttöku sjúklingra en við eigum að venjast hér í
„besta heimi allra heima“ og ósjaldan verður
almenn fjársöfnun næsta frétt á eftir greiningu um alvarlegan sjúkdóm. Íslenskt þjóðfélag er alls ekki í lagi, það er
mikið að, það er greinilega vitlaust gefið.

Pamama vírusinn

Það sem telja verður alvarlegustu meinsemdina er tilhneigingin til þess
að spila frítt í þjóðfélaginu. Fá mikið gefið og vera undanþegin því að
leggja fram til samfélagsins. Pamama vírusinn er staðreynd og á sér
marga fylgjendur. Þeir landsmenn skiptu hundruðum, kannski meir,
sem léku þann leik leynt og ljóst að dylja eignir síðnar á aflandseyjum.
Það er ekki skattlagt sem yfirvöld vita ekki um. Það er gömul og ný íþrótt
að leika á yfirvöldin grimm og hörð. Þetta mátti skilja meðan yfirvöldin
voru útlensk, að ekki sé talað um dönsk, sem fóru illa með almúgann og
áttu ekkert gott skilið. En þegar yfirvöldin eru innlend gegnir öðru máli.
Þau eru að afla tekna fyrir okkur og þegar menn blekkja yfirvöldin bitnar það á okkur sjálfum, engum öðrum. Menn gera sér undir niðri grein
fyrir og þess vegna dyljast Pamama prinsar og prinsessur.

Kvóta vírusinn

Af þessum toga er kvótavírusinn. Það eru nokkur hundruð landsmanna
sem finnst að þeir eigi einir verðmætin í nýtingu fiskimiðanna. Þeir eigi
lítið sem ekkert að borga fyrir réttinn og fá helst allt andvirðið inn á
bankabækur sínar þegar þeim þóknast að selja réttinn. Þeir borga engan
virðisaukaskatt af eign sinni. Kvótinn er metinn á 1000 milljarða króna
og það er eign sem syndir um bókhaldið hjá þessum fáu tugum sem eiga
lungann af milljörðunum og auðvitað fær ríkið svo gott sem ekkert. Út
af þessari smán sem veiðigjaldið er geta kvótavesalingarnir vælt endalaust og því meir sem þeir eru ríkari. En það sem ríkið fær ekki verður
ekki notað til þess að bæta lífið hjá bágstöddum. Látið er hjá líða að innheimta í ríkissjóð árlega bróðurpartinn af margra tuga milljarða króna
framlegð og öðrum útvöldum látið það eftir að eiga féð.

Gjafaeigna vírusinn

Þriðji vírusinn er húsnæðiseignavírusinn. Hann er á sömu lund og hinir
tveir. Á höfuðborgarsvæðinu hækkar fasteiganverð í takt við batnandi
efnahag. Frá ársbyrjun 2011 hefur raunverð íbúðarhúsnæðis hækkað
um 1000 milljarða króna. Það er svipuð upphæð og allur kvóti á Íslandsmiðum er metinn á. Samkvæmt skattalögum á að greiða fullan skatt af
söluhagnaði vegna verðhækkunar íbúðarhúsnæðis. En aðeins ef íbúðareignin er meiri en 1200 m³ hjá sambúðarfólki. Sé eignin færri fermetrar þá greiðist enginn skattur og allur hagnaðurinn af verðhækkuninni
rennur óskiptur í vasa íbúðareigandans. Opinberir sjóðir fá ekkert. Þetta
er hreinræktað gjafafé. En er með þeim annmörkum að aðeins á höfuðborgarsvæðinu hækkar verð á íbúðarhúsnæði umfram almennt verðlag
og víðast hvar annars staðar gengur verðþróunin á öfugan veg. Þúsundur og aftur þúsundir fjölskyldna á landsbyggðinni búa við þær aðstæður
skapaðar af óréttlátu ríkisvaldi að tapa fé sínu og/eða missa af eignaaukningu sem fylgir hagvexti og auknum verðmætum. Þeir sem tapa fá
ekkert nema skaðann en þeir sem græða eru undanþegnir sjálfsögðu og
eðlilegu framlagi af hagnaði sínum til samfélagsins.
Af 1000 milljarða króna eignamyndun í íbúðarhúsnæði ætti að
greiða um 37% í skatt ef eðlilegar reglur væru í gildi. Tekjur hins opinbera gæti numið um 350 milljörðum króna af efnahagslegum ávinningi
síðustu 7 ára. Hin sjö feitu ár eru bara feit fyrir suma en mögur fyrir þá
sem treysta á ríkið og skyldur þess.
Sé horft til lengri tíma en síðustu 7 ára sýna hagtölur allt frá 1991 að
raunverð íbúðarhúsnæðis hefur að jafnaði hækkað um 3% á ári umfram
hækkun verðlags. Það gerir um 100 milljarða króna á hverju ári í verðhækkun eignanna. Eðlilegar tekjur hins opinbera af þeim verðmætum
samkvæmt skattalögum liggja á bilinu 35 – 40 milljarða króna. Þessar
tekjur vantar í ríkissjóð.
Allir þessir vírusar gera það að verkum að íslenska velferðarkerfið er
götótt eins og svissneskur ostur. Þúsundir landsmanna líða fyrir vírusana þrjá. Þessu þarf að breyta. Það verður hver maður að leggja sitt af
mörkum – undanbragðalaust.
Kristinn H. Gunnarsson

Umferð um Bolungarvíkurgöng
mun meiri en um Norðfjarðargöng

S

amgöngufélagið
óskaði
fyrir skömmu
eftir
upplýsingum
frá Vegagerðinni um
sólarhringsumferð
síðustu vikurnar í
annars vegar hinum
nýju
Norðfjarðargöngum og hins vegar
Bolungarvíkurgöngum. Í ljós kom að á
tímabilinu 16. nóvember 2017 og til og
með 8. janúar 2018
var umferð í Bolungarvíkurgöngum
ekki langt frá því að
vera tvöfalt meiri en
í
Norðfjarðargöngum. Reyndist meðalumferð á umræddu
tímabili vera 486 (ökutæki/sólarhring)
í Norðfjarðargöngum en 822 ökutæki/
sólarhring í Bolungarvíkurgöngum á
sama tímabili.
Norðfjarðargöng voru formlega
tekin í notkun 11. nóvember sl. og
tengja saman Norðfjörð og Eskifjörð
og koma í stað fjallvegarins og ganganna um Oddsskarð. Með vegskálum eru þau samtals um 7,9 km. Í
Neskaupstað (Norðfirði) eru skráðir
íbúar samtals um 1.500 og vegalengdin um göngin til næsta þéttbýlisstaðar, Eskifjarðar, þar sem íbúar eru um
1.000, er 22 km, en þaðan til Reyðar-

fjarðar þar sem íbúar eru um 1.200 eru
um 15 km. Frá Neskaupstað til Egilsstaða eru 67 km. Milli Bolungarvíkur
þar sem íbúar eru um 900 og Ísafjarðar (Skutulsfjarðar) þar sem íbúar eru
um 2.500 eru uppgefin vegalengd 13
km á vef Vegagerðarinnar og göngin
sjálf sem margir vilja fremur nefna
Óshlíðargöng eru 5,4 km.
Enn eru Bolungarvíkurgöng því
næstfjölförnustu veggöng á landinu á
eftir Hvalfjarðargöngum. Næst koma
Héðinsfjarðargöng og Tungudalsleggur ganga undir Breiðadals- og Botnsheiðar með um 650 ökutækja umferð

( 2015).
Nánar má fræðst um veggöng og
umferð um þau á vef Vegagerðarinn
hér http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/jardgong/jardgvegakerf/
Þess má loks geta geta að Norðfjarðargöng eru búin búnaði til útsendinga útvarps, sem vart væri raunin með Bolungarvíkurgöng ef ekki
hefði komið til sérstakt framtak.

Vestfirska vísnahornið
G
uðmundur
Hagalín
frá
Hrauni á Ingjaldssandi orti
þegar hann leit yfir landið um
helgina þegar uppstytta var í lægðaganginum:
Horfi yfir hjarann
hlýnar sálin öll.
Svífur yfir skarann
silkiborin mjöll.
Er nú landið aftur
eins og vera ber.
Seinna kuldans kraftur
kyndir hús hjá þér.
Indriði Aðalsteinsson, bóndi á
Skjaldfönn sat ekki iðjulaus í óveðrinu
um helgina og notaði tímann til þess
að skrifa hjá sér athugasemdir sem
hann sendi svo til vísnahornsins:
„Svona eiga sýslumenn að vera“ er
velþekkt hrósyrði úr Skugga Sveini,
leikriti þjóðskáldsins Matthíasar
Jochumssonar. En síðan þá hefur
sýslumannsstéttinni hrakað mikið
samanber Þórólf sýslumann Reykvíkinga og lögbanns hans rétt fyrir kosningar á fjármálagerningaupplýsingar
um Bjarna Benediktsson þáverandi
forsætisráðherra.
Þórólfur komst fyrst í fréttir þegar
fór hitna undir honum sem formanni
félags fasteignasala. Þá vildi svo til
að bæði vantaði sýslumann á Barðaströnd og sjálfstæðismenn þar voru
herforingjalausir. Þórólfi var því skákað á Patreksfjörð og gekk þar um plássið í næstu sveitarstjórnarkosningum
með kjörkassa í handarkrikanum til
að safna í utankjörfundaratkvæðum.
Þetta þótti nýlunda og ekki við hæfi.
Var kært og lá við kosningaógildingu.
Þegar menn eru trúir yfir litlu eru
þeim falin mikilvægari hlutverk eins
og svo vel hefur sannast á Þórólfi.
Axarsköftin í hann sækir
annað honum þvert um megn.

Íhaldsskussa skyldur rækir,
skömmin, alveg blár í gegn.

Nú væri ráð að Þórólfur kæmi strax
í veg fyrir allan neikvæðan fréttaflutning fjölmiðla af dómamálaráðherra.
Þórólfi fyrst þakka má
þarfa verkin dyggu.
Ef líka setti lögbann á
leiðindin við Siggu.

Fyrir tvennum alþingiskosningum
kölluðu sjálfstæðismenn núverandi
forsætisráðherra gluggaskraut. Nú
segja stjórnarandstæðingar ýmist að
hún, þ.e. gluggaskrautið ráði öllu eða
engu.
Forsætisins þung er þraut
það má Katrín sanna
og gerast ekki gluggaskraut
glæpaverkamanna.
Þegar ég var að alast upp komum
við flest öll héðan við Inndjúp, níu –
tíu ára, fluglæs í Reykjanesskólann. Nú
er öldin önnur. Eftir 9 mánaða skólasetu í 15 ár útskrifast fjórðungur nemenda ólæs, brottfall áður í norrænum
sérflokki og nemendur af erlendu
bergi brotnir vanræktir.
Mennta ekki batnar bú
bilar lærdómsþráður
og börnin hiklaust, held ég nú,
heimskari en áður.

Eftir að Vigdís Hauksdóttir gaf um
helgina kost á sér sem borgarstjornaefni brást Eiríkur Jónasson fyrrverandi lengi formaður Kennarasambands Íslands við á fésbók, en hann
hefur verið sauðburðar og haustleitarmaður hér nokkur undangengin ár
og hefur átt líka vísur hér í þættinum,
enda kominn í föðurætt af þingeyskum skáldum,. Þó að ahnn sé alveg
einstakt ljúfmenni getur Eiríkur verið alveg baneitraður í pólitíkinni, en
innlegg hans á fésbók hljóðaði á þessa
leið:
Nú er Dagur að kveldi kominn:
Ýmsra lán er ekkert smá.
Aftur hækkar sólin.
Vigdís bjartsýn blínir á
borgarstjórastólinn.
Svo að lokum veðráttan undanfarið og um fyrirsjáanlega framtíð:
Þessi tíð er ljót og leið
lægðir dagviss hringur.
Ötull er að skella á skeið
skömmin útsynningur.
Með þessum orðum er sleginn
botninn í vísnaþáttinn að þessu sinni
enda ber svo við í augnablikinu að
lognsælt er og veður vandræðalaust.
Með vetrarkveðjum
Kristinn H. Gunnarsson

1. tölublað
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 892-7630, netfang: kristinn@kristinn.is.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Hljóðsokkar á stóla
Dempar hljóð um allt að 18dB.
Minnkar slit á gólﬁ.
Má þvo í þvottavél.
Mjög létt að setja á og taka af.
Bráðnauðsynlegt í skóla, mötuneyti
og allstaðar þar sem að fjölmenni
kemur saman.

Verð 862 kr. stykkið
(Þrír litir)

Leitið tilboða í stærri kaup
www.stalidjan.is

Stáliðjan ehf - Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is
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Af tilefni umræðu um
endurheimt votlendis
síðunni
Skepticalscience.
com má lesa að ef við höldum
áfram að óbreyttu (business
as usual) í loftslagsmálum heimsins
er líklegt að meðalhitastig á jörðinni
hækki um 4°C fyrir lok þessarar aldar.
https://www.skepticalscience.com/
contary-to-contrarians-ipcc-tempprojections-accurate.html
Afleiðingarnar fyrir líf á jörðinni
ef meðalhitastig hækkar um 4°C eru
í stuttu máli ófyrirsjáanlegar hamfarir og að stór hluti jarðarinnar verður
óbyggilegur. Útlitið er með öðrum
orðum mjög alvarlegt og full ástæða
til að staldra við og horfast í augu við
veruleikann.
Spurningin sem við öll eigum
að vera að ræða er:
Hvað getum við Íslendingar gert til
að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda?

Á

Ljóst er taka
verður málið mjög
föstum tökum og
vinna á öllum sviðum. Til að ná sem
mestum árangri er
ágætt fyrsta skref
að skoða hvar
mesta losunin er
og hvað getum við
gert til að draga úr
henni eins fljótt og
hægt er. Í skýrslu
Hagfræðistofnunar
um Ísland og lofts- Úr skýrslu samráðshóps um endurheimt votlendis
lagsmál sem kom út sem gefin var út af Umhverfis- og auðlindaráðuí febrúar 2017 kem- neytinu 7. mars 2016. https://www.stjornarradid.
ur fram á bls. 138- is/media/umhverfisraduneyti-media/media/
139 að talið er að PDF_skrar/sk160307_endurheimt_votlendis.pdf
árið 2013 hafi um
11,7 milljónir
tonna af CO2 ígildum komið frá af IPCC (http://www.ipcc.ch/), til að
framræstu votlendi eða 73% af draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
um 16 milljón tonna heildar- af mannavöldum.
losunar Íslands. Því er ekki
Nýlega hafa verið settar fram efahægt að tala um virkilegar semdir um losun gróðurhúsaloftaðgerðir í loftslagsmálum tegunda úr framræstu votlendi sbr.
fyrr en farið verður í að hugleiðingar Guðna Þorvaldssonar og
endurheimta
votlendi ÞorsteinsGuðmundssonar í Bændameð skipulegum hætti, en blaðinu 25. janúar 2018. Ég er ekki
það er viðurkennd aðferð rétti maðurinn til að draga í efa mat
okkar færustu vísindamanna við
Landbúnaðarháskólann sem hafarannsakað þetta í tugi ára og bera
ábyrgð á losunartölum úr framræstu
votlendi gagnvart IPCC. Það hefur
verið gert á öðrum vettvangi.
En ef við gefum okkur að losunin
sé stórlega ofmetin og sé t.d. helmingi minni (sem engin ástæða er til að
halda) þ.e. ekki 11,7 milljónir tonna
heldur 5,85 milljónir tonna, værum
við samt að tala um umtalsvert meiri
losun en allir hinir losunarþættirnir til samans sem skv. Skýrslu Hagfræðistofnunar voru árið 2014 um
4600 tonn.

Talið er að hér á landi sé í dag aðeins verið að nýta uþb 15% af framræstu landi til ræktunar. Vera má að
einhver skekkja sé í þeirri tölu en hún
er ekki veruleg. Ætla má að megnið
af því landi sem eftir er þ.e. 85% megi
endurheimta.
Nágrannaþjóðirnar okkar eru að
endurheimta votlendi í stórum stíl.
Skotar hafa t.d. í nokkur ár unnið að
stórfelldri endurheimt votlendis til að
minnka losun gróðurhúsalofttegunda.
Í meðfylgjandi myndbandi er sýnt frá
endurheimtarverkefni þar sem verið
er að stöðva losun gróðurhúsalofttegunda um 400.000 milljón tonn af
CO2.
Finnar hafa unnið myndarlega
í mörg ár að því að endurheimta
votlendi og hafa náð að stöðva gríðarlegt magn af gróðurhúsalofttegundum. Sjá má skýrslu um verkefnið hér:
http://ec.europa.eu/environment/life/
project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Boreal_Peatland_Best_Practices.pdf
Það vekur furðu mína hversu öfgakennd umræðan er um endurheimt
votlendis hjá sumum aðilum. Aðilar
sem í einu orðinu tala um aðgerðir í loftslagsmálum en í hinu orðinu
tala þeir af hæðni um endurheimt
votlendis. Neikvæð orðræða, óhróður, oft undir yfirskyni vísinda, hefur
unnið loftslagsmálum á Íslandi mikið ógagn. Fullyrt er að óábyrgt sé að
fara út í endurheimt votlendis því allar
rannsóknir vanti. Reynt er að upphefja
skógrækt á kostnað endurheimtar og
etja saman fólki sem á ekki að þurfa
að velja á milli þess að rækta skóg eða

Hvers vegna votlendið er
mikilvægt

Tangagata á Ísafirði
Endurbygging og hellulögn

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum
í verkið „Tangagata, endurbygging“.
Um er að ræða uppúrtekt slitlags
og efra burðarlags, endurnýjun á
holræsa- og vatnslögnum og hellulögn.
Helstu stærðir eru:
Vatnslagnir: 300 m
Fráveitulagnir: 240 m
Gröftur 500 m³
Hellulögn 1400 m²

Ísafjarðarbær

Verkinu skal vera að fullu lokið 15.
september 2018.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt
frá og með 8. febrúar 2018 og er
hægt að óska eftir þeim í afgreiðslu
Ísafjarðarbæjar eða með tölvupósti á brynjarjo@isafjordur.is.
Tilboðin
verða
opnuð
hjá
Ísafjarðarbæ í Stjórnsýsluhúsinu,
2. hæð, 27. febrúar 2018 klukkan
11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1 | 400 Ísafjörður | 450 8000 | postur@isafjordur.is

isafjordur.is

Í votum mýrum safnast upp lífrænt
efni sökum þess að gróðurleifar
rotna ekki vegna skorts á súrefni.
Gróðurinn þjappast saman undir
vatninu og myndar með tímanum
mólag, lífrænt efni sem geymir mikla
orku. Sá lífræni massi sem fellur til
ár hvert brotnar ekki niður nema
að litlu leyti en safnast þess í stað
upp. Þegar votlendi er ræst fram
með skurðum og vatn hverfur frá,
fer niðurbrot eða rotnun þessa lífræna efnis í gang þegar örverur nýta
sér orkuna úr því og við það losnar
koldíoxíð út í andrúmsloftið. Þetta
getur átt sér stað áratugum og árhundruðum eftir að lífræna efnið
myndaðist.

Þegar votlendi er endurheimt

Þegar vatni er aftur hleypt á votlendi
stöðvast niðurbrotið tiltölulega hratt
því súrefni er ekki lengur til staðar
fyrir niðurbrotsörverurnar. Þá fara
af stað mun hægvirkari örverur sem

endurheimta votlendi. Slíkur málflutningur dæmir sig sjálfur.
Undirritaður er ásamt fjölmörgum aðilum að vinna að því að stofna
Votlendissjóð sem mun vinna að því
að styðja við og fjármagna aðgerðir til að endurheimta votlendi á Íslandi. Um er að ræða þjóðarátak í
nafni samfélagslegrar ábyrgðar þar
sem fólk og fyrirtæki leggja fram
fé (eða vinnu) sem verður varið í að
endurheimta votlendi. Meðal aðila
sem hafa tekið þátt í undirbúningi
verkefnisins og munu leggja því lið
eru fagstofnanir eins og Landgræðsla
ríkisins, Landbúnaðarháskólinn, Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofa
Austurlands, Náttúrustofa Vesturlands, Fuglavernd, Rannsóknarsetur
Háskóla Íslands á Suðurlandi, Landvernd, Vegagerðin, Efla verkfræðistofa,
Þekkingarmiðlun, París 1,5 áhugahópur um aðgerðir í loftslagsmálum, PWC
Klappir,
endurskoðendaskrifstofa,
Fjarðabyggð og Auðlind náttúrusjóður. Fleiri aðila mætti nefna eins og
sauðfjárbændur sem hafa stigið fram
fyrir skjöldu um að vilja kolefnisjafna
framleiðsluna.
Við erum síðasta kynslóðin á
þessari jörð sem getur enn komið í
veg fyrir miklar ógnanir við allt líf á
jörðinni ef okkur tekst ekki að stöðva
frekari hlýnun. Við verðum því að
grípa til aðgerða strax og vinna saman.
Annað er ekki í boði.
Eyþór Eðvarðsson
eythor@thekkingarmidlun.is
Einn af aðstandendum
Votlendissjóðsins
geta starfað án súrefnis og losa metan sem er mjög virk gróðurhúsalofttegund. Það ferli er hins vegar um
þúsund sinnum hægara og því mikill
ávinningur af því frá loftslagssjónarmiði að halda mýrum blautum og
hafa lífræna efnið áfram bundið í
jörðu.

Losun gróðurhúsalofttegunda úr framræstu landi
er gríðarleg

Þegar ræst hefur verið fram hefst
loftháð niðurbrot á gömlu lífrænu
efni og þá hefst mikil losun á koldíoxíði og örlítil af hláturgasi. Metan
og hláturgas eru öflugar gróðurhúsalofttegundir en losna aðeins í litlu
magni. Koldíoxíð er ekki eins öflug
gróðurhúsalofttegund en losnar í
mjög miklu magni. Til einföldunar eru metan og hláturgas oft umreiknuð koldíoxíð-ígildi. Samkvæmt
stuðlum gefnum út af Vísindanefnd
loftlagssamningsins (IPPC) er þessi
losun 24,5 tonn koldíoxíðs-ígilda á
hektara á ári, sem er í góðu samræmi
við íslenskar rannsóknir sem sýna
losun frá 14,6 – 30,3 tonn.
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Rúmlega helmingslækkun veiðigjaldsins

Þ

essa dagana ber hæst að veiðigjaldið í sjávarútvegi muni
á þessu fiskveiðiári 2017/18
verða hærra en er á síðasta fiskveiðiári.
LÍÚ, sem nú heitir samtök fyrirtækja
í sjávarútvegi, sagði í fréttatilkynningu
á síðasta ári að veiðigjaldið verði um
ríflega 100% hærra en árið áður og
framkvæmdastjóri samtakanna heldur því fram að í sumum tilvikum verði
hækkunin fjórföld og muni koma hart
niður á fjölmörgum fyrirtækjum. Um
þessar fullyrðingar má segja að viðmiðunin skiptir máli þegar breytingin
er metin. Þegar litið er til síðustu 5 ára
blasir sú mynd við að veiðigjaldið er
aðeins helmingur af því sem þá var
áformað.

1.Breyting milli ára
Óbreytt veiðigjald milli ára meiri gróði fyrirtækjanna

Í fréttatilkynningu LÍÚ er aðeins
skoðuð breyting á milli ára í krónutölu. Álögð veiðigjöld hækka úr 4,8
milljörðum króna í 10,5 – 11,0 milljarða króna. Það er vissulega ríflega
100% hækkun í krónutölu. En þá
vantar skýringuna. Hún er sú að veiðigjaldið er ákveðinn hluti af hreinum
hagnaði tveimur árum fyrr. Í fyrra var
verið að greiða veiðigjald af afkomunni 2014 og á þessu fiskveiðiári er
greitt veiðigjald af afkomu ársins 2015.
Til veiðigjalds fer 33% af öllum hreinum hagnaði í fiskveiðum og um það
bil 5% af hreinum hagnaði í vinnslunni. Þessi regla er óbreytt milli ára og
því er veiðigjaldið óbreytt. Hins vegar
varð hagnaðurinn árið 2015 miklu
meiri en árið 2014. Hann jókst um 16
milljarða króna af fiskveiðunum. Fyrir
vikið hækkar veiðigjaldið. En hlutur
útgerðanna hækkar líka.
Niðurstaðan er þessi: Árið 2014
varð hreinn hagnaður 15 milljarðar
króna af fiskveiðum. Af því greiðast 5
milljarðar króna í veiðigjald. Greiðslan
fer fram á fiskveiðiárinu 2016/17.
Útgerðin heldur eftir 10 milljörðum
króna.
Árið 2015 varð hreinn hagnaður 31
milljarður króna. Veiðigjaldið verður
11 milljarðar króna sem greiðist á fiskveiðiárinum 2017/18. Útgerðin heldur
eftir 20 milljörðum króna.
Veiðigjaldið er óbreytt hlutfall af
hagnaði milli ára. Óbreytt hlutfall af
hagnaði verður eftir hjá fyrirtækjunum. Veiðigjald í krónutölu hækkaði
um 100%, en hagnaður fyrirtækjanna
eftir veiðigjald hækkaði líka um 100%.
Þótt veiðigjaldið hækki um 6 milljarða króna milli ára hækkar hlutur
fyrirtækjanna enn meira eða um 10
milljarða króna. Hækkun veiðigjalds í
krónutölu kemur ekki því hart niður
á fyrirtækjum í heildina tekið þar sem
þau hafa miklu fleiri krónur til þess að
standa undir gjaldinu. Fyrirtækin eru
betur sett en ekki verr eins og LÍÚ vill
vera láta.

Lægsta viðmiðun valin

Veiðigjaldið á síðasta fiskveiðiári
2016/17 var það lægsta síðustu 5 ár
mælt í krónutölu. Það er vegna þess að
hagnaðurinn í útgerð á árinu 2014 var
sá lægsti síðan 2009. Veiðigjaldið þetta
fiskveiðiár 2017/18 verður það hæsta
síðan 2012/13 enda hagnaðurinn
árið 2015 sá mesti síðan 2001 a.m.k.
Það skýrir hvers vegna krónutölu-

Kristinn H. Gunnarsson

breytingin verður svona mikil milli
ára. Hér er í áróðurskyni valin lægsta
viðmiðun. LÍÚ segir ekki frá því að
fyrirtækin greiddu hærri fjárhæðir í
veiðigjald síðustu 4 fiskveiðiár á undan þessu. LÍÚ segir heldur ekki frá
því að veiðigjaldið lækkaði um 50%
við síðustu ákvörðun fyrir fiskveiðiárið 2016/17. Í fyrra sendi LÍÚ frá sér
fréttatilkynningu og sagði að lækkunin væri eðlileg vegna minni hagnaðar
af fiskveiðum 2014 en var 2013. Nú
snýst dæmið við og þá er hækkunin
sögð óeðlileg.

Ívilnandi greiðslufyrirkomulag

Það má alveg gagnrýna greiðslufyrirkomulagið. Það líða 2 ár frá því að
teknanna er aflað þar til lagt er á veiðigjald á afkomuna. Fyrir fyrirtæki sem
eru í rekstri allan tímann frá veiðum til
greiðslu veiðigjalds er það hins vegar
ívilnandi greiðslufyrirkomulag. Fyrirtækið hefur tekjurnar undir höndum
og getur ávaxtað þær í allt að 2 ár þar
til að greiða þarf veiðigjaldið. Gallinn
á fyrirkomulaginu bitnar einkum á
þeim sem leigja til sín kvóta og veiða
hann. Þeir þurfa að greiða veiðigjaldið
af aflaverðmætinu nú , sem er hins
vegar ákvarðað miðað við afkomu af
veiðunum tveimur árum fyrr. Þegar
afkoman versnar á tímabilinu fer
stærri hluti aflaverðmætisins af leigukvótanum til greiðslu veiðigjaldsins
en annars væri. Á móti mætti segja að
við versnandi aðstæður ætti leiguverð
á kvóta að lækka til samræmis. Þeir
sem leigja frá sér kvótann eiga eðlilega
að þola lækkandi leiguverð í takt við
breyttar markaðsaðstæður. Það vilja
kvótahafarnir ekki og leggjast í áróður
gegn ríkinu og krefjast þess að ríkið
lækki veiðigjaldið í staðinn.
Það má líka gagnrýna að veiðigjaldið er lagt eins á alla. Allar útgerðir greiða sama veiðigjald þrátt fyrir
breytilega afkomu eftir veiðarfærum
o.s.frv. því er tiltölulega auðvelt að
breyta og gera það þannig að ríkið
fái sömu heildartekjur. Hins vegar er
hlutur ríkisins, veiðigjaldið, svo lítill
hluti af heildargjaldtökunni af fiskveiðum að það skiptir litlu máli. Það
er gjaldtaka útgerðarmanna sjálfra
sem aðalmálið. Útgerðir sem leigja til
sín kvóta eru oft að greiða 30 – 60%
af fiskverðinu í gjald fyrir veiðiréttinn.
LÍÚ ber hins vegar mikla ábyrgð
á fyrirkomulaginu. Hagsmunasamtökin eru andvíg markaðsfyrirkomulagi á ákvörðun gjaldsins og hafa
alltaf vilja að fámenn nefnd reikni
út gjaldið „að bestu manna yfirsýn“
miðað við fyrirframgefnar forsend-

ur. Leiga á kvóta milli fyrirtækja fer
fram á markaði. Greiðsla til ríkisins
fyrir afnot af veiðiheimild og leiga á
kvóta milli tveggja fyrirtækja eru tvær
hliðar á sama peningnum. Eðlilegast
er að viðhafa markaðsfyrirkomulag
við hvort tveggja og ákvarða verðið
á samkeppnismarkaði. Þannig mætti
auk þess komast hjá tveggja ára tímatöf.

2. Stöðug lækkum
síðustu ára
Stóru línurnar í þróun veiðigjaldsins
síðustu 5 ár eru þær að veiðigjald
sem ákvarðað er út frá bestu afkomu
í fiskveiðum síðasta hálfa annan
áratuginn hvort heldur miðað er við
hreinan hagnað (EBT) eða framlegð
(EBITDA) mun aðeins skila ríkissjóði
um helmingi þess sem áformað var
á vordögum 2012 þegar frumvarp
um veiðigjöld var lagt fram og var
lögfest sama vor. Þá var áætlað að
árlegar tekjur ríkissjóðs myndu verða
ríflega 20 milljarðar króna miðað
við tilteknar forendur um afkomu
í sjávarútvegi en þær verða um 11
milljarðar króna á næsta fiskveiðiári.
Síðustu ár hefur það verið umtalsvert
lægra. Líklegt er að veiðigjaldið muni
skila að óbreyttum lögum að jafnaði
8 – 9 milljörðum króna á ári. Það er
um 55 -60% lækkun frá upphaflegum
áformum 2012.
Þetta eru óvenjulega mikið undanhald ríkisstjórnar varðandi skattheimtuáform, en sýnir hversu mikið áhrif samtök útgerðarinnar hafa í þjóðfélaginu og
þar með talið á þá stjórnmálaflokka sem
hafa komið að lagasetningu um veiðigjald á þessum árum. Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna dróg
aðeins úr veiðigjaldinu í meðförum
þingsins. En mestu breytingarnar voru
gerðar af næstu ríkisstjórn, ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.

Hreinn hagnaður
álagt veiðigjald
álagt veiðigjald - 20%

2011
28
3,7
3,0

2012
22
9,8
7,8

Lögunum var breytt þrjú ár í röð 2013
- 2015 til lækkunar á veiðigjaldinu og
voru þær breytingar metnar sem 9 milljarða króna lækkun á hverju ári.

Lægra gjald og minni stofn

Það eru einkum tvennt sem breyttist. Veiðigjaldið var upphaflega áætlað 70% af hreinum hagnaði bæði í
veiðum og vinnslu, en varð að 33%
af hreinum hagnaði af fiskveiðum og
aðeins um 5% af hreinum hagnaði
af vinnslunni. Seinni breytingin gerir sjávarútvegsfyrirtækjum kleift að
færa hagnað frá veiðum til vinnslu
og lækka þannig veiðigjaldið. Þar sem
mörg þeirra kaupa eigin fisk ráða þau
fiskverðinu og þar með afkomunni
af fiskveiðunum. Hafa ber í huga að
veiðigjaldið er samþykktur rekstrarkostnaður þannig álagt veiðigjald
lækkar tekjuskattsgreiðslur um 20% af
veiðigjaldinu þegar um hagnað er að
ræða. Í taprekstri eykur veiðigjaldið
tapið sem síðar nýtist á móti hagnaði
þegar betur árar. Meðfylgjandi er tafla
um hagnað og veiðigjald í fiskveiðum
frá 2011 til 2016. Tölur um afkomu
2016 liggja ekki fyrir. Fjárhæðir eru í
milljörðum króna. Tölur um hreinan
hagnað eru úr skýrslum Hagstofu Íslands um veiðar og vinnslu og tölur
um veiðigjald eru teknar úr ríkisreikningi. Breyting varð á innheimtu veiðigjalda árið 2015 og er frá því ári innheimt eftir á af veiddum afla en fram
að því var veiðigjald lagt á úthlutaðan
kvóta og því innheimt í raun fyrirfram. Af þeim sökum verður veiðigjaldið 2015 lægra en ella hefði verið
og mismunurinn flyst yfir á 2016, en
heildarfjárhæðin verður sú sama.

2013
28
9,7
7,8

2014
15
8,1
6,5

2015
31
3,3
2,6

2016
8,5
6,8

Að teknu tilliti til áhrifa veiðigjalds
til lækkunar tekjuskatts verður ekki
annað sagt en að framlag útgerðarinnar til samfélagsins á erfiðum tímum eftir hrun viðskiptabankanna
hafi verið mjög hóflegt. Það er aðeins
fiskveiðiárið 2012/13 sem veiðigjaldið
er nálægt því að vera í samræmi við
upphaflegu stefnuna um hlut ríkisins.
Álagt veiðigjald var þá 12,8 milljarðar króna en lækkaði strax næsta fiskveiðiár um fjórðung með nýrri ríkisstjórn þannig að þegar veiðigjaldið er
gert upp meðað við almanaksár verður niðurstaðan eins og taflan að ofan
greinir.

Sérstakur 5 ára afsláttur
- 8 milljarðar króna

Í lagabreytingunum vorið 2012 var
ákveðið að veita sérstakan afslátt af
veiðigjaldi vegna vaxtakostnaðar
fyrirtækja af kaupum á veiðiheimildum 2011 og fyrr. Hann gilti fyrst
fyrir fiskveiðiárið 2012/13 og lauk 31.
ágúst 2017. Mestur var afslátturinn
fyrsta árið 2,8 milljarðar króna og
samtals má ætla að afslátturinn jafngildi 8 milljörðum króna fyrir þessi
fimm ár. Þrátt fyrir að veiðigjaldið hafi
orðið um helmingi lægra en til stóð
þegar afslátturinn var ákveðinn var
afslátturinn samt ekki lækkaður. Auk
þess hefur fjármagnskostnaðurinn
verið mjög viðráðanlegur á þessum
árum. Kostnaðurinn 2016 liggur ekki
fyrir en fyrstu fjögur árin 2012-15
varð fjármagnskostnaður útgerðarfyrirtækja samtals 12,3 milljarðar
króna samkvæmt ritum Hagstofu
Íslands um hag veiða og vinnslu. Á
árinu 2015 varð þessi kostnaðarliður

9

15. febrúar 2018
aðeins 2,5 milljarðar króna og víst er
að hágengisárið 2016 hefur ekki verið íþyngjandi þegar til þess er litið að
mörg fyrirtækin hafa fært skuldir sínar í erlenda mynt. Í þessu ljósi verður 8
milljarða króna afsláttur af veiðigjaldi
miklu fremur örlætisgerningur en
ívilnun vegna hækkandi veiðigjalds.
Sérstaklega er þetta sláandi fyrir árin
2013 -15, en þá er samanlagður fjármagnskostnaður útgerðarinnar 5,3
milljarðar króna en veittur afsláttur
af veiðigjaldi um 5 milljarðar króna á
sama tíma sé áætlað út frá upplýsingum Fiskistofu um veittan afslátt eftir
fiskveiðiárum. Hafa verður í huga að
fjármagnskostnaður vegna kaupa á
veiðiheimildum er ekki heildarfjármagnskostnaður fyrirtækjanna, lántökur vegna annarra fjárfestinga bera
líka fjármagnskostnað.
Þar sem þessi afsláttur fellur niður
og verður ekki næsta fiskveiðiár veldur það hækkun á heildarveiðigjaldinu
þegar árin eru borin saman án þess
að vera breyting á álagningarreglunum. Fimm ára afslátturinn var sérstök
ívilnandi aðgerð útgerðinni til að bæta
henni upp hærra veiðigjald en verður
þegar upp er staðið ekkert annað en
ríkisstyrkur til kaupa á veiðiheimildum. Með öðrum orðum niðurgreiðsla
ríkisins á kaupverði veiðiheimilda.
Eðlilegt er að styrkurinn verði endurgreiddur á næstu árum þar sem veiðigjaldið varð aldrei eins og til stóð og
að auki varð fjármagnskostnaðurinn
mjög viðráðanlegur.

3. Leiguverð kvóta margfalt
hærra en veiðigjald
Það er sláandi staðreynd varðandi
kvótakerfið hve mikill munur er á
leiguverði kvóta og veiðigjaldinu. Í
öðru tilvikinu er útgerðarfyrirtæki
að verðleggja veiðiréttinn en í hinu
tilvikinu eru stjórnmálamenn að
verðleggja veiðiréttinn. Fyrir endurskoðun veiðigjaldsins var það aðeins
3% af meðalleiguverði á þorskskvóta
yfir fiskveiðiárið. Fyrsta árið sem nýja
veiðigjaldið var við lýði hækkaði hlutfallið í 16% af meðalleigu á aflamarki
af þorski. Síðan hefur það verið á bilinu 6- 8% eða um og innan við helmingur þess sem það var fyrst. Upplýsingarnar um leiguverð á aflamarki af
þorski eru fengnar af vef Fiskistofu og
byggjast á fjölda viðskipta ár hvert á
markaði sem velti 12,5 – 15% af veiðiheimildum ársins. Veltan er frá 4,6
milljörðum til 6,1 milljarðar króna á
hverju fiskveiðiári. Leiguverðið er því
fyllilega marktækt við mat á því hvert
jaðarverð fyrir 1 kg af þorskkvóta
getur verið. Eins og sjá má í töflunni
hefur það verið frá 2012/13 frá 188
kr til 233 kr. Síðustu tvö fiskveiðiár
þarf leigutakinn sem notar kvótann
að greiða veiðigjaldið en áður var það

tímabili. Fjárhæðin hefur verið frá
201 kr upp í 246 kr. Skiptingin á fjárhæðinni milli ríkisins og kvótahafans
hefur verið afar ójöfn. Kvótahafinn
hefur fengið 92 – 95% en ríkið aðeins 5 – 8% að frátöldu fyrsta árinu
með nýju veiðigjaldið, fiskveiðiárið
2012/13 en þá var skipting þannig að
ríkð fékk 14% en kvótahafinn sem
leigði kvótann fékk 86%. Þetta er algerlega óviðunandi skipting teknanna
milli útgerðar og ríkisins svo ekki sé
fastar að orði kveðið.

Framlegðin: 89% til
kvótahafans

Samkvæmt gögnum Fiskistofu er
jaðarframlegðin af hverju veiddu kg
af þorski 201 – 246 kr síðustu fimm
fiskveiðiár. Það er byggt á leigu af 12,5
-15% af aflamarki hvers ár og verður
því að teljast nokkuð traust gögn. Svonefnd veiðigjaldsnefnd reiknaði út
framlegðina fyrir þorskveiðar í heild á
yfirstandandi fiskveiðiári. Niðurstaða
nefndarinnar var að framlegðin væri
102,43 kr/kg. Veiðigjaldið var ákvarðað 11,09 kr/kg. Ríkið fær því 11% af
framlegðinni en kvótahafinn 89%.
Fyrir næsta fiskveiðiár er reiknuð
framlegð í þorski 119,45 kr/kg. Veiðigjald til ríkisins verður 22,98 kr/kg eða
19% en kvótahafinn fær 81% framlegðarinnar til sín.
Í ljósi þessarar gagna um framlegð reiknaða á hvert kg sést betur
að áformin frá 2012 um hlut ríkisins
í fiskveiðiarðinum voru fjarri því að
vera óraunhæf, hvað þá að ganga of
nærri útgerðarfyrirtækjunum. Útgerðirnar sjálfar sem leigja frá sér kvóta
hafa tekið til sín í gegnum leiguverðið
alla jaðarframlegðina, rúmlega 200
kr/kg og skilja ekki neitt eftir handa
leigutökunum. Þrátt fyrir það er leigt
magn nokkuð stöðugt ár frá ári og
það verður ekki ályktað annað en að
mögulegt er að gera út á þessum leiguverðum. Væri allur þorskkvóti settur á
markað mætti búast við að leiguverðið
yrði nálægt reiknaðri framlegð 100 –
120 kr fyrir hvert kg af þorski. Það
þýðir að veiðigjaldið bara af þorskinum einum myndi verða meira en 20
milljarðar króna á næsta fiskveiðiári.

Vitlaust gefið

Munurinn á leiguverði kvóta á markaði og reiknaðri framlegð annars
vegar og álögðu veiðigjaldi hins vegar
er svo mikill að stjórnvöld geta ekki
vænst þess að fá nauðsynlegan stuðning almennings við kvótakerfið að
óbreyttu. Það er vitlaust gefið í kerfinu
og illt verður verra með því að ráðstafa veiðiheimildum til langs tíma
án samkeppni og jafnræðis. Sjávarútvegur er atvinnugrein sem er þjökuð af meinsemd einokunar sem ætíð
hefur að lokum leitt til stöðnunar og
síðan versnandi lífskjara almennings.

Samanburður á af lamarksleigu og veiðigjaldi

Þorskur- 1/9-31/8
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
leiga kr/kg 304,17
206,23
202,91
233,07
216,82
187,66
veiðigjald kr/kg
9,46
32,7
16,88
13,3
16,6
						
Veiðigj/leiga
3%
16%
8%
6%
8%
						

Leigt af lamark:						
fjöldi viðskipta
1996
2229
2563
2105
1787
magn - tonn
24.498
22.376
23.265
26.273
24.748
upphæð - mkr
7.452
4.615
4.721
6.127
5.369
						
úthlutað aflamark
134.520 157.342 171.170 171.808 190.120
leiga ársins/úthlutun 18%
14%
14%
15%
13%

sá sem fékk kvótanum úthlutað sem
greiddi það. Það þýðir að leigusalinn
þarf ekkert að greiða til ríkisins fyrir
þann kvóta sem hann leigir frá sér.

Samanburður á af lamarksleigu og veiðigjaldi

Heildarkostnaðurinn, þ.e. samanlagt
veiðigjald og leiguverð hefur verið nokkuð stöðugt á þessu fimm ára

2016/17
13,2
7%
1607
24.349
4.569
194.097
12,5%

Yfirlýsingar LÍÚ um yfirvofandi hrun
himnanna við það að fá aðeins 89%
framlegðarinnar í sinn hlut á næsta
fiskveiðiári segir allt sem segja þarf um
átakanalega sjálfsblekkingu stærstu og
voldugustu samtaka útgerðarinnar.
Kristinn H. Gunnarsson
hagfræðingur
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f. 11. október 1978 og Brynjólfur
Már f. 8. maí 1982.
Georg Jón og Dagmar tóku við
búi á Kjörseyri af foreldrum Georgs
Jóns 1965 og bjuggu þar alla tíð síðan. Við búinu tók dóttir þeirra hjóna,
Inga Hrönn, og maður hennar. Útför
Georgs Jóns fór fram frá Grafarvogskirkju 31. janúar 2018.
Það var að liðið að kveldi 19. janúar er mér bárust þær fréttir að góður
vinur og félagi, Georg Jón Jónsson
bóndi á Kjörseyri, væri látinn. Í daglegu tali ávallt kallaður Onni. Hann
hafði um nokkurn tíma átt við vanheilsu að stríða og síðustu vikurnar
dvaldist hann á Landspítalanum.
Kynni okkar hófust í slátursvinnu á
Borðeyri haustið 1959 en samstarf

okkar og vinátta hófst síðar og var náin. Ég gerðist
fé- lagi í Verkalýðsfélagi
Hrútfirð- inga en þar var
Onni kominn í stjórn.
Síðar vorum við þar báðir og unnum meðal annars
að því að endurlífga félagið.
Það kom fljótt í ljós að hann
var til forystu fallinn. Onni sat lengi
í sveitarstjórn Bæjarhrepps. Hann
blandaði sér fljótlega í félagsmál
bænda, var kjörinn á Búnaðarþing og
tók þar sæti árið 1994. Þetta var fyrsta
Búnaðarþing eftir sameiningu Stéttasambands bænda og Búnaðarfélags
Íslands undir nafninu Bændasamtök
Íslands. Þar átti Onni sæti í níu ár. Á
þessum árum voru til óformleg samtök nokkurra Búnaðarþingsfulltrúa
af vestanverðu landinu og víðar. Þessi
hópur gekk undir nafninu „Norðvesturhópurinn“. Hópurinn hittist
oftast tvisvar á ári. Onni var þarna
ómissandi félagi. Hann var um árabil
í stjórn Kaupfélags Hrútfirðinga
á Borð- eyri. Hér er bara stiklað á
stóru í félagsmálastarfi hans. Onni
var sauðfjárbóndi alla tíð en auk þess
stundaði hann hrossarækt. Hann var
hestamað- ur af lífi og sál og hafði
mikla unun af því að sitja góðan
hest og fór á hestbak meðan heilsan
leyfði. Hann átti ekki langt að sækja
það. Afi hans, Eyjólfur Jónsson í Sólheimum, var landsfrægur hestamaður. Onni minntist þess með hlýju og
virðingu þegar hann sem unglingur
fór í leiðangra á hestum með afa sínum. Onni var sæmdur heiðursviðurkenningu Hrossaræktarsambands

Vesturlands árið 2012. Það
voru fleiri hæfileikar en
hestamennskan
sem
hann erfði frá Eyjólfi
afa sínum. Onni var afburðagóður hagyrðingur. Margar vísur eru
orðnar vel þekktar. Einnig
orti hann heilu ljóðin. Hann
var oft kallaður til þegar haldin voru
mannamót til að flytja ljóð og lausavísur og/ eða gamanmál. Onni hafði
mikinn áhuga á þjóðlegum fróðleik.
Sérstaklega var honum saga Borðeyrar hugleikin. Hann aflaði heimilda um staðinn og skrifaði verslunarsögu hans. Eins ritaði hann ágrip
af sögu Verkalýðsfélagsins og fleira
mætti nefna. Honum var mikið í
mun að varðveita sögu byggð- arlagsins. Onni las mikið og átti mikið af
bókum. Það var nokkuð föst regla
hjá okkur að talast við í byrjun nýs
árs. Þar ræddum við um nýjar bækur sem við höfðum lesið og hvað við
þyrftum að lesa. Nú er ekki þar með
sagt að við höfum alltaf haft sama
smekk. Við áttum mörg góð samskipti bæði þegar við hittumst eða
ræddum saman í síma og bar margt
á góma. Það er dýrmætt fyrir hvert
samfélag að eiga öfluga einstaklinga,
sem eru tilbúnir að vinna samfélaginu allt það gagn sem þeir megna.
Það er dýrmætt að eiga góðan vin.
Minningarnar verða ekki teknar frá
manni, meðan minnið leyfir. Við
Sigrún sendum Döggu, börnunum
og fjölskyldum þeirra okkar dýpstu
samúðarkveðjur.
Gunnar Sæmundsson.

Geir Guðmundsson

G

eir Guðmundsson fæddist
í Bolungarvík 9. maí 1931.
Hann lést á Ísafirði 15. janúar 2018. Foreldrar hans voru Jensína
Ólöf Sólmundsdóttir, f. í Hjarðardal í
Dýrafirði 24. júní 1901,
d .
23. ágúst 1986, og Guðmundur
Sigurjón Ásgeirsson,
f. á Fjallaskaga í
Dýrafirði 21. september 1894, d. 29. ágúst
1972. Bræður Geirs eru:
Sævar, f. 25. janúar 1930,
Gunnar, f. 2. júlí 1932, d.
20. apríl 2012, og Rögnvaldur Karstein, f. 12. janúar 1934, d. 2. mars
1988. Systir samfeðra er Svandís, f.
15. júlí 1920, d. 27. maí 2002. Geir
kvæntist 28. ágúst 1955 Unu Halldóru Halldórsdóttur, f 26. júlí 1933.
Dóttir Unu og Geirs er Sólrún Geirsdóttir, framhaldsskólakennari á Ísafirði, f. 27. janúar 1965, maki Jónas
Guðmundsson, sýslumaður, f. 28. maí
1958. Börn þeirra: Halldóra f. 1994,
Þórhildur Bergljót f. 1997, og Einar
Geir f. 2002. Dóttir Jónasar er Helga
Theodóra f. 1989.
Geir bjó alla tíð í Bolungarvík.
Lengst af var hann verkstjóri í saltfiskverkun og sláturhúsi Einars
Guðfinnssonar og sinnti afgreiðslu
skipa á vegum fyrirtækisins. Síðustu starfsárin var hann safnvörður í
Ósvör, verbúð sem hann átti stærstan
þátt í að byggja upp. Í rúm 50 ár var
hann formaður sjómannadagsins í
Bolungarvík, stýrði hátíðarhöldum
dagsins og rak sjómannastofu, sem
var nokkurs konar félagsmiðstöð
ungmenna. Útför Geirs fór fram frá
Hólskirkju í Bolungarvík 27. janúar
2018.
Andlát góðs samborgara og vinar,
Geirs Guðmundssonar, kallar fram
margar minningar frá liðnum áratugum á sviði félags-, atvinnu- og

menningarmála.
Það var gott að leita til
hans þegar afla þurfti
gagna um ólíklegustu
málefni er vörðuðu
sögu Bolungarvíkur í
máli og myndum. Geir
var mikill Bolvíkingur
og annt um sögu kaupstaðarins. Hann lagði sitt
af mörkum til bættra lífskjara
og fjölbreyttara menningarlífs.
Þessu til staðfestingar vil ég vitna til
ávarps Jóns Þ. Þórs, sagnfræðings, í
fyrsta bindi sögu Bolungarvíkur, sem
hann skráði - Frá landnámi til 1920 en þar segir m.a. um Geir: "Hann er
fróður um sögu Bolungarvíkur, hefur safnað margvíslegum gögnum um
hana og ekki legið á liði sínu við að
greiða götu mína". Sömu sögu hefur
Ásgeir Sólbergsson, fv. sparisjóðsstjóri að segja í Aldarsögu Sparisjóðs
Bolungarvíkur, sem skráð er af Sigurði Péturssyni, sagnfræðingi, en þar
er Geir sérstaklega þakkað fyrir lán á
myndum og ráðgjöf.
Endurbygging verbúðar í Ósvör
var Geir sérstaklega hugleikin og
kom hann við sögu við söfnun margvíslegra muna og gagna og var ráðinn
fyrsti safnvörður Ósvarar. Setti hann
mikinn svip á umhverfið, skrýddur
skinnklæðum, lýsti á sinn hátt sögu
verbúða á árabátatímabilinu, aflabrögðum sem og verklagi við erfiðar
lendingar. Þá lýsti hann ennfremur
aðbúnaði sjómanna og fanggæslukvenna í Ósvör sem jafnframt er elsta
verstöð landsins. Allt komst vel til
skila þó hann væri ekki háskólalærður málamaður. Sennilega varr Geir,
klæddur skinnklæðum, einn mest
myndaði Bolvíkingurinn í heiminum, enda birtust myndir af honum
í blöðum og tímaritum víðsvegar
um heiminn. Erlendur Sveinsson,
kvikmyndagerðamaður, sem bar hita

og þungan af myndinni
"Verstöðin
Ísland"
sem tekin var upp í
Ósvör, sagði undirrituðum að Geir
hefði verið stoð og
stytta þeirra kvikmyndagerðamanna
bæði hvað varðaði
söguþráð og búnað við
gerð myndarinnar. Í umræðu um Ósvör má þess geta
að allflestir bændur við gjörvallt Ísafjarðardjúp, sem áttu þess kost, komu
sér upp aðstöðu og verstöð í Bolungarvík og stunduðu þaðan sjósókn
árum og áratugum saman.
Geir kom víða við í bæjarlífinu,
var virkur félagi í Lionsklúbbi Bolungarvíkur og formaður sjómannadagsráðs í nær hálfa öld. Hann
stjórnaði dagskrá sjómannadagsins
með miklum sóma.
Geir átti við nokkuð alvarleg veikindi að stríða síðustu mánuðina sem
hann lifði.
Við Lillý sendum Unu, Sólrúnu,
Jónasi og börnum þeirra hjóna innilegar samúðarkeðjur vegna andláts
Geirs. Um leið þökkum við áralanga
vináttu og samfylgd gegnum tíðina.
Jón frá Ljárskógum samdi hugljúfan texta við fallegt lag Stephen G.
Forster, sem mér finnst viðeigandi að
kveðja Geir með. Textinn við lagið
bæði var og er mikið sunginn í Bolungarvík og hljóðar svo: "Húmar að
kveldi, hljóðnar dagsins ys, hnígur
að ægi gullið röðulblys. Vanga minn
strýkur blærinn blíðri hönd, og báran
kveður vögguljóð við fjarðarströnd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur og ég
þrái svefnsins fró. Kom draumanótt,
með fangið fullt af friði og ró".
Blessuð sé minning Geirs
Guðmundssonar.
Ólafur Kristjánsson.
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Greinarhöfundur: Helgi Pálsson, formaður UMFB.

Íþróttamaður Ársins 2017
Góðan daginn kæru gestir.

g var beðinn um að halda hérna
stutta ávarp sem nýr formaður
Ungmennafélags Bolungarvíkur. Ég tók við formannshlutverki
Ungmennafélagsins núna um áramótin eftir að Jónas hafði verið í því
hlutverki í nærri 10 ár.
Þegar ég ólst upp var ég virkur iðkanndi innan UMFB og held að ég hafi
náð að stunda allar íþróttir sem voru í
boði á þeim tíma. Allt frá fótbolta og
körfubolta yfir í badminton og blak.
En það hefur mikið breyst síðan ég
var púki hlaupandi um í íþróttasalnum. Samstarf íþróttafélagana hefur
verið að aukast sem leiddi svo til þess
að íþróttafélagið Vestri var stofnað á
Ísafirði og við það sameinuðust mörg
félög. En ekki UMFB.
Við stofnun Vestra hefur mikið
breyst hjá UMFB. Ekki er lengur
rekinn fótboltadeild innan félagsins
sem var alltaf lang stærsta deildin
og hefur stór hluti iðkennda sem
annars fékk sitt uppeldi í íþróttum
frá UMFB fært sig yfir í Vestra. Því

É

með stóru félagi er hægt að bjóða upp
á betri þjálfun og faglegra starf en hjá
minni félögum.
En þrátt fyrir það þá dregur það

ekki úr mikilvægi UMFB. Ef eitthvað
er, þá er mikilvægi þess enn meira.
Bæði til að veita aðhald að stóra félaginu og eins til að geta boðið upp á
starfsemi er ekki er í boði annarstaðar. Því það er íþróttahreyfingunni til
góðs að hafa sem flesta iðkenndur
innan hennar, og hefur það sýnt sig
í fjöldann öllum að rannsóknum að
bestu forvarnirnar sem börn og unglingar fá er einmitt í gegnum íþróttahreyfinguna. Og því þurfum við sem
búum hérna fyrir vestan að
huga að því að nóg sé af
úrvali þegar kemur af
því að börn og unglingar
velji sér íþrótt sem hentar
þeim.
Sem gott dæmi um
þetta má nefna Fimleikadeildina sem var sett á laggirnar síðasta vor. Deildin hefur
stækkað vonum framar og eru
yfir 70 börn skráð í deildina
eins og staðan er í dag. Hérna
er dæmi um eitthvað sem hefur vantað uppá í íþróttaflóruna
fyrir vestan og má því segja að

fimleikadeildin hafi náð til ákveðins
hóp barna sem annars hefði mögulega
ekki fundið sig í öðrum íþróttagreinum sem eru í boði á svæðinu, og hefðu
á endanum dottið út úr íþróttarstarfi.
Sunddeildin er líklega sú grein
innan UMFB sem hefur verið langlífust og eiga þau gott hrós skilið fyrir
hversu vel hefur gengið hjá þeim að
ná inn yngstu iðkenndunum og eru í
dag í kringum 50 börn sem æfa sund
hjá UMFB. Með sterku starfi hérna í
Bolungarvík tryggir sunddeildin það
að börn hafa val um að skipta yfir í
sund úr öðrum íþróttum ef áhuginn
er fyrir því.
Innan UMFB eru svo tvær minni
deildir og ber þar að nefna Kraftlyftingadeildina sem var stofnuð fyrir
rúmum 3 árum. Sú deild hefur á annan tug iðkennda og hefur hún sent árlega keppendur á Íslands- og bikarmót
í kraftlyftingum með góðum árangri.
Starfsemi deildarinnar hefur ekki verið mikil en hún hefur þó boðið upp á
tíma fyrir fólk til að mæta í. En vegna
skorts á húsnæði hefur verið erfitt að
halda utan um skipulagðar æfingar og
hefur starfsemi deildarinnar að mestu
snúist um að leiðbeina fólki sem hafa
leitað til hennar til að geta stundað lyftingar. Með nýrri viðbyggingu

við íþróttarhúsið opnast aftur á móti
möguleikar fyrir kraftlyftingadeildina
að geta boðið upp á betri þjónustu.
Hin minni deildin innan UMFB er
svo Badmintondeildin sem hefur verið
í gangi síðan ég var krakki að æfa badminton. Hún hefur verið í nokkurri
lægð undanfarin ár en þar eru tækifæri til að opna á fleiri möguleika fyrir
börn og unglinga og hafa þar með enn
fleiri íþróttir til að velja úr.
Hvert stefna UMFB í framtíðinni
verður á enn eftir að koma í ljós. Ljóst
þykir þó að hún mun styðja við núverandi deildir. Ný stjórn er rétt svo byrjuð að máta sig í hlutverkin.
Þess má geta að á undanförum
árum hefur Bolungarvíkurkaupstaður
staðið sig vel í að styðja við íþróttastarfið á svæðinu og má m.a. sjá það
í nýju viðbyggingunni við íþróttarhúsið sem mun opna á marga nýja
möguleika fyrir íþróttaiðkun í Bolungarvík og einnig hefur verið lagður
nokkur kraftur í að endurnýja líkamsræktarsalinn að undanförn. Allt þetta
mun nýtast íþróttahreyfingunni hérna
fyrir vestan til góðs og vonandi heldur
uppbyggingin áfram.
Takk fyrir

Vextir í sögulegu lágmarki
V

extir á verðtryggðum
spariskírteinum
ríkissjóðs hafa
lækkað úr 9% niður í
2% frá því þessir vextir
voru hvað hæstir um
miðjan tíunda áratugnum. Gylfi Magnússon,
dósent í hagfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi
viðskiptaráðherra vekur athygli
á þessu í grein í Vísbendingu fyrir
skömmu. Í greininni bendir Gylfi á
að lækkun raunvaxta hafi mikil áhrif
á ávöxtun lífeyrissjóðanna og við því
verði að bregðast með lækkun lífeyrisréttinda eða hækkun iðgjalda. Á móti
lækkandi greiðslubyrði lántakenda af
húsnæðislánum komi lækkandi lífeyrir segir Gylfi Magnússon.
Um þetta er líka fjallað í ársgamalli skýrslu Reykjavík Economics sem
nefnist „Blikur á lofti á íbúðamarkaði.“ Þar kemur fram að verðtryggðir

raunvextir af íbúðalánum
séu lægri en nokkru
sinni
og
komnir undir 4% í mars
2017. Verðtryggðir
íbúðalánavextir Íslandsbanka hafa t.d.
lækkað um 1,65% frá
desember 2010. Það
þýði að „afborganir og
vextir af 20 milljón króna
verðtryggðu jafngreiðsluláni til 25
ára hafa lækkað úr rúmlega 124 þús.
kr., m.v. 5,6% raunvexti, í rúmlega 105
þús. kr. á mánuði, m.v. 3,95% raunvexti, án þess að tekið sé tillit til verðlagsbreytinga.“
Í skýrslu Reykjavík Economics
kemur líka fram að almennir vextir
verðtryggra og óverðtryggðra lána séu
þeir lægstu á þessari öld, en línuritið í
skýrslunni nær frá júlí 2001 til mars
2017.
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Húsnæðisverð á Ísafirði langt undir byggingarkostnaði
H
úsnæðisverð á Ísafirði er langt undir
byggingarkostnaði
samkvæmt því sem fram
kemur í skýrslu frá Greiningardeild Arionbanka frá
janúar 2017. Verð á fjölbýli
án lóðar er talið vera um
45% undir byggingarkostnaði og fyrir sérbýli er verðið
enn lægra og nálgast það að
vera 60% undir byggingarkostnaði.
Séu þessar upplýsingar
skoðaðar út frá gögnum
Þjóðskrár Íslands, sem
greint var frá í blaðinu fyrir
skömmu kemur í ljós meðalverð á fjölbýli á Ísafirði í desember 2017 er 13,4 milljónir
króna en þyrfti að vera 24,4
milljónir kr. til þess að ná
byggingarkostnaði. Verð fyrir sérbýli er samkvæmt gögnum Þjóðskrár Íslands 16,4
milljónir króna að meðaltali
á íbúð á Ísafirði í desember
síðastliðnum en þyrfti að
vera 36,5 milljónir króna til
þess að ná byggingarkostnaði samkvæmt upplýsingunum í skýrslu Arionbanka.
Það vantar því 11 milljónir króna upp á að íbúð í fjölbýli á Ísafirði seljist að jafnaði fyrir byggingarkostnaði
og 20 milljónir króna til þess
að íbúðaverð í sérbýli standi
undir byggingarkostnaði.
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Íbúðalánasjóður:
húsnæðisuppbygging

Ð
NÝ KYNSLÓ

skotbómulyftara
HANNAÐUR TIL AÐ

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

• 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
PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

N

auðsynlegt er að ráðast í
umfangsmikla uppbyggingu
húsnæðis um allt land. Þetta
er á meðal þess sem fram kemur í
nýrri ályktun stjórnar Íbúðalánasjóðs,
en stjórnin fundaði á Sauðárkróki í
byrjun mánaðarins. Tilefni fundarins
þar var opnun nýs húsnæðisbótasviðs
Íbúðalánasjóðs sem varð til með yfirtöku sjóðsins á útgreiðslum húsnæðisbóta. Stjórnin samþykkti einnig
að grípa til aðgerða til að bæta stöðu
leigjenda sem rannsóknir sýna að búa
við mun hærri húsnæðiskostnað en
aðrir hópar.
Í fréttatilkynningu frá Íbúðalánasjóði segir áform um að grípa til
aðgerða vegna langrar stöðnunar í
húsnæðisuppbyggingu á landsbyggðinni sé í takti við stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar. Í húsnæðiskafla
sáttmálans stendur að „öruggt húsnæði, óháð efnahag og búsetu, er ein
af grundvallarforsendum öflugs samfélags“. Sjóðurinn skoðar nú þær leiðir
sem eru færar til að bregðast við skorti
á nýbyggingum á landsbyggðinni.
Meðal þess sem er til skoðunar er að
taka upp sömu úrræði hér á landi og
eru til staðar fyrir framkvæmdaraðila
á strjálbýlum svæðum í nágrannalöndum okkar varðandi fjármögnun.
Lögð er áherslu á að vinnan skili árangri sem fyrst og verði í formi raunhæfra tillagna sem ráðherra og ríkisstjórn geti tekið afstöðu til.
Haukur Ingibergsson, formaður stjórnar Íbúðalánasjóðs vísar til
starfsemi Husbanken í Noregi, sem er
þarlend systurstofnun Íbúðalánasjóðs,
sem hefur fjármagnað og stutt við húsnæðisuppbygginu meðfram ströndum
Noregs og í dreifbýlinu þar um árabil.
Husbanken hefur þrátt fyrir það ekki
orðið fyrir alvarlegum útlánatöpum
enda getur þolinmóður lánveitandi
leyft sér að velja fleiri markaði en þá
sem þykja mest spennandi hverju
sinni. Það er þjóðfélagslega hagkvæmt
að fólk búi í viðunandi húsnæði.
Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra: „Landsbyggðin hefur
því miður allt of lengi setið eftir í úrræðum stjórnvalda. Það er nauðsynlegt að fara í aðgerðir til þess að tryggja

betur húsnæðisöryggi landsmanna,
óháð búsetu. Húsnæði er grunnþörf
og að sjálfsögðu þarf að byggja nýtt
húsnæði og ráðast í endurbætur á
fleiri stöðum en SV-horninu. Ég tel að
fólki sem hefur svigrúm til að greiða
af húsnæði, þurfa að standa til boða
að fá húsnæðislán eða fá almennilegt leiguhúsnæði. Það er kýrskýrt að
þarna eru markaðsöflin að bregðast og
þá verðum við að mæta því. Fólk verður að hafa aðgang að húsnæði. Það
liggur í augum uppi.“

Ályktun stjórnar Íbúðalánasjóðs um uppbyggingu húsnæðis á landsbyggðinni

Aðgangur að viðunandi húsnæði á
viðráðanlegu verði er ein grundvallarforsenda þess að okkur vegni vel sem
einstaklingum, sem fjölskyldum og
sem samfélagi í heild. Mikill skortur
er á viðunandi húsnæði um allt land
og stendur landsbyggðin illa vegna
þess markaðsbrests sem þar ríkir í
nýbyggingu húsnæðis og fjármögnun
þess. Úrræði stjórnvalda í húsnæðismálum hafa ekki náð að leysa þann
vanda og hafa byggðir utan höfuðborgarsvæðisins því setið eftir í vissum skilningi. Stjórn Íbúðalánasjóðs
hefur ákveðið að sjóðurinn vinni
tillögur að leiðum til að bregðast við
þessum vanda, sem skilað verður til
ráðherra. Meðal annars verði horft til
reynslu Husbanken í Noregi og ARA
í Finnlandi þar sem mikil samvinna
er milli stofnana, sveitarfélaga og
framkvæmdaraðila þar sem unnið er
að sértækum lausnum fyrir einstök
sveitarfélög.

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

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.

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.

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

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

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðju v eg i 40, gul gata , Kó pavo g i

Stólpi Gámar

fyrir atvinnulífið

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu
 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber
Hafðu
samband
568 010
0

www.stolpigamar.is
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