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108 Reykjavík
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Runólfur Gunnlaugsson
Lögg.fast.

Ásmundur Skeggjason
Lögg.fast.

Brynjar Baldursson
Sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
Lögg.fast.

Jóhann Friðgeir Valdi-
marsson 
Sölufulltrúi

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Vatnshitablásari
Tilboð

frá kr69.990íshúsið

í bílskúrinn

www.ishusid.is | 566 6000 

Salan eykst HAPPASKIPIÐ 
STURLAUGUR

Stalín er hér

MERKTAR KLÆR ARNARINS

Fræsing fyrir gólfhita

Verð frá kr. 7.000 krónur fm2. Gerum tilboð í stærri verk.
www.golfhitalausnir.is  ·  golfhitalausnir@golfhitalausnir.is  ·  Sími: 899 1604

Fræsum íbúðir, fyrirtæki, bílaplön og gangstéttir.

Mjög ryklétt og snyrtileg fræsing.

Í Stykkishólmi er rekin afar mikilvæg vöktun á ýmsu lífríki Vesturlands. Það er Náttúrustofa 
Vesturlands sem stendur fyrir þeirri starfsemi. Þessi mynd er af klóm arnarunga sem merkt-
ur var við breiðafjörð. arnarstofninn íslenski er í góðum vexti og vísbendingar eru um að 
fjöldi fugla á Snæfellsnesi sé nú að aukast. Sjá miðopnu. 

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

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

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Ákall um 
aðgerðir – 
Vesturland 
og Vestfirðir
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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

Matvælastofnun hefur birt 
upplýsingar um sölu á 
kindakjöti árið 2017. Þær 

eru birtar á heimasíðu Landssamtaka 
sauðfjárbænda. Salan jókst verulega 
frá fyrra ári og birgðir minnkuðu.

Sala á kindakjöti innanlands var 
6.976 tonn sem er aukning um 234 
tonn milli ára eða 3,5%. Þar af er sala á 
lambakjöti innanlands 6.202 tonn sem 
er aukning um 129 tonn milli ára eða 
2,1%.

Sala á öðru kindakjöti var 774 tonn 
sem er aukning um 105 tonn milli ára 
eða 15,8%.

Alls voru flutt út 4.122 tonn af 
kindakjöti sem er aukning um 1.425 
tonn milli ára eða 47% aukning.  Ekki 
eru upplýsingar í gagnagrunni Mat-
vælastofnunar yfir skiptingu milli 
lambakjöts og annað kindakjöt. Sam-
anlögð sala innanlands og útflutningur 
árið 2017 var því 11.098 tonn sem er 
aukning um 1.560 tonn milli ára eða 
16,4%. 

Heildar framleiðsla á kindakjöti 
árið 2017 var 10.620 tonn.  Birgðir af 
kindakjöti um áramót lækka þar af 
leiðandi milli ára úr 6.754 tonnum í 
5.751 tonn.

Í fyrrasumar var mikið talað um 
kreppu í sauðfjárrækt með tilheyrandi 
birgðasöfnun og kjötfjalli. Þorgerð-

Heildarkvóti á loðnuvertíðinni 
verður 285 þúsund tonn. Það 
er aukning upp á einungis 77 

þúsund tonn frá því sem áður hafði 
verið gefið út í kjölfar mælinga á stærð 
loðnustofnsins sem fóru fram í sept-
ember og október á sl. hausti. 

Nú voru gerðar tvær mælingar sem 
fóru fram í janúar. Um 849 þúsund 
tonn af kynþroska loðnu mældust í 
fyrri yfirferðinni og mæliskekkja var 
metin 0.38 sem er mesta mæliskekkja 
sem sést hefur frá því að aflaregla 

var tekin upp árið 2015. Í síðari yf-
irferðinni mældust um 759 þúsund 
tonn og mæliskekkjan metin 0.18. 
Þar sem ekki er marktækur munur á 
niðurstöðum allra þessara mælinga 
voru þær notaðar saman til fram-
reikninga og ákvörðunar aflamarks 
samkvæmt aflareglu.

Gildandi aflaregla byggir á því 
að skilja eftir 150 þúsund tonn til 
hrygningar með 95% líkum. Tekur 
aflareglan tillit til óvissumats í mæl-
ingunum, vaxtar og náttúrulegrar 

dánartölu loðnu, auk þess sem afrán 
þorsks, ýsu og ufsa á loðnu er metið. 
Í samræmi við ofangreinda aflareglu 
verður heildaraflamark á vertíðinni 
2017/2018 því 285 þúsund tonn, eða 
77 þúsund tonnum hærra en ákvarðað 
var í október síðastliðnum. Af þessum 
77 þúsund tonnum koma aðeins 55 
þúsund tonn í hlut íslenskra skipa. 

Þessar niðurstöður hafa valdið 
verulegum vonbriðum meðal sjó-
manna og hjá útgerðum. 

Góð aukning í 
sölu á kindakjöti

Fé rennur af fjalli í Hvalfirði.

VoNbRIgðI MEð LoðNuMÆLINgu

ur Katrín Gunnarsdóttir þáverandi 
landbúnaðarráðherra Viðreisnar vildi 

bregðast við með því að láta lóga 
fimmtu hverju kind í landinu. 

Góðir gestir sóttu Grundfirðinga heim sl. föstudag. Þar var á ferð for-
seti sænska þingsins ásamt sendinefnd. 

Sænsku sendinefndina skipuðu þau Urban Ahlin forseti sænska 
þingsins Riksdagen, Gunilla Carlsson þingmaður Jafnaðarmannaflokksins, 
Aron Emilsson þingmaður Svíþjóðardemókrata, Staffan Danielsson þing-
maður Miðflokksins, Claes Mårtensson aðstoðarskrifstofustjóri, Lena Eklöf 
alþjóðaritari og Pernilla Eldblom fjölmiðlafulltrúi. Með þeim í för var Jör-
undur Kristjánsson, forstöðumaður forsetaskrifstofu auk Håkan Juholt sem 
er sendiherra Svía á Íslandi.

Grundfirðingum frá helstu vinnustöðum bæjarins var einnig boðið til há-
degisverðar á veitingastaðnum Bjargarsteini og urðu þar að því er segir í frétt 
frá Grundarfjarðarbæ, bæði líflegar og áhugaverðar samræður.  Að loknum 
hádegisverðinum fór hópurinn í heimsókn í sjávarútvegsfyrirtækið G.Run, 
þar sem gestirnir kynntu sér vinnsluna.  

Hópurinn dvaldi í bænum frá hádegi og fram eftir degi. 

Sænskir þingmenn 
í Grundarfirði

Hádegisverður og spjallfundur á Bjargarsteini.

 Í heimsókn hjá G.Run.

Svíarnir fengu innsýn í 
fiskvinnsluna.  



VELJUM HYBRID
50% RAFDRIFINN

VIÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt 
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Vertu Hybrid megin í umferðinni ásamt 11 milljónum ökumanna um heim allan. 
Hybrid bílarnir frá Toyota eru einstaklega áreiðanlegir og liprir í akstri. Þeir eru búnir hátæknilegum  
búnaði þar sem kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu á orkusparandi hátt. 
Rafhlaðan er hönnuð til að endast líftíma bílsins og þú þarft aldrei að stinga í samband!

Veldu kraft, fegurð og framfarir, og færðu þig yfir á Hybrid í dag.

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

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 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA



4   8. febrúar 2018

3. tölublað, 2. árgangur
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: Magnús Þór Hafsteinsson. 

Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað 

komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

fríblaðinu er dreift í 6.600 eintökum á öll heimili og í  
fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, akranesi, Hvalfjarðarsveit,  
borgarbyggð, Snæfellsnesi og í Dölum. blaðið liggur  
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

Það er þyngra en tárum taki að 
horfa upp á ástand þjóðvega-
kerfisins á Vesturlandi og Vest-

fjörðum. Á þessu svæði er ástandið 
sennilega hvað verst á landsvísu og 
brýnust þörf fyrir úrbætur til að fylgja 
eftir kröfum almennings og atvinnu-
lífs.

Vestfjarðavegur, Gufudals-
sveit 
Áformað  var að fara í útboð fyrsta 
verkþáttar Vestfjarðarvegar um Gufu-
dalssveit síðastliðið haust, en afstaða 
skipulagsyfirvalda kom í veg fyrir að 
svo yrði.

Stefnt var að því að sl. haust yrði 
sköpuð aðstaða fyrir verktaka, gert 
skarð í gegnum Teigsskóg og keyrt 
fyllingarefni út í firðina. Frekari fjár-
mögnun yrði kunngjörð í samgönguá-
ætlun á Alþingi í byrjun þessa árs.

Öllum sem til þekkja er ljóst að nýr 
vegur um Gufudalssveit þolir enga 
bið. Þessi framkvæmd hefur verið 
lengi á dagskrá en málið tafist vegna 
dómsmála og afstöðu Skipulagsstofn-
unar. Nú er beðið niðurstöðu sveitar-
félagsins varðandi skipulagsmál, en 
hennar er að vænta í febrúar.

Þessi vegur er síðasti áfanginn í að 
tengja með bundnu slitlagi byggðirnar 
á sunnanverðum Vestfjörðum en nú 
mega íbúar og aðrir þeir sem þarna 
eiga leið um, að aka um gamlan malar-
veg, m.a. yfir Hjallaháls og Ódrjúgs-
háls sem er hættulegur allri umferð 
og sérstaklega að vetrarlagi. Ótalmörg 
dæmi eru um að stórvirkar vinnuvélar 
hafi þurft til að drösla flutningabílum 
yfir helstu farartálma á þessari leið.

Í þessu samhengi er vert að minn-
ast á háa ferðatíðni flutningabíla sem 
flytja afurðir Arnarlax af svæðinu, en 
grundvallaratriði fyrir fyrirtæki sem 

flytja út ferska vöru er að geta treyst 
á greiðar samgöngur, hvort sem er á 
landi, með flugi eða á sjó.

Endanlegur kostnaður vegna 
nauðsynlegra vegabóta í Gufudalssveit 
er ekki ljós, en þegar ég síðast spurði 
var verðmiðinn á ódýrasta kostinum 
um 7 milljarðar króna. Þá var ekki 
verið að tala um jarðgöng í gegnum 
fjöll eins og einhverjir krefjast, enda 
myndu slíkar framkvæmdir hleypa 
kostnaði upp um milljarða króna, 
ásamt því að tefja verkið enn frekar – 
og eru nú tafirnar orðnar ærnar samt. 
Milljarður til eða frá skiptir okkur 
gríðarlega miklu máli. Milljarður er 
t.a.m. þumalfingursreglan við kostnað 
á byggingu einna mislægra gatnamóta, 
svo að dæmi sé nefnt.

Dýrafjarðargöng, Dynjandis-
heiði
Það er vel að hafnar eru framkvæmdir 
við Dýrafjarðargöng. Ljóst er að þessi 
jarðgöng munu skipta sköpum fyrir 
Vestfirði, en það er einnig jafn ljóst að 
ef ekki fylgir nýr vegur um Dynjandis-
heiði, þá er til lítils unnið. Fram hefur 
komið að kostnaður við Dýrafjarðar-
göng er áætlaður um 13 milljarðar 
króna, en þá er Dynjandisheiðin eftir 
sem er óhjákvæmileg framkvæmd ef 
Dýrafjarðargöng eiga að nýtast sem 
skyldi. Áætlaður kostnaður við Dynj-
andisheiði er 4,5 milljarðar króna. 
Kostnaður við nauðsynlegar vegabæt-
ur á sunnanverðum Vestfjörðum, þ.e. 
Dýrafjarðargöng, Dynjandisheiði og 
Gufudalssveit, slagar þannig upp í 30 
milljarða.

Á norðanverðum Vestfjörðum 
er líka verk að vinna. Þar bíða fram-
kvæmdir við Djúpveg og veginn á 
Ströndum um Veiðileysuháls, en 
áætlaður kostnaður við þær fram-

kvæmdir er talinn munu nema vel á 
annan milljarð króna.

Það blasir við að enginn einn 
landshluti er í jafn brýnni þörf fyrir 
bráðaaðgerðir í vegamálum og Vest-
firðir. Það er að vonum að íbúar þessa 
landshluta séu orðnir óþreyjufullir og 
kalli eftir aðgerðum.

Vesturland
En það er víðar en á sunnanverðum 
Vestfjörðum sem skórinn kreppir. 
Handan Breiðafjarðar blasir Skógar-
ströndin við og lengi hefur verið beðið 
eftir endurbótum á Skógarstrandar-
vegi. Um er að ræða um 70 km langan 
vegarkafla frá Dölum í Stykkishólm, 
en þarna er boðið upp á þröngan 
og stundum illfæran malarveg og á 
þessari leið eru fjölmargar hættulegar 
beygjur og einbreiðar brýr. 

Litlum fjármunum hefur verið 
varið til endurbóta á þessum vegar-
kafla, þótt ærin ástæða sé til. Verkefnið 
sem við blasir er enda mikið og mun 
kostnaður við endurgerð vegarins 
með bundnu slitlagi vera áætlaður 
um 6 milljarðar króna, en fullnaðar 
hönnun vegarins er ekki lokið. 

Annar vegarkafli á Snæfellsnesi 
hefur beðið allt of lengi, en fyrir ligg-
ur margítrekað loforð stjórnvalda um 
lúkningu vegarins yfir Fróðárleiði, en 
kostnaður vegna hans er talinn vera 
um 400 milljónir króna. Líkur eru þó 
á að þetta verk verði klárað á þessu ári.

Borgfirðingar hafa lengi kallað eft-
ir vegabótum, enda eru langir kaflar 
malarvega í héraðinu. Vegurinn um 
Uxahryggi hefur fengið nokkra fjár-
veitingu sem mjög hefur verið kall-
að eftir m.a. af ferðaþjónustunni, en 
betur má ef duga skal. Þannig gerir 
lausleg áætlun, um að tengja saman 
Suðurland og Vesturland með ferða-
mannavegi frá Borgarfjarðarbraut 
um Uxahryggjaveg og Kaldadalsveg 
að Þingvallavegi við þjónustumiðstöð 
á Þingvöllum, ráð fyrir því að kostn-
aður við framkvæmdina nemi 2,2 
milljörðum króna umfram það sem 
þegar hefur verið ákveðið að verja til 
verkefnisins. Þá er ótalinn kostnaður 
við lagngingu bundins slitlags á langa 
vegarkafla í Borgarfirði, auk breikkun-
ar á helstu leiðum.  

Vesturlandsvegur
Umferð um Vesturlandsveg hefur 
stóraukist undanfarin misseri og á 
vaxandi fjöldi ferðamanna þar stóran 
þátt, en einnig og ekki síður má rekja 
vaxandi umferð til þess að fólk bú-
sett á Akranesi og í Borgarnesi sækir 
vinnu á höfuðborgarsvæðið. Umferð 
um Hvalfjarðargöngin nálgast einnig 
þolmörk út frá öryggissjónarmiðum.

Brýnt er að ráðast án tafar í endur-
bætur á Vesturlandsvegi. Áætlað er 
að kostnaður við tvöföldun vegarins 
á Kjalarnesi að Hvalfjarðargöngum 
ásamt tvöföldun einbreiðs vegarkafla 
í Mosfellsbæ sé nálægt 4 milljörðum 
króna. Það er öllum ljóst að umferð-
aröryggi Vesturlandsvegar er stórlega 

ábótavant enda bera umferðarslys að 
undanförnu þess órækan vott.

Upptalningin í þessari grein er 
alls ekki tæmandi en eins og sjá má 
er verkefnið risavaxið. Lauslega áætl-
að þarf að ráðast í verkefni á þessu 
svæði sem kosta munu háar fjárhæðir 
og er stærðargráðan í námunda við 
fimmtíu milljarða króna. Það er engin 
þolinmæði hjá almenningi, hvorki á 
þessu svæði né annarsstaðar, að bíða 
í áratugi eftir þessum framkvæmdum. 
Lélegar samgöngur hafa enda mjög 
hamlandi áhrif á alla uppbyggingu at-
vinnulífs á svæðinu.

Jón Gunnarsson, þingmaður  
Sjálfstæðisflokks og fyrrverandi  

samgönguráðherra.

Jón Gunnarsson:

Ákall um aðgerðir – 
Vesturland og Vestfirðir

Jón Gunnarsson.



Við greiðum út rúmlega 100 milljónir til fjölda 
heppinna Íslendinga í hverjum útdrætti ársins.
Tryggðu þér miða strax í dag.
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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

Samgöngustofa og ADHD sam-
tökin hafa tekið höndum saman 
og gefið öllum nemendum í 8., 

9. og 10. bekk grunnskóla landsins 
skemmtileg endurskinsmerki. Mark-
miðið með verkefninu er að vekja 
athygli á mikilvægi þess að nota 
endurskinsmerki. Notkun þeirra getur 
skipt sköpum þar sem ökumenn sjá 
gangandi vegfarendur fimm sinnum 
fyrr séu þeir með slík merki. Samhliða 
er vakin athygli á mikilvægi þess að 
skilja einkenni ADHD, horfa á það 
jákvæða í einstaklingnum, styrkja og 
eyða fordómum.

Endurskinsmerkin voru valin af 
rýnihópi unglinga og hönnuð sér-
staklega með þann aldurshóp í huga. 
Týpurnar eru 10 talsins og ættu því 
allir að geta fundið merki við sitt hæfi. 
Samgöngustofa fær iðulega fregn-
ir af gangandi ungum vegfarendum 
sem sjást illa í umferðinni og því var 
ákveðið að ná til þessa hóps sem er 
mikið á ferðinni, og klæðist gjarnan 
dökkum fatnaði og oft án endurskins-
merkja í myrkrinu. Merkin hafa fengið 
frábærar viðtökur í um 150 skólum og 
félagsmiðstöðvum landsins og gagnast 
unga fólkinu vel í skammdeginu.

Endurskinsmerki eru mikilvæg-
ur öryggisbúnaður, eins og sést vel í 
myndbandi sem Samgöngustofa lét 
gera fyrir nokkru og sjá má á mynd-

bandaveitunni youtube.com. Þar eru 
borin saman tvö myndskeið þar sem 
annarsvegar er tekin mynd af því hvar 
ekið er að vegfarendum sem eru með 
endurskinsmerki (hægra megin) og 
hinsvegar ekið að vegfarendum sem 
eru ekki með neitt endurskin (vinstra 
megin).

 Vektu athygli er með síður 
bæði á Facebook og Instagram þar 
sem margir hafa nú deilt myndum af 
sér með merkin. 

(Fréttatilkynning). 

Ævisaga Stalíns eftir rúss-
neska sagnfræðinginn og 
sjónvarpsmanninn Ed-

vard Radzinskij þykir hin merkasta af 
öllum þeim fjölda ævisagna sem kom-
ið hafa út um hinn goðumlíka harð-
stjóra. Nú er þessi bók komin út á ís-
lensku í þýðingu Hauks Jóhannssonar. 

Bókin er í senn afrakstur eigin 
reynslu höfundar og áratuga rann-
sókna sem dregið hafa fram í dags-
ljósið ýmis áður óþekkt atriði sögunn-
ar. Þar má nefna samspil Stalíns og 
keisarastjórnarinnar á árunum fyrir 
byltingu,  trúarlegar tilvísanir í harð-
stjórn Stalíns og pólitískum hreins-
unum, útrýmingu lenínistanna í 
uppbyggingu ríkisins, kaldrifjaðan 
undirbúning þriðju heimsstyrjaldar-
innar og að lokum frásagnir af dular-
fullum dauða hins goðumlíka ein-
ræðisherra.

Í bók Radzinskijs birtist Stalín 
ekki einasta sem takmarkalaus harð-
stjóri heldur einnig sem ótrúlega fær 
stjórnmálamaður, sem teflir flókna 
skák þar sem hann einn hefur stjórn 
á skákborðinu. Ekki bara þegar hann 
á við undirsetta og hrædda samstarfs-
menn heima í Sovétríkjunum, heldur 
einnig þegar á skákborði hans eru 
þjóðarleiðtogarnir Hitler, Churchill og 
Roosevelt. 

Þannig setur höf-
undur árás Þjóðverja 
á Sovétríkin í nýtt 
samhengi og dregur 
fram miskunnarlausa 
stjórnkænsku Sov-
étleiðtogans í samstarfi 
hans við Vesturveldin á 
stríðsárunum og á ár-
unum fyrst eftir stríð. Í 
meðförum Radzinskijs 
verða hinar endalausu 
bakstungur og aftökur 
innan Kremlarmúra 
ekki bara frásögn af 
blóðþorsta og djöf-
ulskap, heldur einnig 
sannfærandi lýsing á 
lífi þess sem er ekkert 
heilagt í sókn sinni 
eftir alræðisvaldi, jafnt 
heima fyrir og á heims-
vísu.

Edvard Radzinskij 
rithöfundur er fæddur 
í Moskvu 1936 og hef-
ur ritað fjölda bóka um 
söguleg efni. Auk bóka 
um Stalín hefur hann skrifað ævisög-
ur Raspútíns og Rússlandskeisaranna 
Nikulásar II. og Alexanders II. Allar 
þessar bækur hafa verið lofaðar af 
gagnrýnendum jafnt sem lesendum. 

Jósefs saga Stalíns er komin út

Stalín – ævi og aldurtili eftir Ed-
vard Radzinakij. Kápa bókarinnar. 

VEKTu AThygLI – 
ENduRSKIN á ALLA 
uNgLINgA LANdSINS!
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Árið 2017 var annasamt hjá 
starfsfólki náttúrustofunar 
eins og endranær. Á stof-

unni unnu 3-4 fastráðnir starfsmenn 
á hverjum tíma, auk sumarstarfs-
manna, háskólanema og sjálfboðaliða. 
Róbert A. Stefánsson og Menja von 
Schmalensee, líffræðingar, unnu bæði 
í fullu starfi að fjölbreyttum verkefn-
um allt tímabilið. Birna Heide Reyn-
isdóttir, líffræðingur, vann í 80% stöðu 
að umhverfisvottunarverkefni sveitar-
félanna á Snæfellsnesi til maíloka, en 
Guðrún Magnea Magnúsdóttir, sem 
hefur menntun í mannfræði, þróunar-
fræðum og alþjóðasamskiptum, tók 
við því starfi þann 1. september. Theó-
dóra Matthíasdóttir, ferðamála- og 
jarðfræðingur, vann að málum Breiða-
fjarðarnefndar, lengstum í 25% starfi 
en í 60% starfi frá miðjum september 
til ársloka. Menntaskólaneminn Sara 
Rós Hulda Róbertsdóttir og veiðimað-
urinn Guðmundur G. Símonarson 
voru verkefnaráðin hluta sumarsins 
og dýrafræðingurinn Rakel Dawn 
Hanson vann um skeið sem sjálf-
boðaliði við rannsóknir á minkum 
og flokkun botnsýna úr Kolgrafafirði. 
Svanhvít Lilja Viðarsdóttir og Pavle 
Estrajher, bæði nemendur við Land-
búnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri, 
unnu B.S. verkefni sín um vaðfugla og 
fuglaskoðun hjá Náttúrustofunni og 
Florian Ruland, líffræðingur og dokt-
orsnemi við Freie Universität í Berlín, 
hóf verkefni sitt um áhrif minka á 
fuglalíf í samstarfi við Náttúrustofuna. 

Náttúrustofunni er samkvæmt 
lögum ætlað að stunda vísindalegar 
náttúrurannsóknir og safna gögnum, 
stuðla að náttúruvernd og fræðslu, 
veita ráðgjöf og þjónustu og sinna eft-
irliti eftir föngum. Náttúrustofan leit-
aðist við að uppfylla þessi víðfeðmu 
hlutverk á árinu sem leið.

Vísindalegar náttúrurann-
sóknir 
Náttúrustofan hélt áfram fjölmörg-
um vöktunarrannsóknum, ýmist á 
eigin vegum eða í samstarfi við aðrar 
stofnanir. Er um að ræða gagnasöfn-
un sem er endurtekin árlega. Bar þar 
hæst vöktun á haförnum, bjargfugl-
um, mófuglum, vatnafuglum, vetrar-
fuglum, fiðrildum og ábúð refagrenja. 
Vetrarfuglatalningar eru framkvæmd-
ar í byrjun janúar en að öðru leyti fer 

gagnaöflun 
við þessar 
rannsókn-
ir fyrst og 
fremst fram 
að sum-
arlagi og er 
sá árstími 
því oft mjög 
annasamur. 
Náttúrustof-
an tók á árinu 
einnig þátt í 
rannsóknum 
sem eru af-
markaðri og hann-
aðar til að svara 
ákveðnum spurn-
ingum, þar á meðal 
um eiturefnabyrði 
og skyldleikaæxlun 
hjá örnum og áhrif 
síldardauðans á líf-
ríki Kolgrafafjarðar. 

Þá hefur Nátt-
úrustofan beint 
sjónum sínum að 
ágengum tegund-
um eins og mink og 
vegna þess sérsviðs 
var leitað til líf-
fræðinga hennar um alþjóðlegt sam-
starf, sem þeir sinntu annars vegar 
með þátttöku í alþjóðlegum hópi 
sérfræðinga (InDyNet) sem leitast 
við að samþætta þekkingu og skrifa 
yfirlitsgreinar um ágengar tegundir 
og hins vegar með formlegu samstarfi 
við tvo háskóla í Póllandi. Á vegum 
fyrrnefnda hópsins tóku sérfræðingar 
Náttúrustofunnar þátt í skrifum 
tveggja yfirlitsgreina á árinu, og birt-
ist önnur þeirra í ágúst en hin er í ri-
trýniferli. Á vegum þess síðarnefnda 
er hafin þriggja ára erfðarannsókn á 
villtum minkum á Íslandi.  

Náttúruvernd og fræðsla
Stjórnendur Náttúrustofunnar hafa 
ávallt álitið fræðsluhlutverk hennar 
mikilvægt og ákváðu á árinu að prófa 
nýtt fyrirkomulag opinna fræðslu-
erinda. Heil fyrirlestraröð með 10 
erindum var skipulögð og auglýst í 
heilu lagi. Erindin voru haldin nokk-
uð þétt í mánuðunum febrúar-maí. 
Óhætt er að segja að fyrirlestraröðin 
hafi heppnast mjög vel en að jafnaði 
mættu 24 á hvert erindi, sem telja 

verður afbragðs 
árangur. 

Starfsmenn 
Nát tú r u s tof -
unnar fluttu 

einnig á árinu erindi á málþingi um 
válista, á og í tengslum við ráðstefnu 
um ágengar tegundir í Póllandi, á 
Líffræðiráðstefnunni og á Náttúru-
stofuþingi, sem og á ýmsum fundum 
og samkomum. Samtals fluttu starfs-
menn Náttúrustofunnar 25 erindi á 
árinu og skipulögðu þar að auki sam-
tals 14 erindi gestafyrirlesara, kynntu 
tvö veggspjöld á ráðstefnum og birtu 
tvær vísindagreinar og unnu að þrem-
ur greinum til viðbótar sem vonandi 
birtast 2018. 

Helstu önnur verkefni Náttúru-
stofunnar á árinu á sviði náttúru-
verndar og fræðslu var vinna að 
rannsóknaáætlun og úttekt á stöðu 
þekkingar vegna þörungatekju, seta 
í ýmsum nefndum og ráðum á sviði 
náttúruverndar, vinna tengd strand-
hreinsun og verkefninu „Margnota 
Snæfellsnes“ og vinna með Breiða-
fjarðarnefnd að verkefnum sem tengj-
ast vernd Breiðafjarðar.

Ráðgjöf og þjónusta
Náttúrustofan veitti sveitarfélögun-
um á Snæfellsnesi þjónustu vegna 

EarthCheck umhverfisvottunarverk-
efnis þeirra, eins og hún hefur gert frá 
upphafi þess verkefnis. Í þeirri vinnu 
fólst m.a. gerð styrkumsókna, skrif 
árskýrslu og árangursmat verkefnis-
ins, uppfærsla á Framkvæmdaáætlun 
sveitarfélaganna 2018-2022, gagnaöfl-
un um auðlindanotkun sveitarfélag-
anna og undirbúningur fyrir næstu 
úttekt vottunarinnar. Einnig var 
unnið að strandhreinsun á Norræna 
strandhreinsideginum og að verkefn-
inu Margnota Snæfellsnes, sem bæði 
hlutu verðskuldaða athygli fyrir virka 
þátttöku íbúa og samtakamátt á svæð-
inu. 

Náttúrustofan veitti Breiða-
fjarðarnefnd einnig þjónustu, m.a. 
með svörun erinda, undirbúningi 
funda, eftirfylgni með verkefnum 
sem nefndin samþykkti, umsjón með 
reikningum og fjárhagsáætlun, ritun 
starfsskýrslu, gerð framkvæmda-
áætlunar fyrir Breiðafjarðarnefnd 
2018-2021, vinnu að greinargerð um 
endurskoðun laga um vernd Breiða-
fjarðar, vinnu að undirbúningi þess 
að Breiðafjörður verði mögulega til-
nefndur á Ramsarskrá, auk þess að 
vinna yfirlit um örnefnaskráningar 
á verndarsvæðinu. Þá var starfsfólk 
Náttúrustofunnar Stykkishólmsbæ 
innan handar vegna ráðgjafar um að-

gerðir gegn ágengum plöntutegund-
um í sveitarfélaginu.

Eftirlit
Starfsfólk Náttúrustofunnar hefur eft-
irlit með náttúru Vesturlands á ferð-
um sínum og tekur við ábendingum 
frá almenningi. Eins og oft áður kom 
Náttúrustofan einnig að hjálp villtra 
dýra í neyð, en samkvæmt lögum um 
velferð dýra ber þeim sem verður var 
við eða má ætla að dýr sé sjúkt, sært, 
í sjálfheldu eða bjargarlaust að öðru 
leyti að veita því umönnun eftir föng-
um. Náttúrustofan hjúkraði særðum 
smyrli til heilsu, var ráðgefandi og 
tók þátt í aðgerðum til hjálpar erni í 
vandræðum og var einnig lögreglu 
til ráðgjafar um björgunaraðgerðir 
og fylgdist með gangi mála er sjálf-
boðaliðum tókst naumlega að afstýra 
strandi grindhvalavöðu við utanvert 
Snæfellsnes.

Náttúrustofan átti í farsælu sam-
starfi við fjölmarga aðila á sviði nátt-
úrurannsókna og umhverfisverndar 
á árinu, og má þar helst nefna Rann-
sóknasetur Háskóla Íslands á Snæfells-
nesi (m.a. fuglarannsóknir og botndýr 
í Kolgrafafirði), aðrar náttúrustofur 
(t.d. bjargfuglar, fiðrildi, efling nátt-
úrustofa), Náttúrufræðistofnun (haf-
örn, vetrarfuglar o.fl.), Háskóla Íslands 
(haförn, botndýr í Kolgrafafirði o.fl.), 
Landbúnaðarháskólann (nemenda-
verkefni), InDyNet (ágengar tegund-
ir), University of Szczecin og West 
Pomeranian University of Technology 
(minkur, ágengar tegundir), Land-
vernd (strandhreinsun, margnota 
Snæfellsnes o.fl.) og UMÍS (um-
hverfisvottunarverkefni).

Starfsfólk þakkar stuðning og sam-
starf á liðnu ári og óskar Hólmurum 
og Vestlendingum öllum gæfuríks árs.

Menja von Schmalensee og Róbert 
A. Stefánsson 

ANNáLL NáTTúRuSTofu 
VESTuRLANdS 2017

Við ritutalningar. Síðustu tvö ár hafa verið með skárra 

móti hjá ritunni en hún hefur átt erfitt uppdráttar um 

margra ára skeið. 

Vísindabúnaður við mófugla-
talningar á Fróðárheiði sl. sumar.

Menja von Schmalensee við bjargfugla-
talningu í Saxhólsbjargi yst á Snæfellsnesi.

Smyrillinn sem nefndur er í 

annálnum. 

Á einum af opnu fyrirlestrum Náttúrustofunn-
ar sem voru nýlunda og heppnuðust afar vel.

Önnur mynd af 
þessum sama fugli 
sem vann hug og 
hjörtu starfsmanna 
Náttúrustofunnar 
meðan hann var það 

í umönnun.



9   8. febrúar 2018

jardir.is
Gott framboð af áhugaverðum jörðum 
og tækifærum í ferðaþjónustu

Árlegum vetrarfuglatalning-
um er nýlokið á 15 taln-
ingarsvæðum við norðanvert 

Snæfellsnes (sjá kort). Náttúrustofa 
Vesturlands heldur utan um heildar-
niðurstöður talninganna og telur 
meirihluta svæðanna en starfsmenn 
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á 
Snæfellsnesi og fuglaáhugamenn telja 
hluta svæðanna. 

Talning vetrarfugla er hluti af 
vöktun íslenskra fugla og gefur bæði 
áhugaverðar og mikilvægar niður-
stöður. Samsetning fuglafánunnar á 
Íslandi breytist mjög mikið á milli 
árstíma en á meðal þess sem gerir 
vetrarfuglaskoðun sérstaka er að þá 
safnast fuglar oft fyrir í stórum hóp-
um þar sem æti er að finna. Einnig má 
að vetri sjá fugla sem ekki sjást eins vel 
að sumarlagi og þá er vetrarbúning-
ur sumra tegunda mjög frábrugðinn 
sumarbúningum. Fuglaskoðun getur 
því verið mjög skemmtileg að vetrar-
lagi ekki síður en að vorlagi eða á öðr-
um tímum árs.

Heildarfjöldi fugla nú (tæp 23 þús-
und) var svipaður og um áramótin 
2014-2015 (skráning miðuð við jól 
2014) en meiri en síðustu tvö ár (sjá 
graf). Talið hefur verið samfellt á 11 
svæðum frá árinu 2009 (sum hafa 
verið talin mun lengur en önnur 
skemur) og hefur fjöldi fugla sveiflast 
mjög mikið á þeim tíma. Aðalorsök 
sveiflunnar er fæðuframboð en mikl-
ar síldargöngur fyrir nokkrum árum 

settu aldeilis svip á fuglalífið, eins og 
sjá má á toppnum í kringum 2012. 

Í talningunni nú sáust samtals 
39 fuglategundir. Algengastir voru 
æðarfugl, fýll, svartbakur, bjartmáfur 
og hvítmáfur en samtals voru skráð-
ir meira en eitt þúsund fuglar af 9 
tegundum. Á meðal fágætra tegunda 
voru gulönd (9 stk.), svartþröstur (3), 
gráhegri (2), rauðbrystingur (2) og 
barrfinka (1) (sjá töflu).  

Fuglar eru taldir að vetrarlagi til 
að gefa vísbendingar um þróun stofna 
og svæðisbundnar breytingar á fugla-
lífi. Upphaf slíkra talninga á Íslandi 
nær aftur til 1952 en mjög misjafnt er 
yfir hvaða tímabil gögn ná á einstök-
um svæðum. Hægt er að reikna vísi-
tölur fyrir stofna þeirra tegunda sem 
koma vel fram í vetrarfuglatalningum. 
Talið er að þær sýni allvel breytingar 
í stofnum 17 tegunda. Þeir fuglar sem 
halda til hér að vetrarlagi eru margir 
staðfuglar en sömuleiðis geta verið 
hér hlutar af stofnum farfugla, bæði 
tegunda sem alla jafna fara til megin-
lands Evrópu og nærliggjandi svæða 
eða tegunda sem hingað koma nær 
eingöngu að vetrarlagi – oft frá norð-
lægari slóðum. 

Náttúrufræðistofnun Íslands held-
ur utan um niðurstöður vetrarfugla-
talninga á landsvísu og birtir þær á vef 
sínum (hér).  

Búi lesendur yfir markverðum 
upplýsingum um fugla eða langar að 
taka þátt í árlegri vetrarfuglatalningu, 

eru þeir hvattir til að hafa samband 
við Náttúrustofu Vesturlands (nsv@
nsv.is).

Róbert A. Stefánsson og Menja von 
Schmalensee.

Vetrarfuglar á Snæfellsnesi
Kort af talningarsvæðunum.

Tafla með fuglategundum 
og fjölda af hverri tegund.

Línurit sem sýnir sveiflu í 
heildarfjölda fugla frá des. 
2009 til des. 2017.
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Hljóðsokkar á stóla

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

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.

Aukinn straumur ferðamanna 
til Íslands á undanförnum 
árum hefur haft afar jákvæð 

og góð áhrif á samfélagið allt og efna-
hag þess. Vöxturinn hefur, enn sem 
komið er, að mestu átt sér stað á suð-
vesturhorni landsins en þó hefur hlut-
fallslegur vöxtur á landsbyggðinni ver-
ið að aukast. Stigin hafa verið ákveðin 
skref í að styðja við ferðaþjónustu á 
landsbyggðinni, enda er það yfirlýst 

stefna stjórnvalda og atvinnugreinar-
innar að fjölga ferðamönnum um allt 
land og það allan ársins hring.

Miklir hagsmunir í húfi
Þann 12. janúar sl. hóf bresk ferða-
skrifstofa flug á milli nokkurra borga 
í Englandi til Akureyrar. Fjórtán flug 
hafa verið sett upp til Akureyrar fram 
í mars nk. og vel hefur gengið að selja 
í ferðirnar, en ætla má að um 2500 

erlendir ferðamenn sæki Norðurland 
heim á tímabilinu. Munar um minna 
fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi, en 
um er að ræða 8–10 þúsund gistinæt-
ur á tímabilinu og 15-20% veltuaukn-
ingu í ferðaþjónustu sé mið tekið af 
sömu mánuðum á síðasta ári. Áætlan-
ir eru um frekara samstarf næsta vetur 
gangi samstarfið vel.

Nú er svo komið að í tvígang 
hafa flugvélar þurft að snúa frá Ak-
ureyrarflugvelli þar sem völlurinn er 
ekki þeim tækjum búinn sem milli-
landaflug krefst. Það er ólíðandi að 
millilandaflugi til og frá Akureyri, 
sem unnið hefur verið markvisst að 
á vettvangi ferðaþjónustunnar og 

stjórnvalda sé stefnt í voða með þess-
um hætti. Auk þess að setja upp svo-
kallaðan ILS aðflugsbúnað fyrir aðflug 
úr norðri á Akureyrarflugvelli þarf 
að ráðast í að bæta flughlað og huga 
að stækkun á flugstöðinni þannig að 
hægt sé að sinna millilandaflugi og 
þjónustu við flugfarþega með viðun-
andi hætti. Í þessu samhengi er minnt 
á mikilvægi Akureyrarflugvallar sem 
varaflugvallar fyrir millilandaflug.

Ótraustir innviðir f lugsam-
gangna á landsbyggðinni
Traustir samgönguinnviðir gegna 
lykilhlutverki fyrir ferðaþjónustu á Ís-
landi rétt eins og fyrir landsmenn alla. 
Ljóst er að stórefla þarf alla innviði 
flugsamgangna hér á landi, en upp-
söfnuð viðhaldsþörf annarra flugvalla 
og lendingarstaða en Keflavíkurflug-
vallar, nemur á bilinu 2-3 milljörðum 
króna samkvæmt nýrri skýrslu um 
Innviði á Íslandi sem Samtök iðnað-
arins gáfu út fyrir skemmstu. Öruggar 
samgöngur, hvort heldur sem er á 
landi eða lofti, skipta miklu máli þegar 
kemur að því að dreifa ferðamönnum 
betur um landið okkar. Á það sérstak-
lega við yfir vetrarmánuðina þegar 
ferðaþjónusta á landsbyggðinni á und-
ir högg að sækja.

Samtök ferðaþjónustunnar hafa 
ítrekað bent á að viðhaldi flugvallar-
mannvirkja og endurnýjun flugleið-
sögubúnaðar sé ábótavant og hefur 
svo verið um langt árabil. Ljóst er að 

til að sinna lágmarksviðhaldi á þeim 
13 flugvöllum, öðrum en Keflavíkur-
flugvelli, sem innanlandsflug er stund-
að á, vantar, þegar á þessu ári, um 400 
milljónir króna skv. nýsamþykktum 
fjárlögum. Við óbreytt ástand verð-
ur ekki unað, enda óásættanlegt fyrir 
ferðamenn, innlenda jafnt sem er-
lenda, að flugsamgöngum sé ógnað 
með þessum hætti og kerfinu leyft að 
grotna niður. Til að hægt sé að nýta 
þau tækifæri sem felast í beinu milli-
landaflugi, bæði á Norður- og Aust-
urlandi yfir vetrarmánuðina verða 
innviðir að vera fullnægjandi. Um leið 
eflist innanlandsflug hér á landi.

Horfa verður til framtíðar
SAF skora á stjórnvöld að bregðast 
við þeim aðstæðum sem komnar eru 
upp hvað varðar innanlandsflug og 
stöðu flugvalla á Íslandi. Jafnframt 
hvetja samtökin stjórnvöld til að ráð-
ast í stefnumótun hvað varðar flug-
samgöngur á Íslandi þar sem horft 
er til langs tíma og unnið eftir skýrri 
framtíðarsýn og henni fylgt eftir með 
viðeigandi fjárveitingum.

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur alla 
burði til að stuðla að áframhaldandi 
hagvexti, en það verður ekki gert 
öðruvísi en með traustum innviðum, 
ekki síst í flugsamgöngum. Miklir 
hagsmunir eru í húfi fyrir ferðaþjón-
ustu á Íslandi sem og landsmenn alla.

Ályktun frá stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar:

Stórefla þarf innviði 
flugvalla á landsbyggðinni

Hér fer ályktun sem stjórn Samtaka ferðaþjónustunn-
ar sendi frá sér á dögunum vegna stöðu innanlands-
flugs á landsbyggðinni með áherslu á uppbyggingu 
innviða:

Vél í innanlandsflugi kemur inn til 
lendingar. 

Fiskmarkaður var opnaður á ný 
á Akranesi 28. janúar sl. Mark-
aðurinn opnar í samstarfi við 

Fiskmarkað Snæfellsbæjar og verð-
ur starfræktur að Faxabraut 5. Fyrri 
markaði var lokað síðasta haust þar 
sem ekki þótti svara kostnaði lengur 
að hafa slíka starfsemi á Akranesi sök-

um þess hve lítill afli barst þar á land. 
Þann 5. febrúar sl. höfðu alls rétt 

tæp 32 tonn af fiski borist á land á 
Akranesi frá áramótum. Það var allt 
línuafli af smábátum í níu löndunum. 
Þar af var línutrillan Eskey ÓF 80 með 
sex landanir. Þessar upplýsingar má 
finna á vef Fiskistofu. 

fISKMARKAðuR opNAR á Ný á AKRANESI

Hrognkelsum 
landað á Akranesi. 



Ertu komin/n 
í samband við 
Mitsubishi 
Outlander?

Taktu þátt í mögnuðum breytingum
Þú getur sparað stórfé með því að aka á íslensku rafmagni í stað innflutts eldsneytis um leið og þú  
verndar náttúruna og styður íslenskt hugvit og atvinnulíf. 

Við bjóðum þér að koma á kynningu á Mitsubishi Outlander PHEV sem er vinsælasti sportjeppi ársins 2017.   
Við munum leitast við að svara spurningum um tæknina, sparnaðinn og aðra kosti þessa frábæra bíls.

Kynningarnar fara fram hjá bílasölunni Bílás, laugardaginn 10. febrúar, sú fyrri hefst kl. 11.00 og sú 
seinni 13.00. Opið frá 10.00 - 14.00.

Verið hjartanlega velkomin, við verðum með heitt á könnunni.

Bílasalan Bílás

Kalmansvöllum 17

FYRIR HUGSANDI FÓLK

GEYMIÐ 

AUGLÝSINGUNA

NÝTT IÐNAÐARRÝMI TIL SÖLU

Til sölu 75m2 hálft bil, 150m2 heilt bil eða stærri einingar í 
þessu 1500m2 10 eininga húsi sem til stendur að byggja í ár. 
Möguleiki er á millilofti ef menn myndu vilja það á ein-
hverjum tímapunkti. Einnig er hægt að skipta upp bilum 
á milli manna ef samkomulag um það næst.

Upplýsingar í síma 862-8810, Raggi 
eða í mail: raggi@bruarsmidir.is
www.bruarsmidir.is - Brúarsmiðir ehf

60m2 
Kletti Reykjavík 10.5m2

grillhús/heitapottshús
skothús/skíðaskáli

VIÐ SELJUM ALLSKYNS HÚSNÆÐI   -   ALLT NÝSMÍÐI
Kynntu þér málið á www.bruarsmidir.is

84m2 á Dalvík

Á EGILSSTÖÐUM
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Alls voru 1.621 fiskiskip á skrá 
hjá Samgöngustofu í lok árs 
2017 og hafði þeim fækkað 

um 26 frá árinu áður. Fiskiskip eru 
flokkuð í þrjá flokka hjá Samgöngu-
stofu, opna báta, togara og vélskip. 
Vélskip eru öll yfirbyggð skip önnur 
en skuttogarar, en í þeim flokki eru 
nokkur skip sem eru stærri en stærstu 
skuttogararnir. Þetta kemur fram í nýj-
um tölum Hagstofunnar. 

Togaraflotinn stækkar
Vélskip voru alls 735 og samanlögð 
stærð þeirra um 92.460 brúttótonn. 
Vélskipum fækkaði um 12 milli ára 
og stærð flotans minnkaði um 2.046 
brúttótonn. Togarar voru alls 44, 
bættist einn við á milli ára, en nokk-
ur endurnýjun varð í flotanum. Sex 
nýir togarar voru smíðaðir árið 2017, 
þar af fjögur systurskip. Heildarstærð 
togaraflotans var 61.841 brúttótonn í 
árslok 2017 og hafði aukist um 9.425 
tonn frá ársbyrjun. 

Opnir fiskibátar voru alls 842 og 
samanlögð stærð þeirra 4.154 brúttó-

tonn. Opnum fiskibátum fækkaði um 
15 milli ára og samanlögð stærð þeirra 
minnkaði um 112 brúttótonn.

Á síðustu fimm árum hafa 70 ný 
skip bæst við fiskveiðiflotann. Átta 
skuttogarar, 37 vélskip og 25 opnir bát-
ar. Alls voru 53 þessara skipa smíðuð á 
Íslandi og eru þau öll úr trefjaplasti og 
undir 30 brúttótonnum. 

Allir togararnir voru smíðaðir í 
Tyrklandi, ásamt fjórum af þeim sjö 
vélskipum sem voru yfir 1.000 brút-
tótonn.

Næst f lest á Vesturlandi
Flest fiskiskip voru með skráða 
heimahöfn á Vestfjörðum í árslok 
2017, alls 394 skip, en það eru 24% 
fiskiskipaflotans. Næst flest, alls 290 
skip höfðu heimahöfn skráða á Vest-
urlandi eða 17,9%. Fæst skip (74) voru 
með skráða heimahöfn á Suðurlandi 
eða 4,6% af heildarfjölda fiskiskipa. 

Flestir opnir bátar voru á Vestfjörð-
um (231) og á Vesturlandi (163). Fæst-
ir (22) opnir bátar höfðu heimahöfn á 
Suðurlandi. Vélskip voru einnig flest 

(160) á Vestfjörðum en fæst á Höf-
uðborgarsvæðinu (42). Flestir togarar 
(11) höfðu skráða heimahöfn á Norð-
urlandi eystra og næst flestir eða átta 
togarar á höfuðborgarsvæðinu. Fæstir 

togarar voru skráðir á Vestfjörðum og 
Austurlandi, alls þrír.

70 ný fiskiskip síðustu 5 ár

Stöplarit sem sýnir fjölda skipa 
í ákveðnum flokkum eftir lands-
hlutum.

Grundarfjarðarhöfn. 



Á síðustu árum hefur Arctic Star 
sérhæft sig í þróun á fæðubót-
arefnum, svo sem framleiðslu, 

markaðssetningu og sölu á hágæða 
sæbjúgnahylkjum. Hylkin eru framleidd 
úr íslenskum, hágæða, villtum sæ-
bjúgum sem eru veidd í Atlantshafinu 
við strendur Íslands. Magnús Friðbergs-
son, verkefnastjóri hjá Landspítala, 
hefur tekið sæbjúgnahylkin frá Arctic 
Star undanfarin tvö ár. „Vinur minn 
kynnti mig fyrir sæbjúgnahylkjunum 
og þar sem ég hafði lengi verið slæmur 
í hnjám, með liðverki og lítið getað 
beitt mér ákvað ég að prófa. Tveimur 
til þremur vikum seinna fann ég mikinn 
mun. Nú hef ég tekið sæbjúgnahylkin í 
tvö ár og fer allra minna ferða án óþæg-
inda. Það er algjör bylting frá því sem 
áður var. Nú get ég gert hluti, eins og 
að fara í langar gönguferðir, sem ég gat 
varla gert áður. Að minnsta kosti gerði 
ég það ekki með bros á vör og það tók 
mig langan tíma að jafna mig eftir álag,“ 
útskýrir Magnús.

Magnús sem er 65 ára gamall í dag 
hafði fengið að heyra frá lækni að mikið 
slit væri í hnjám hans og ekki væri von 
á að það gengi til baka. „Hann sagði mér 
að kíkja á fæðing-
ardaginn minn 
og að ég gæti 
ekki búist við að 
fara aftur í tíma. 
Mér fannst 
vont að 
heyra þetta 
og var því 
tilbúinn að 
prófa ýmis-
legt sem gæti 
mögulega 
lagað þetta. 
Sæbjúgna-
hylkin frá 
Arctic Star 
virka mjög 
vel á mig og 
ég mæli með 
að fólk prófi 
þau.“

JÁKVÆÐ ÁHRIF 
Arctic Star sæbjúgnahylkin innihalda 
yfir fimmtíu tegundir af næringarefnum 
sem geta haft jákvæð áhrif á lífeðlis-
fræðilega starfsemi mannslíkamans, 
til dæmis er mikið kollagen í þeim en 
það er eitt helsta uppbyggingarprótein 

líkamans.  
Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 

heilsubótarfæði og notuð til bóta við 
hinum ýmsu meinum. Kínverjar kalla 
sæbjúgu gjarnan „ginseng hafsins“ 

og til eru sagnir um notkun sæ-
bjúgna þar fyrir meira en þúsund 
árum. 

SÆBJÚGU ERU ÞEKKT FYRIR
l Hátt próteininnihald og lágt fitu-
innihald.

l Að minnka verki í liðum og liða-
mótum.

l Að byggja upp brjósk og draga úr 
tíðni liðskemmda

l Að bæta ónæmiskerfið 

l Að auka blóðflæði

l Að koma í veg fyrir æðakölkun

l Að auka orku líkamans, stuðla að 
myndun húðpróteins og insúlíns. 

ALGJÖR BYLTING
ARCTIC STAR KYNNIR Magnús Friðbergsson mælir heilshugar með Sæ-
bjúgnahylkjunum. Sæbjúgu innihalda fimmtíu tegundir af næringarefnum. 

FINNUR MIKINN MUN
Magnús er betri í hnjám 
og finnur minna fyrir 
liðverkjum eftir að hann 
fór að taka sæbjúgna-
hylkin.
MYND/GVA

UPPLÝSINGAR
Framleiðandi sæ-
bjúgna er Arctic 
Star ehf. Allar nán-
ari upplýsingar fást 
á arcticstar.is.
Arctic Star sæ-
bjúgnahylki fást í 
Lyfju og í Apótekinu. 
Hagkaupum og 
Fjarðarkaupum.

Kynning:



14   8. febrúar 2018

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 70cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 35.900

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 70x70 cm 29.600

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd
70, 80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Laus svunta

Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir 
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.
Rúnnaðir stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm. 
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.Hæð 190 cm.

Gæði, úrval
og gott verð!

Verðdæmi

80 x 80 cm rúnnaður

45.900

Sturtuhorn með botni
Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærð 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

Ráðstefnan Landsýn 2018 verð-
ur haldin í Salnum í Kópavogi 
föstudaginn 23. febrúar nk. 

Landsýn er samráðsþing Hafrann-
sóknastofnunar, Háskólans á Hólum, 
Landbúnaðarháskóla Íslands, Land-
græðslunnar, Matís, Matvælastofnun-
ar og Skógræktarinnar. Í ár er yfirskrift 
ráðstefnunnar Aukið virði landafurða.

Stofnanirnar sjö hafa aðkomu að 
afurðaframleiðslu og umhverfismál-
um, hvort sem er í landbúnaði, fisk-
eldi, annars konar landnýtingu og um-
hverfismálum.  Á ráðstefnunni verður 
fjallað um virði landafurða frá ýmsum 
sjónarhornum og hlutverk stofnan-
anna í því að tryggja verðmæti afurða 
og sjálfbæra landnýtingu.

Bæði verður boðið upp á erindi 
og veggspjaldakynningu á efninu. 
Innifalið í  ráðstefnugjaldi er hádegis-
matur, kaffiveitingar og léttar veitingar 
í lok dags. Skráning er meðan húsrúm 
leyfir eða til þriðjudagsins 20. febrúar. 
Hægt er að ganga frá skráningu á vef 
Landbúnaðarháskóla Íslands (lbhi.is). 

Dagskrá ráðstefnunnar er 
sem hér segir:
10:00 Inngangsorð  Sæmundur Sveins-
son, rektor LbhÍ

10:05-10:30 Aukið virði landbúnað-
arafurða – hvað getur LbhÍ gert?  Sæ-
mundur Sveinsson, rektor LbhÍ
10:30-10:50 Frá akri/haga í maga.  
Björgvin Harðarson, bóndi í Laxárdal 
10:50-11:10 Markaðsmál og alþjóð-
legt samhengi. Hvar liggja tækifær-
in?  Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
þingmaður 
11:10-11:30 Neytandinn, merkingar 
matvæla, kröfur neytenda.  Tryggvi 
Axelsson, forstjóri Neytendastofu 
11:30-11:50 Er/þarf hinn gullni 
meðalvegur að vera á milli steins og 
sleggju?  Vífill Karlsson, auðlindahag-
fræðingur          
11:50-13:00 Matur               
13:00-13:15 Er þörf á nýsköpun í land-
búnaði eða „erum við bara með‘etta“?  

Sveinn Margeirsson, Matís 
13:15-13:30 Nýjar og gamlar afurðir 
skóganna.  Ólafur Eggertsson, Skóg-
ræktin 
13:30-13:45 Útflutningur dýraafurða 

– kröfur móttökuríkja.  Þorvaldur 
Þórðarson, Mast 
13:45-14:00 Virði afurðanna - hvert er 
það og hvert fer það?  Jóhannes Svein-
björnsson, LbhÍ
14:00-14:15 Ferðaþjónusta og aðrar ís-
lenskar afurðir.  Laufey Haraldsdóttir, 
Háskólinn á Hólum
14:15-14:30 Kaffihlé  
14:30-14:45 Ferskvatnsauðlindin.  
Eydís Salóme Eiríksdóttir, Hafrann-
sóknastofnun 
14:45-15:00 GróLind – grunnur til 
að byggja á.  Bryndís Marteinsdóttir, 
Landgræðslan 
15:00-16:00 Pallborðsumræður           
16:00 Lokaorð  Guðmundur Ingi Guð-
brandsson, umhverfis- og auðlinda-
ráðherra

RáðSTEfNA uM AuKIð VIRðI LANdAfuRðA

Í Hvalfirði.

Í Skorradal.

Eystra Miðfell í Hvalfjarðarsveit.

Ísfisktogarinn Sturlaugur H. Böðv-
arsson AK kom úr sinni síðustu 
veiðiferð fyrir HB Granda að-

fararnótt þriðjudagsins 30. janúar. Í 
frétt á heimasíðu HB Granda er greint 
frá því að aflinn í túrnum hafi verið 
um 90 tonn af karfa, þorski og ufsa. 

Farsælum ferli skipsins er nú lokið. 
Nýsmíðin Akurey AK hefur leyst Stur-
laug af hólmi. Sturlaugur H. Böðvars-
son AK var smíðaður hjá skipasmíða-
stöð Þorgeirs og Ellerts á Akranesi 
árið 1981 fyrir Grundfirðinga og hét 
þá Sigurfari SH. Togarinn, sem er 
58,30 metra langur og mælist 431 
brúttórúmlest, kostaði á sínum tíma 
37,3 milljónir króna að teknu tilliti 
til fjármagnskostnaðar á smíðatíman-
um. Hann komst síðar í eigu Haraldar 
Böðvarssonar hf. og fékk þá Sturlaug-

snafnið. Eftir sameiningu Granda og 
Haraldar Böðvarssonar í HB Granda 
hefur skipið verið gert út undir merkj-
um félagsins. Skipið hefur þannig 
ávallt verið skráð á Vesturlandi, fyrst 
á Grundarfirði en síðan á Akranesi. 
Síðustu árin hefur það hins vegar nær 
eingöngu landað afla sínum til vinnslu 
í Reykjavík. 

Skagamaðurinn Eiríkur Jónsson 
hefur verið skipstjóri á Sturlaugi frá 
árinu 2009 en hann hafði þá verið 
stýrimaður á skipinu frá árinu 1992. 
Eiríkur er nú skipstjóri á hinni nýju 
Akurey. Þess má geta að skipstjóri í 
síðustu veiðiferð Sturlaugs H. Böðv-
arssonar fyrir HB Granda var Jón 
Frímann Eiríksson en hann er sonur 
Eiríks Jónssonar.

Sturlaugur H. Böðvarsson 
AK hefur lokið ferlinum

Skuttogarinn Sturlaugur H. Böðvarsson þar sem hann liggur nú 
við bryggju í Reykjavíkurhöfn. 



Ef plastnotkun þróast áfram eins og hún er í dag þá er því spáð að árið
2050 verði jafnmikið af plasti og fiski í höfunum í kílóum talið. Leggðu þitt
af mörkum og tryggðu að allar drykkjarumbúðir á þínu heimili skili sér
í Endurvinnsluna. Þannig leggur þú þitt af mörkum og færð greitt fyrir það!

Skarskólpi 
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

Slorsíli 
Úrgangus Óþolandis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Spuri 
Flaskus Flaskus

Lúði
Plastysis 
Aukreitis

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Plastbítur
Virus Plastikus

Ískóli
Plastus Vesenis

Maghnútur
Sodapop Virus

FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer



Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 864 5585 og 
magnushafsteins@simnet.is

3. tölublað
2. árgangur

Frábærar 

pizzur

Kaffibolli
Tveir bollar með  
undirskál. 

1.495
41114704 

Skál
Tvær skálar. 

1.195
41114703 

Matardiskur
Tveir diskar. 

1.395
41114700

Kanna
Tvær könnur. 

1.195
41114705 

NÝTT

Ruslafata
50 l. Skynjari opnar  
- snertilaust. Svört.

10.495
41114717 
Almennt verð: 13.995 

40 l. Skynjari opnar  
- snertilaust. Rauð.

9.745
41114718 
Almennt verð: 12.995

Vínglös kristall
Ítalskur gæðakristall.  
6 stykki. 210ml.

3.995
41114711 
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Frábært verð

25% 
afsláttur

1.sæti

Nýtt blað
JKE innréttingar, Alessi, RCR kristall, ruslafötur 
með snertilausri opnun, tússtöflumálning, litur 
mánaðarins, ryksugur, háþrýstidælur, bílavörur, 
parket, flísar og ljós - eitthvað fyrir alla!

Skoðaðu á byko.is

JKE Design er danskt vörumerki sem 

býður upp á einstaklega breiða línu í 

innréttingum í hæsta gæðaflokki. 

Innréttingarnar frá JKE hafa verið mjög 

vinsælar allt frá því þær komu fyrst á 

markaðinn árið 1970. 

JKE er með dreifingaraðila í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og nú á Íslandi.

JKE Rimini  
Hvít filma á framhliðum, 19mm  

þykkt MDF með innfræstum gripum. 

Nanótækni í borðplötunni -  

Kámfrí og þú straujar út  

allar rispur. 

„Við völdum 

JKE eldhús“ 
-Lilja og Atli  

Fannar

Sjá meira á  

www.byko.is

Komið í takmörkuðu upplagi!
Alessi er ítalskt framleiðslufyrirtæki eldhúsvöru, stofnað 1921. 
Síðustu ár hefur Alessi getið sér frægðar fyrir frábært samstarf 
við helstu hönnuði samtímans og má þar helst nefna hinn franska 
Philippe Starck. Í þetta sinn bjóðum við upp á diska, kaffisett og 
skálar  - komdu og skoðaðu fallegar vörur. 

ENN MEIRA ÚRVAL Í VERSLUN

Au
glý

sin
gin

 er
 b

irt
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vil
lu

r o
g/

eð
a m

yn
da

br
en

gl.
 T

ilb
oð

 gi
ld

a 1
9.

 fe
br

úa
r e

ða
 á 

m
eð

an
 b

irg
ði

r e
nd

as
t.

Auðvelt að versla á byko.is

Ljósmynda-
bók um 
hafnir fornar

Út er komin bókin Fornar 
hafnir - útver í aldanna rás 
eftir Karl Jeppesen. Hér er að 

finna ljósmyndir og frásagnir af 160 
verstöðvum á Íslandi. Ferðalagið hefst 
á Horni og fer síðan hringferð allt í 
kringum landið. Áningarstaðirnir eiga 
það allir sameiginlegt að héðan réru 
forfeður okkar í landinu til fiskjar.

Allvíða má greina búðir sem hafa 
að hluta sokkið í landið, horfið gras 
eða sand. Annarsstaðar hefur nútím-
inn ruðst yfir hinar fornu minjar með 
landfyllingum og mannvirkjum. En 
jafnt er  landslag staðanna og útsýn 
þaðan til menja um hina hörðu lífs-
baráttu og mannlíf liðinna alda.

Bókin er liðlega 300 síður í stóru 
broti og hefur að geyma 550 litmyndir. 
Höfundurinn Karl Jeppesen á að baki 
farsælan feril sem kennari, dagskrár-
gerðarmaður, ljósmyndari og kvik-
myndagerðarmaður.

Kápa bókarinnar. Margar fornar 
verstöðvar eru á Vesturlandi.

Frá Arnarstapa

Villtu auglýsa í vestra?
auglýsingasíminn er 578 1190


