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Skeifudagurinn
Skeifudagurinn, keppni nemenda í reiðmennsku við Landbúnaðarháskóla Íslands, var haldinn
á sumardaginn fyrsta. Þar mætti forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson ásamt börnum og
veitti verðlaun. Dagurinn var nú haldinn í 62. skipti. Hér eru nokkrir knáir kapar sem tóku
Ljósm.: Árdís H. Jónsdóttir.
þátt þar sem keppnin fór fram að Mið-Fossum í Skorradal. Sjá miðopnu. 
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Svör oddvita framboðslista á Akranesi
Vesturland sendi fyrirspurn til oddvita þeirra
þriggja framboða sem komin voru fram þann 30.
apríl til komandi bæjarstjórnarkosninga á Akranesi
26. maí nk. Spurt var hver væri afstaða framboðanna til hugmynda um frekari uppfyllingu í Krókalóni. Hér fara svör þeirra:
Rakel Óskarsdóttir Oddviti Sjálfstæðisflokksins (D)
Fyrirspurn Skagans 3X um mögulega deiliskipulagsbreytingu á athafnarsvæði fyrirtækisins á Grenjum við Krókalón er mjög stutt á veg komin í
löglegu skipulagsferli. Skipulagslýsing hefur verið kynnt þar sem kallað
var eftir ábendingum íbúa og umsögnum opinberra stofnana þ.m.t
Skipulagsstofnunar sem munu nýtast við gerð skipulagsgagna. Ef ákveðið
verður að halda ferlinu áfram þarf að fullklára skipulagsgögn til auglýsingar. Bæði er um að ræða aðalskipulags- og deiliskipulagsbreytingu á
svæðinu. æst á dagskrá er opinn kynningarfundur þar sem farið verður yfir
þau drög sem liggja fyrir varðandi skipulagsbreytingarnar. Í framhaldinu
mun Skipulags- og umhverfisráð taka málið fyrir að nýju og veita álit sitt til
bæjarstjórnar varðandi framhald málsins. Ef niðurstaðan verður að halda
áfram þarf að auglýsa skipulagsbreytingarnar og þá gefst íbúum og öðrum
hagsmunaðilum kostur á að koma með athugsemdir. Endanleg afstaða til
málsins ræðst eftir hefðbundinn auglýsingartíma. Mikilvægt er að málið
fái lýðræðislega meðferð þ.e. bæði sá aðili sem sækir um breytingarnar og
þeir hagsmunaðilar sem málið varðar með einum eða öðrum hætti fái að
koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Við viljum fá fram öll sjónarmið og
upplýsingar varðandi málið og tökum endanlega afstöðu á þeim grunni.
Valgarður Jónsson Oddviti Samfylkingarinnar (S)

„Samfylkingin á Akranesi er enn að móta stefnu sína fyrir kosningarnar og við
höfum einfaldlega ekki tekið endanlega afstöðu í þessu máli. Við frambjóðendur listans ætlum að mæta á kynningarfundinn 2. maí og hlusta á þau sjónarmið
sem þar koma fram. Sjálfum finnst mér mikilvægt að hafa í huga, að strandlengjan er varin af svokallaðri hverfisvernd á Akranesi sem kom til vegna eindregins
vilja bæjarbúa til að vernda strendur Akraness. Samfylkingin vill einnig hlúa að
atvinnulífinu. Skaginn 3X er glæsilegt og framsækið fyrirtæki. Við þurfum að
finna leið til lausnar í þessu máli í samvinnu við Skagann 3X. Við frambjóðendur
Samfylkingarinnar viljum fá tækifæri til að spyrja forsvarsmenn fyrirtækisins út í
aðrar lausnir til stækkunar heldur en að fylla frekar upp í Krókalónið.“

Elsa Lára Arnardóttir Oddviti Framsóknar og frjálsra (B)
„Framsókn og frjálsir hafa fullan skilning á atvinnuuppbyggingu sem
er okkur mjög mikilvæg. En við viljum leita allra leiða til að spilla ekki
náttúruperlum eða ganga á eignarétt íbúa. Því þarf samtalið að fara fram
hvernig best er að láta þetta tvennt fara saman. Við Framsókn og frjálsir
erum tilbúin í að taka það samtal.“

Héldu fund með bæjarbúum
AKRANES:
kraneskaupstaður hélt almennan íbúafund á Akranesi síðdegis miðvikudaginn 2. maí. Þar voru kynntar
fyrirhugaðar breytingar á aðal- og
deiliskipulagi vegna stækkunar
landfyllingar um 12 til 13 þúsund
fermetra í Krókalóni svo hægt verði

A

að reisa þar fjögur þúsund fermetra
iðnaðarbyggingu.
Einnig var kynnt á fundinum fyrirhuguð breyting í Akraneshöfn sem felst
í 90 metra lengingu á hafnarbakka og
lenginu á brimvarnargarði um 60 metra.
Þetta tölublað Vesturlands var farið í
prentun þegar fundurinn var haldin og
því ekki hægt að greina frá honum hér.

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• 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

Hafnar nýrri uppfyllingu og
efast um lögmæti þeirrar fyrri
AKRANES:
óhann Ársælsson fyrrverandi
bæjarfulltrúi, alþingismaður og
íbúi við Krókalón á Akranesi
segir að mikil andstaða sé meðal íbúa
við að leyfð verði 12 til 13 þúsund fermetra uppfylling í lóninu svo iðnfyrirtækið Skaginn 3X geti stækkað húsakost sinn. Eins og greint var frá í síðasta
tölublaði Vesturlands hefur bæjarstjórn
Akraness auglýst breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi við Krókalón sem fælu í sér að þessi framkvæmd
yrði heimiluð.

J

Segir lóðir nægar

„Ég hef engan hitt sem býr hér á svæðinu sem ekki er á móti þessu. Ég tala nú
bara fyrir mig og tek fram að ég er ekkert að leggjast gegn fyrirtækinu Skaginn
3X eða þróun þess. Ég tel að bærinn
geti útvegað fyrirtækinu nægar lóðir
á iðnaðarsvæðum enda stundar það
hreinræktaða iðnaðarstarfsemi sem
gerir í sjálfu sér enga kröfu um nauðsyn
þess að vera alfarið á skilgreindum
hafnarsvæðum,“ segir Jóhann.
Hann bendir einnig á að fyrirtækið
hafi ekki nýtt sér það pláss og þær lóðir sem það á sjálft á Grenjum og gæti
notað, án þess að ganga á Krókalón eða
einhver önnur svæði. „Það má vel vera
að menn sjái hagræði í því að byggja
hugsanlegar stækkanir á húsakosti
frekar út í Krókalónið. Ég geri nú samt
ráð fyrir að jafn vélvætt fyrirtæki og
hér um ræðir geti nú skipulagt hlutina
með þeim hætti að þeir gætu stundað
starfsemi sína annars staðar en í nýjum
húsakosti á hugsanlegri uppfyllingu í
Krókalóni. Mér finnst fráleitt að menn
nýti ekki sínar lóðir áður en þeir óska
eftir því að ganga á friðuð svæði.“

Í trássi við hverfisvernd

Jóhann Ársælsson bendir hér á að í
gildi sé svokölluð hverfisvernd við
Krókalón. Hverfisverndin sem er skilgreind í aðalskipulagi bæjarins kom til
vegna breiðrar samstöðu íbúa Akraness um að strandlengja bæjarins væri
dýrmæt vegna landslags, náttúrufars og
auðugs fuglalífs auk þess sem hún hefði
mikið útivistargildi. „Það var ákveðið á
sínum tíma að friða strandlengju Akraness frá Langasandi að höfninni og
síðan að Leyni. Norðanmegin er þessi
friðun frá Norðurflös, með Krókalóni
alla leið inn úr að endimörkum bæjarlandsins norðan til.“
Jóhann segir að bæjarfulltrúar Akraness verði einfaldlega að svara því hvort
þeir séu tilbúnir að ganga á hverfisverndina sem ákveðin var til friðunar á
fjörunum í bæjarfélaginu eða ekki. Þetta

Horft yfir Krókalón úr suðri og að athafnasvæði Skagans 3X á Grenjum. Ný landfylling kæmi til viðbót við þá sem fyrir er og gerð var 2013. Hún varð á endanum sjö
þúsund fermetrar. Nú eru áform um að bæta allt að 13 þúsund fermetrum við þetta.

Jóhann Ársælsson

hafi þeir ekki gert. „Það liggur ekki
einu sinn ljóst fyrir hvort að meirihluti
bæjarstjórnar sé tilbúinn að leyfa þessar framkvæmdir eða ekki. Þannig er
það að minnsta kosti í orði kveðnu.
Hins vegar er mjög erfitt að lesa lýsingu
bæjarstjórnar á breyttu skipulagi við
Krókalón vegna uppfyllingarinnar nú,
öðruvísi en svo að þetta sé fyrirætlun
bæjarstjórnarinnar. Það er verið að stilla
okkur íbúum algerlega upp að vegg í
þessu máli. Ekkert bendir til annars en
að bæjaryfirvöld ætli að halda þessum
áformum til streitu. Bæjarstjórnin hefur ekki gert neina gangskör í þá átt að
taka þetta mál og segja upphátt hvort
hún ætli að leyfa þessar framkvæmdir
eða ekki. Við okkur íbúana er einungis
sagt að það sé verið að skoða þetta. Ég er
mjög ósáttur við það.“

Telur komið aftan að bæjarbúum

Jóhann segir að hann telji vinnubrögð
bæjarstjórnar í þessu máli mjög slæmt
upphaf á ferli þessa máls. Þau beri vott
um að menn séu ekki meðvitaðir um
hvað það þýði þegar friðuð eru svæði
hér á Akranesi. „Það var haldinn sérstakur flýtifundur í bæjarstjórn um

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

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

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

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

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

|

blossi@blossi.is

þetta mál nú í lok febrúar sl. þannig
maður hefði túlkað það þannig að hér
væri á ferð eitthvað sem drífa eigi af.“
Hann segir einnig að verið sé að
reyna að koma aftan að bæjarbúum
í þessu máli. „Þetta eru bara blekkingar í sjálfu sér. Hvað á að kalla þetta
annað? Það er látið liggja að því að
aðrir kostir séu mögulegir en enginn
annar möguleiki sýndur. Þetta er
orðað þannig í lýsingunni á breyttu
deiliskipulagi varðandi landfyllingu
og umhverfisverndarsvæði „ef sú
lausn verður valin.“ Hins vegar er
engin önnur lausn lögð fram.“
Jóhann vísar til þess að Skipulagsstofnun hafi sent bæjaryfirvöldum
Akraness bréf dagsett 16. mars sl. Þar
bendi Skipulagsstofnun bæjaryfirvöldum á ýmsar brotalamir í lýsingunni á
breyttu deiliskipulagi vegna uppfyllingar í Krókalóni. „Skipulagsstofnun
gerir meðal annars athugasemd um að
það sé ekki lýst neinum öðrum leiðum varðandi framkvæmdir í þessu
máli en það sé samt verið að tala um
þær. Þetta bréf Skipulagsstofnunar er í
raun ekkert annað en alger falleinkunn
til bæjaryfirvalda á Akranesi varðandi
það hvernig þau hafi undirbúið þessa
tillögu að breyttu deiliskipulagi á hinu
svokallaða Grenjasvæði við Krókalón.“

Telur fyrri framkvæmd ólöglega

Jóhann, sem sjálfur var bæjarfulltrúi á
Akranesi alls í 12 ár, gerir einnig alvarlegar athugasemdir við framgang bæjaryfirvalda þegar kemur að eftirlitsskyldu
þeirra með framkvæmdum á Grenjasvæðinu við Krókalón. Árið 2013 hafi
verið gengið miklu lengra með uppfyllingu út í Krókalónið heldur en leyfi
var fyrir. „Það er bænum ekki sæmandi
að hafa ekki eftirlitið betur en þetta við
framkvæmdirnar 2013. Bæjaryfirvöld
brugðust þarna í sínu hlutverki en svo
virðist sem þau hafi lokað báðum augum
meðan framkvæmdin stóð yfir. Sú uppfylling hefði átt að fara í umhverfismat.
Það gerðist ekki vegna þess að það var
sagt að hún yrði ekki það stór eða alls tvö
þúsund fermetrar. Þegar upp var staðið
reyndist hún sjö þúsund fermetrar og
þannig í trássi við nýsamþykkt skipulag
þá. Þessi uppfylling var í raun gerð í
leyfisleysi en ég held að bæjaryfirvöld
eða embættismenn bæjarins hafi vel vitað af því hvað var í gangi en samt látið
þetta viðgangast. Ég get ekki séð annað
en það sé þannig.“
Jóhann segir að íbúar hafi ekki áttað sig fyrr en um seinan á því að menn
hefðu farið langt fram úr leyfilegri
stærð á landfyllingu. „Sjálfur hef ég litið
á þá uppfyllingu sem endanlega gerð
og þótt nóg um. Ég hélt að aldrei yrði
farið lengra í uppfyllingu út í Krókalónið. Nú eru bæjaryfirvöld hinsvegar
komin aftur nokkrum misserum síðar
og vilja byggja meira út í lónið. Svona
vinnubrögð eru alls ekki sæmandi.“
Greint var frá málinu í
síðasta tölublaði Vesturlands.
Það má sjá á vefnum fotspor.is.

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· 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

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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.
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Verkefnastjórnun -ný áherslulína í forystu og stjórnun
M
BIFRÖST:

eistaranám í forystu og
stjórnun er fjölmennasta
námsbrautin við Háskólann á Bifröst. Við undirbúning og
hönnun námsins var framkvæmd
þarfagreining á því sem námið þyrfti
að innihalda til þess að það yrði sem
gagnlegast og þannig tengd saman
fræði og praktík.

Vilhjálmur Egilsson er rektor
Háskólans á Bifröst.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi
nám sem ætlað er að búa nemendur
undir forystu og stjórnunarstörf.
Í haust verður í fyrsta sinn boðið
um á nýja áherslu í þessu sívinsæla
meistaranámi þ.e. meistaranám í
forystu og stjórnun með áherslu á
verkefnastjórnun. Í atvinnulífi og
samfélagi eru sífellt gerðar meiri
kröfur um fagmennsku við að stýra
og leiða fjölbreytt
verkefni.
Verk-

efnastjórnun vegur þannig æ meira
í faglegri forystu. Sérstaða námsins felst í námskeiðum sem eru
sniðin að starfi verkefnastjórans
þ.e. Ákvörðunartaka og líkanagerð,
Straumlínustjórnun og skipulag og
Verkefnastjórnun.
Mögulegt er að ljúka MS gráðu
sem er 90 ECTS eininga nám og
MLM gráðu sem er 90 ECTS eininga viðbótanám á meistarastigi án
lokaritgerðar. Umsóknarfrestur í
meistaranám í forystu og stjórnun
við Háskólann á
Bifröst er til 15.
maí
næstkomandi. Námið er
kennt í fjarnámi
með vinnuhelgum
á Bifröst þar sem
nemendur vinna
verkefni og taka
þátt í umræðum
með kennara.
Nánari upplýsingar um námið
má finna á vef Háskólans á Bifröst
(bifrost.is).

ENTEROSGEL ER GEL TIL INNTÖKU SEM GETUR GAGNAST VIÐ ÝMSUM
MELTINGARKVILLUM EN EINNIG TIL AÐ HREINSA ÁFENGI HRAÐAR ÚT
SEM OG ÚTVORTIS Á BÓLUR OG EXEM.

Viltu vita meira?
Ítarlegri upplýsingar má
finna á vefsíðunni

mammaveitbest.is

leiðari

Línurit úr skýrslu Hafrannsóknastofnunar um helstu niðurstöður

stofnmælinga botnfiska 2018. Rauðu strikin sem eru dregin þvert yfir eru til
að draga fram aflestur á miðpunktum mæligilda í mars á þessu ári og svo
árið 2017. Lækkunin milli ára sýnist nema um fimmtungi (20%).

Er þorskstofninn
að mæta veggnum?

H

afrannsóknastofnun birti á dögunum niðurstöður mælinga
sinna á stofnum botnfiska sem fram fóru hér við land dagana
26. febrúar til 21. mars síðastliðinn. Þetta er hið svokallaða
togararall sem framkvæmt hefur verið með sambærilegum hætti árlega á þessum árstíma alveg síðan
1985, eða í 33 ár.
Niðurstöður úr þessum mælingum eru mikilvægar fyrir fiskifræðinga til að leggja mat á stærð
og ástand helstu nytjastofna botnfiska við landið,
svo sem þorsks, ýsu, ufsa og karfa. Útkoman vegur
sömuleiðis þungt í ráðgjöf fiskifræðinga um heildarveiði úr fiskistofnunum. Þessi ráðgjöf er afgerandi
fyrir lífsafkomu fólksins í sjávarbyggðum landsins.
Mörg undafarin ár hafa stjórnmálamenn fylgt henni nánast í hvívetna.
Margt áhugavert kemur í ljós þegar rýnt er í þessa skýrslu Hafrannsóknastofnunar um stofnmælingar botnfiska á Íslandsmiðum 2018.
Eitt veldur mér áhyggjum og það er að stofnvísitala þorsk lækkar umtalsvert frá sömu mælinum í mars á síðasta ári. Ef rýnt er í tölur á grafi
sem fylgir þessum leiðara þá virðist sem hér hafi orðið um 20 prósenta eða
fimmtungs lækkun á milli ára. Þorskárgangar frá 2014 og 2015 sem verða
burðarásar veiðistofnins á næstu árum mælast aðeins nálægt meðaltali í
fjölda. Í ofanálag eru þorskar í 2015 árganginum horaðir – meðalþyngd
þeirra er með þeim lélegri sem sést hafa í einum árgangi síðan þessar mælingar hófust 1985. Við þetta bætist svo að nú er ljóst að árgangar frá 2013
og 2016 eru lélegir.
Hverjar verða afleiðingar þessa fyrir matið á stofnstærð þorsksins, okkar mikilvæga nytastofns? Þegar þetta er dregið saman er erfitt að sjá annað
en að veiðistofn þorskins muni vart mælast stækkandi á komandi árum,
sem aftur þýðir stöðnun eða samdrátt í heildar þorskkvóta. Mat þessa árs á
stofnstærðinni á að liggja fyrir eftir réttan mánuð. Það er svo til grundvallar ráðgjöf og ákvörðun um veiðar næsta fiskveiðisárs.
Undanfarin ár höfum við séð ánægjulega aukningu milli ára í stofnvísitölum þorsksins í marsmánuði og kvótinn hefur aukist að sama skapi.
Stofnvísitölur og meðalþyngdir þorsksins í mars vega þungt í þeim reiknilíkönum notuð eru til að áætla stærð þorskstofnins.
Þorskkvótinn á þessu fiskveiðiári er nú 255 þúsund tonn. Menn ættu
vart að gera sér miklar væntingar um að hann verði aukinn umtalsvert.
Magnús Þór Hafsteinsson

Strompur kolféll í kosningu
AKRANES:
ann 18. apríl síðastliðinn var
opnað fyrir kosningu í íbúagátt
Akraneskaupstaðar um framtíð sementsstrompsins á Akranesi.
Þetta var ráðgefandi skoðanakönnun
meðal íbúa Akraness. Kosningunni
lauk á miðnætti þann 24. apríl. Alls
bárust 1095 atkvæði sem skiptust
þannig að 94,25% (1032 íbúar) kusu
að strompurinn skyldi verða felldur og
5,75% (63 íbúar) greiddu því atkvæði
að strompurinn ætti að standa áfram.

Þ
MÖGULEG VIRKNI ENTEROSGEL Í LÍKAMANUM
Hjálpar líkamanum að stöðva niðurgang
Dregur úr meltingartruflunum
Hraðar hreinsun áfengis úr líkamanum
Hjálpar líkamanum að viðhalda og byggja upp heilbrigða þarmaflóru
Verndar slímhúð meltingarvegar

ENTEROSGEL HENTAR BÆÐI BÖRNUM OG FULLORÐNUM
Áratuga reynsla og fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á einstaka eiginleika Enterosgel
til að h
hreinsa meltingarveginn og koma jafnvægi á starfssemi hans.

FÆST Í MAMMA VEIT BEST, HEILSUHÚSUNUM
OG HEILSUTORGI BLÓMAVALS

Sjálfur strompurinn, eitt helsta
tákn Sementsverksmiðjunnar
á Akranesi, verður væntanlega
felldur.

5. tölublað, 7. 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 7.000 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.

Umsóknarfrestur er til 15. maí

Spennandi og framsækið
meistaranám á Bifröst
Háskólinn á Bifröst býður upp á spennandi meistaranám þar
sem áhersla er lögð á frumkvæði nemenda og möguleika
þeirra til að takast á við áskoranir framtíðar. Kennsluhættir taka
mið af nýjustu tækni og rík áhersla er lögð á gagnrýna hugsun
og raunverkefni, sem oft eru unnin í tengslum við atvinnulífið.
Markmið skólans er að mennta samfélagslega ábyrga leiðtoga
fyrir fjölbreytt atvinnulíf og samfélag.

• Alþjóðaviðskipti – MS / MIB
• Forysta og stjórnun – MS / MLM
• Forysta og stjórnun með áherslu á
mannauðsstjórnun - MS / MLM
• Forysta og stjórnun með áherslu á
verkefnastjórnun - MS / MLM
• Markaðsfræði - MS / MMM
• Viðskiptalögfræði - MBL / ML
• Menningarstjórnun – MA / MCM

Námið er kennt í fjarnámi
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2018 er til 15. maí
Nánari upplýsingar á bifrost.is
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Lilja Rafney Magnúsdóttir:

DALIR:

Öruggari og öflugri
strandveiðar í sumar!
Þ

verpólitísk samstaða hefur
náðst á Alþingi um breytingar
á fyrirkomulagi strandveiða
þar sem öryggi sjómanna var haft að
leiðarljósi. Í sumar verða strandveiðar
efldar með auknum aflaheimildum og
bátar á hverju svæði fá 12 fasta daga til
veiða í hverjum mánuði.

Lilja Rafney Magnúsdóttir
þingmaður VG í
Norðvesturkjördæmi.

Sveigjanlegra kerfi, aukið
öryggi og betri af li

Með breytingunum er sveigjanleiki
kerfisins aukinn og sjómenn geta valið
þá daga í hverri viku sem bestir eru til
róðra. Þannig eykst möguleikinn á að
ná góðu hráefni og sem mestum afla í
hverri veiðiferð. Áfram verður svæðaskipting og sjómenn skrá sig inn á þau
svæði sem þeir hafa heimilisfestu á og
róa þar út tímabilið og sami hámarksafli er í hverjum róðri og áður var. Sú
breyting er þó gerð að ufsi er utan hámarksafla og eru því veiðiheimildir
vegna strandveiða í sumar verðmætari
sem því nemur. Einnig er ákvæði um
heimilisfestu sem lágmarkar flutning báta á milli svæða en styður við
að þeir bátar sem hafa verið að koma
til margra brothættra sjávarbyggða
á sumrin geti áfram stundað veiðar
þaðan.
Aflaheimildir til strandveiða verðar auknar um 25% frá því sem var lagt
upp með í fyrrasumar og einn sameiginlegur pottur er fyrir öll svæðin. Allir
útreikningar sýna að þessi aukning á
að duga til að mæta 12 dögum á bát
á hverju svæði allt strandveiðitímabilið. Ráðherra hefur bæði heimild til
að stöðva veiðar en hefur líka reglugerðarheimild til að bæta ónýttum
heimildum innan 5,3 % kerfisins í
pottinn ef til þess kæmi í lok tímabils.
Breytingin sem hér er lögð til hefur það markmið að auka öryggi sjómanna, tryggja jafnræði á milli svæða
með auknum aflaheimildum og efla
strandveiðikerfið í heild til framtíðar.

Strandveiðar eru mikilvægar

Afli frá strandveiðibátum hefur verið
afar mikilvægur fyrir fiskmarkaði og
verið hryggjarstykkið í vinnslu margra
fiskvinnslufyrirtækja yfir sumartímann enda yfirleitt gæðahráefni.
Möguleikinn á að velja veiðidaga
getur leitt til betra hráefnis sem dreifist til vinnslu jafnar yfir mánuðinn
og ýtir undir eðlilega verðmyndun á

afla og styrkir þannig sjávarbyggðir
og mögulega nýliðun í greininni. Það
hefur verið áhyggjuefni hve margir
hafa hætt að stunda strandveiðar
undanfarin ár og milli áranna 2016 og
2017 fækkaði um 70 báta.
Strandveiðum var komið á árið
2009 undir forystu Vinstri grænna og
hafa svo sannarlega sannað tilverurétt
sinn á þessum tíma þótt sumir hefðu
allt á hornum sér gegn þeim í upphafi.
Strandveiðar hafa falið í sér möguleika á
því að geta stundað veiðar í atvinnuskyni
án þess að greiða kvótahöfum gjald fyrir veiðiheimildir. Strandveiðarnar hafa
þannig verið skref í átt til réttlátara fiskveiðistjórnarkerfis þó meira þurfi til að
lagfæra hið meingallaða kvótakerfi með
óheftu framsali sem farið hefur illa með
margar sjávarbyggðir.

Stefnumörkun til framtíðar

Þessi tilraun með breytt fyrirkomulag og auknar aflaheimildir i sumar
verður grunnur að vinnu við skipulag
á framtíðarfyrirkomulagi strandveiðanna. Skýrsla verður tekin saman um
útkomuna eftir sumarið þar sem lagt
verður m.a. mat á áhrif fastra daga á
hvert svæði fyrir sig, hvort líta þurfi til
mismunandi fiskgengdar eftir landsvæðum hvað varðar byrjun og lok
tímabila og hvað magn þurfi til að
tryggja 12 fasta daga.
Eftir sem áður ráða veður, aflabrögð og fiskni sjómannsins hvernig hverjum og einum gengur þessa
48 daga sem bjóðast til strandveiða
á komandi sumri. Það verður aldrei
hægt að tryggja öllum fullan skammt
í 48 daga frekar en í núverandi kerfi

en sveigjanleikinn verður til staðar til
að mæta t.d. bilunum, veikindum og
vondum veðrum og meira jafnræði
verður á milli minni og stærri báta í
kerfinu.
Við tökum svo stöðuna í haust með
öllum hagsmunaaðilum og vinnum
með útkomuna í þágu strandveiðisjómanna og sjávarbyggðanna.
Ég, ásamt Ásmundi Friðrikssyni og
þáverandi sjávarútvegsráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, reyndum að vinna sambærilegt mál í fyrra
sem náðist ekki samstaða um. Ég,
ásamt félögum mínum í Vinstri grænum, lögðum fram sambærilegt mál í
fyrra á Alþingi sem ekki náði fram að
ganga. Er það því mikið ánægjuefni að
svo breið pólitísk samstaða náðist um
málið núna að frumkvæði atvinnuveganefndar að tekist hefur að ljúka
því farsællega. Vil ég þakka öllum sem
að málinu hafa komið með jákvæða og
lausnarmiðaða nálgun. Þessi tilraun
sýnir að hægt er að þróa strandveiðar
áfram í ljósi reynslunnar með því að
draga úr slysahættu við ólympískar
veiðar og koma á meiri fyrirsjáanleika
í veiðum með föstum dögum.
Ég vona að vel takist til í sumar og
að þetta verði gæfuspor sem hér er
stigið og óska þess að allir strandveiðisjómenn afli vel í sumar og komi heilir
til hafnar.
Gleðilegt strandveiðisumar!
Lilja Rafney Magnúsdóttir alþingismaður, formaður atvinnuveganefndar
Alþingis.
Sjá einnig álit Samtaka fyrirtækja í
sjávarútvegi á bls. 10 í þessu blaði.

Húsakostur á Staðarfelli á Fellsströnd er svipmikill og umhverfið
bæði friðsælt og fagurt. Ljósm.: Spessi.

Sýndu gamla Húsmæðraskólann á Staðarfelli

D

alamönnum gafst kost
á dögunum kostur á að
skoða húsnæði gamla
Húsmæðraskólans á Staðarfelli. Það
var á mánudagskvöldið 30. apríl sl.
að Byggðasafn Dalamanna, Héraðsskjalasafn Dalasýslu, bygginga- og
skipulagsfulltrúi Dalabyggðar og
ekki síst með dyggum stuðningi
Sveins og Þóru bænda á Staðarfelli
og Ríkiseigna að fólk fékk að skoða
staðinn.
Það eru Ríkiseignir sem eiga húsnæði gamla Húsmæðraskólans sem
var um áratugaskeið í leigu Samtaka
áhugafólks um áfengis- og fíkniefnavandann (SÁÁ). Þar var rekin
meðferðarstöð en SÁÁ flutti á brott
í lok síðasta árs í nýtt húsnæði í Vík
á Kjalarnesi.
Dagskrá íbúðaskoðunar Dalamanna á Staðarfelli hófst á því að
Bogi Kristinsson byggingafulltrúi
sagði stuttlega frá gömlu skóla-

byggingunni. Síðan sagði Valdís
Einarsdóttir safnvörður og héraðsskjalavörður frá aðdraganda að
stofnun skólans og sögu hans sem
menntastofnunar.
Að þessu loknu gafst gestum
kostur á að ganga um bygginguna
og skoða. Skólahúsið er hið reisulegasta á þremur hæðum og kjallari
undir öllu húsinu. Elsti hlutinn er
frá 1912-13. „Margir Dalamenn eiga
minningar frá þeirri ágætu stofnun,
nemendur, sveitungar og fjöldi vonbiðla er sveimuðu um staðinn. Síðan
eru allir hinir sem hafa heyrt sögur
frá úr skólanum en ekki náð þeim
aldri að hafa átt tækifæri á að koma
í skólann. Líklega hefur húsnæðið
ekki verið opið almenningi síðan
síðustu nemendur skólans voru útskrifaðir vorið 1976,“ segir í frétt á
vef Dalabyggðar.
Ríkiskaup settu húseignirnar á
Staðarfelli á sölu í fyrrahaust.

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta.
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður,
rafstöðvar og ljósavélar.
•
•
•
•
•
•
•

Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
Neyðarþjónusta í boði
Gott úrval varahluta á lager
Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Volvo Penta á Íslandi
VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_Sjómannad148x210mm_20170523.indd 1

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is
24/05/2017 10:24
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HVANNEYRI:
Reynisbikarinn af hentur.

Daníel Atli Stefánsson.

Fía Ruth á sínum hesti.

Thelma Björk Jónsdóttir
á fáki sínum.

Hér er það hesturinn
sem ber heitið Þröstur
frá Efri-Gegnishólum.

Sæmundur Sveinsson rektor
Landbúnaðarháskólans og
Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands.

Ekki skorti verðlaunagripina. Hr. Guðni
Th. Jóhannesson forseti Íslands mætti
ásamt börnum sínum til að afhenda þá.

Riðið inn í höllina.

Keppt um Reynisbikarinn.

Hópurinn.

Forseti Íslands með börnum
sínum á Skeifudeginum

S

keifudagurinn, keppni nemenda í reiðmennsku II við
Landbúnaðarháskóla Íslands
(LbhÍ), fór fram á Mið-Fossum í
Skorradal fyrsta dag sumars. Forseti
Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, mætti
á hátíðina ásamt börnum sínum og
veitt m. a. sigurvegurum verðlaunin.
Að hátíðinni stendur Hestamannafélagið Grani á Hvanneyri. Dagurinn
þótti afar vel heppnaður en hann var
nú haldinn í 62. skipti.
Nemendur á Hvanneyri hófu
daginn með fánareið ásamt kennara
og hélt Sæmundur Sveinsson, rektor
LbhÍ, stutta ræðu. Töltgrúbba, sem
telur 30 konur búsettar á Vesturlandi,
voru með glæsilegt atriði. Þá sýndu
nemendur á Hvanneyri einnig hvað
þau hafa verið að læra um veturinn.
Nemendur í Reiðmanninum kepptu
um Reynisbikarinn.
Að lokinni dagskrá á Mið-Fossum
var kaffihlaðboð í Ásgarði á Hvanneyri. Þar fór fram hið vinsæla folatollahappdrætti. Vinningar eru gjafabréf fyrir handhafa að leiða hryssu
sína undir hina ýmsu stóðhesta og búa

til framtíðargæðinga. Um 200 miðar
seldust enda til mikils að vinna fyrir
áhugasamt hestafólk.
Gunnarsbikarinn er gefinn til
minningar um Gunnar Bjarnason
fyrrum hrossaræktarráðunaut, en
nemendur keppa í fjórgangi.

Úrslit voru eftirfarandi:

1. Heiðar Árni Baldursson
2. Hólmfríður Ruth Guðmundsdóttir
3. Ágúst Gestur Guðbjargarson
4. Daníel Atli Stefánsson
5. Dagrún Kristinsdóttir
Félag tamningamanna gefur verðlaun þeim nemanda sem þykir sitja
hest sinn best og þau verðlaun hlaut
Heiðar Árni Baldursson.
Eiðfaxabikarinn hlaut Rebekka Rún
Helgadóttir en hann er veittur þeim
nemanda sem hlýtur hæstu einkunn í
bóklegum áfanga (Hestafræði).
Framfaraverðlaun Reynis eru veitt
þeim nemanda sem sýnt hefur hvað
mestan áhuga, ástundun og tekið hvað
mestum framförum í Reiðmennsku.
Þau verðlaun hlaut Daníel Atli Stefánsson.

Morgunblaðsskeifuna hlaut
Gunnhildur Birna Björnsdóttir en önnur sæti skipuðu:

2. Hólmfríður Ruth Guðmundsdóttir
3. Heiðar Árni Baldursson
4. Dagrún Kristinsdóttir
5. Ágúst Gestur Guðbjargarson
Reiðmannsnemendur keppa um
Reynisbikarinn sem gefinn er ef fjölskyldu Reynis Aðalsteinssonar, upphafsmann Reiðmannsnámskeiðsins.
Úrslitin fóru þannig:
1. Sigurður Halldórsson
2. Ágústa Rut Haraldsdóttir
3. Jónína Björk Vilhjálmsdóttir
4. Elfa Hrund Sigurðardóttir
5. Bragi Birgisson
Meðfyljandi ljósmyndir tók Árdís
H. Jónsdóttir og veitti hún Vesturlandi
góðfúslegt leyfi til að birta þær hér.
Fleiri myndir Árdísar frá Skeifudeginum má finna á Facebook síðu Grana.
Á hverju ári gefur Grani út svokallað Skeifublað. Það er hið veglegasta og
er hægt að nálgast blaðið á vef Landbúnaðarháskóla Íslands (lbhi.is).

Stoltir verðlaunahafar.

Heiðar Árni Baldursson.

Gunnhildur Birna Björnsdóttir, handhafi Morgunblaðsskeifunnar 2108.
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Gamlar brýr á Vesturlandi
BORGARBYGGÐ:
síðasta tölublaði Vesturlands, sem
skoða má frítt á vefnum fotspor.
is, hófum við að segja frá gömlum
brúm í landshlutanum. Þetta eru brýr
sem eru aflagðar fyrir bílaumferð en
standa þó enn.
Á síðasta ári fékk Vegagerðin Örnu
Björk Stefánsdóttur sagnfræðing til
að taka saman yfirlit um vegminjar
á Suðvestur- og Vesturlandi. Þessar
greinar um gömlu brýrnar á Vesturlandi, ásamt ljósmyndum, eru eftir

Í

Örnu. Arna og Vegagerðin hafa veitt
Vesturlandi góðfúslegt leyfi til að birta
myndir hennar og texta um gömlu
brýrnar. Nú þegar vorið og sumarið
nálgast með tilheyrandi ferðalögum er
tilvalið að rifja upp kynnin af þessum
mannvirkjum sem margir hafa séð en
vita kannski ekki svo mikið um.
Nú segjum við frá gömlu brúnum yfir Ömólfsdalsá í Borgarfirði og
Langá á Mýrum. Þær eru báðar mjög
merkilegar heimildir um byggingu
innviða þjóðar sem var að berjast til
framfara í upphafi síðustu aldar.

Brúin yfir Örnólfsdalsá er
sannkallaður sveitarsómi.

Brúin yfir Langá er 103 ára gömul.

Langá á Mýrum

– Minjabrú
G
amla brúin yfir Langá á
Mýrum stendur á Snæfellsnesvegi á afar fallegu útivistarsvæði við Skuggafoss.
Brúin er tuttugu metra löng einbreið steinsteypt bogabrú með trégólfi og járnhandriði. Brúin virðist
vera upprunaleg að öllu leyti.

Brýnt er orðið að bjarga brúnni frá
frekari skemmdum vegna niðurníðslu.

Sögulegt yfirlit		

Eins og sjá má er ný klæðning á dekki brúarinnar
sem í dag þjónar sem göngu- og reiðbrú.

Örnólfsdalsá
í Borgarfirði

Árið 1915 var byggð einbreið steinsteypt bogabrú yfir Langá á Mýrum.
Hún kom í stað trébrúar sem
byggð var árið 1897 og dugði því
einungis í sautján ár. Árið 1914 var
hún svo illa farin og fúin að hætta var
á að hún brotnaði þá og þegar. Vafasamt þótti að hún entist ár í viðbót og
vara varð vegfarendur við því að fara
með of mikinn þunga yfir hana.
Hin nýja brú entist mun lengur en
gamla trébrúin, en hún var í notkun
allt til ársins 1973 þegar ný brú yfir
ána var vígð.
Gamla brúin er nú notuð sem
göngubrú á afar fallegum stað við
Skuggafoss, en fjölmargir sækja

þetta svæði heim enda er bílastæði
skammt frá fossinum, mikil ferðaþjónusta er á þessu svæði og laxveiði
í ánni.

Verndargildi

Brúin yfir Langá á Mýrum er orðin
rúmlega hundrað ára svo hún fellur
undir ákvæði Minjastofnunar um
verndun mannvirkja sem eru yfir
hundrað ára gömul.

Brúin er nú illa farin, eins og sjá
má á meðfylgjandi myndum sem
teknar voru sumarið 2016, enda virðist hún vera upprunaleg að öllu leyti.
Því má telja mikilvægt að fara í aðgerðir til verndunar brúnni svo fljótt
sem kostur er.

- Minjabrú

B

rúin yfir Örnólfsdalsá í Borgarfirði er 33 metra löng stálhengibrú smíðuð í Kaupmannahöfn. Brúin liggur skammt frá
kirkjustaðnum Norðtungu í Borgarfirði (á Þverárhlíðarvegi). Enginn vegur liggur að brúnni sjálfri og er hún nú
notuð sem göngu- og reiðbrú.
Sögulegt yfirlit
Yfir Örnólfsdalsá hjá Norðtungu í
Borgarfirði stendur elsta uppistandandi brú landsins, byggð árið 1899 og
eina varðveitta brúin frá nítjándu öld.
Í frumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi árið 1897 var gert ráð fyrir að
fjórtán þúsund krónum skyldi varið
úr landsjóði til brúarsmíðinnar. Frumvarpið var samþykkt einum rómi af
báðum deildum þingsins. Var þá
hafist handa við undirbúning verksins og var samningur undirritaður
við danska fyrirtækið Smith, Mygind
& Hüttemeier í marsmánuði 1898, en
þeir áttu lægsta tilboð í brúarsmíðina.
Flutningur á brúarefninu að brúarstæðinu var mikið verk en hann
önnuðust Jóhann Björnsson bóndi
á Svarfhóli og Runólfur Runólfsson
bóndi í Norðtungu. Allt efni í brúna,
fyrir utan við í brúargólf og sement,
var flutt með skipi að Grímsármótum haustið 1898. Skömmu síðar var

það dregið á bát upp Þverá að bænum Neðra-Nesi. Um veturinn var
efnið síðan flutt með sleðum að brúarstæðinu við Norðtungu. Hinn 4.
október 1899 var brúin yfir Örnólfsdalsá fullgerð og opnuð fyrir umferð.
Friðun og uppgerð
Varðveislu brúarinnar má þakka
það að þjóðleiðin norður í land færðist snemma frá henni. Þar af leiðandi
varð snemma lítil umferð um hana og
að lokum lá enginn vegur að henni.
Í stað þess að vegfarendur færu um
Dragháls úr Hvalfirði færðist þjóðvegurinn vestan við Hafnarfjall.
Árið 2008 var tekin ákvörðun um
að varðveita brúna fyrir minjasafn
Vegagerðarinnar og lauk því verki árið
2011. Nauðsynlegt þótti að endurnýja
hana að miklu leyti og í raun alla hluti
brúarinnar að frátöldum söðli fyrir
kapla og kaplana sjálfa.
Brúin yfir Örnólfsdalsá fellur undir
ákvæði Minjastofnunar um verndun
mannvirkja sem eru yfir hundrað ára
gömul. Í lögum um menningarminjar nr. 80/2012 sem tók gildi 1. janúmannar 2013 eru öll hús og
virki í landinu sem eru 100 ára eða
eldri friðuð.

VÖNDUÐ JEPPADEKK
Á FRÁBÆRU VERÐI
STÆRÐ 315/70R17

49.600,- kr.
STÆRÐ 285/70R17

46.900,- kr.
ÞÚ FÆRÐ JEPPADEKKIN HJÁ OKKUR!
ARCTIC TRUCKS | KLETTHÁLSI 3 | 110 REYKJAVÍK | 540 4900
WWW.ARCTICTRUCKS.IS
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Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi:

Vanhugsaðar breytingar á strandveiði
Hér fer álit sem Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi
(SFS) hafa sent frá sér vegna breytinganna sem Alþingi samþykkti í síðustu viku á lögum um strandveiðar. Millifyrirsagnir eru Vesturlands:

F

rumvarp atvinnuveganefndar
Alþingis til breytinga á lögum
um stjórn fiskveiða er nú rætt
í sölum Alþingis og snýr breytingin að
fyrirkomulagi strandveiða.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi
sendu inn athugasemdir vegna frumvarpsins og vöruðu við samþykkt þess
í óbreyttri mynd. Kemur þar ýmislegt
til. Lagabreytingin er í eðli sínu hluti
flókins samhengis og erfitt getur verið
að sjá fyrir allar þær afleiðingar sem af
kunna að hljótast. Því töldu samtökin
mikilvægt að frumvarp nefndarinnar
yrði skoðað gaumgæfilega í ljósi allra
ábendinga. Það var og er mat samtakanna að alvarlegir annmarkar séu
á þeirri ráðstöfun við stjórn fiskveiða
sem frumvarpið gerir ráð fyrir og rétt
er að vekja hér athygli á nokkrum atriðum.

„

Hér er verið
að bjóða upp
á lausatök við
stjórn fiskveiða
sem Íslendingar
hafa einmitt
mikla og slæma
reynslu af.
Munur er á skal og getur

Í frumvarpinu er horfið frá því fyrirkomulagi að stöðva skuli veiðar þegar
hámarksafla er náð. Í nefndaráliti atvinnuveganefndar, sem nú hefur ver-

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi vara við nýja strandveiðifrumvarpinu. Sjá einnig grein Lilju Rafneyjar Magnús-

dóttur formanns atvinnuveganefndar þingsins á síðu 6.

ið birt, hefur ákvörðun um að stöðva
skuli veiðar, eins og núverandi reglur
gera ráð fyrir, verið breytt á þann veg,
að ráðherra geti stöðvað veiðarnar.
Það er grundvallarmunur á „skal“
og „getur.“ Sérstaklega þar sem gera
verður ráð fyrir því, að samkvæmt
nýju fyrirkomulagi verður mikill
þrýstingur á ráðherra að auka við

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

aflaheimildir þegar líður á veiðarnar.
Einkum þar sem tryggja á tólf daga til
veiða í hverjum mánuði á tímabilinu
maí til ágúst.
Yfirlýst markmið með heimild til
strandveiða þegar þær voru upphaflega
settar á var áhersla á nýtingu sjávarauðlindarinnar með sjálfbærni að leiðarljósi og á ábyrgan hátt. Þá var gert ráð
fyrir að strandveiðar myndu einkum
takmarkast af þeim aflaheimildum sem
ráðstafað væri sérstaklega til veiðanna.
Í nefndaráliti vekur eftirfarandi
texti athygli: „Að mati nefndarinnar
hefur verið dregið verulega úr líkum
þess að veiðar þurfi að stöðva með
því að heildarheimildir til strandveiða
hafa verið auknar. Að mati nefndarinnar eru allar líkur á því að þær viðbótarheimildir sem um ræðir tryggi
að á öllum svæðum verði unnt að
stunda veiðar í 12 daga alla mánuðina.
Þótt takmörkuðu magni sé ráðstafað til strandveiða er mikilvægt að fá
reynslu á þetta nýja fyrirkomulag áður
en það er fest frekar í sessi.“
Sem sagt: Það hefur verið dregið
úr líkum á ofveiði, allar líkur eru á að
viðbótarheimildir dugi og mikilvægt
er að fá reynslu á þetta nýja fyrirkomulag.

Boðið upp á lausatök

Þetta er Fanney. Hún trúir á
staðreyndir. Fanney tekur aldrei
ákvörðun fyrr en hún hefur fast
land undir fótum, hún anar ekki
að neinu. Hún kannar allar
breytur áður en hún birtir
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Vikulegir útdrættir

Mestu vinningslíkurnar
- skynsamlegasti kosturinn
Einfaldur miði
Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
6 15.000.000
Aðalvinningur
6 3.000.000
Aðalvinningur
40 2.000.000
Vinningar
208
150.000
Vinningar
1.248
50.000
Vinningar
5.200
20.000
Vinningar
19.050
10.000

Samtals 25.758

Tvöfaldur miði
Samtals
90.000.000
18.000.000
80.000.000
31.200.000
62.400.000
104.000.000
190.500.000

576.100.000

Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
12 15.000.000
Aðalvinningur
12 3.000.000
Aðalvinningur
80 2.000.000
Vinningar
416
150.000
Vinningar
2.496
50.000
Vinningar
10.400
20.000
Vinningar
38.100
10.000

Samtals 51.516

Samtals
180.000.000
36.000.000
160.000.000
62.400.000
124.800.000
208.000.000
381.000.000

1.152.200.000

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57
Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí

Hér er verið að bjóða upp á lausatök
við stjórn fiskveiða sem Íslendingar
hafa einmitt mikla og slæma reynslu
af, enda hefur ávallt verið miklum
vandkvæðum bundið að stöðva veiðar smábáta í dagakerfi þegar tilsettum
afla hefur verið náð.
Í því samhengi er rétt að benda á
að sé meðalveiði virkra báta á strandveiðum á hverju veiðisvæði frá árinu
2017 reiknuð miðað við 12 daga hvern
mánuð má reikna með að ráðstafaðar
aflaheimildir til strandveiða árið 2018
verði að fullu veiddar í fyrri hluta júlímánaðar. Þá á eftir að tryggja veiðar í
seinni hluta júlímánaðar og 12 daga í
ágúst og mikill þrýstingur settur á ráðherra eins og áður segir.
Hætt er við því að hér sé farið inn á
ógæfulega braut með auknum líkum á
umframafla þótt það sé sagt vera eingöngu í tilraunaskyni. Án efa yrði erfitt
að leiðrétta orðinn hlut við slíkar aðstæður, ekki síst vegna sjónarmiða um
jafnræði milli útgerða og landshluta
en einnig af öðrum ástæðum. Ekki
verður séð að gæfulegt væri að safna
upp vanda af þessu tagi yfir sumarið
til úrlausnar síðasta strandveiðimánuð
ársins með þeim stjórnunarannmörkum sem af því myndu hljótast.

Telja orðstír ógnað

Í þessu er fólgin mikil orðsporsáhætta fyrir íslenskan sjávarútveg. Það
byggist á eftirfarandi: Á Íslandi hafa
verið settar nýtingarstefnur og aflareglur samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum sem eru afar mikilvægar, bæði

út frá sjónarmiðum fiskveiðistjórnunar með sjálfbæra nýtingu að leiðarljósi
og vegna samskipta við erlenda kaupendur sjávarafurða og vottunaraðila á
því sviði. Allar stjórnunarráðstafanir
sem eru til þess fallnar að auka líkur
á afla umfram ákvörðun fela því í sér
afturför. Mörg ár hefur tekið að koma
á úrbótum í þessum efnum þannig að
áformaður afli utan aflamarks sé rétt
áætlaður við upphaf fiskveiðiárs og í
samræmi við raunafla.
Samtökin vöruðu eindregið við
þessari hættu í tengslum við þá braut
sem haldið væri á með samþykkt
frumvarpsins. Hættan á umframafla
sem erfitt yrði að leiðrétta þegar fram
líða stundir er skýr. Við mat erlendra
aðila á fiskveiðistjórnun íslendinga
yrði slíkt kallað skekkja eða villa í
framkvæmd eða „implementation error". Afleiðingin gæti orðið sú að talin
yrði þörf á að miða við varfærnara
(lægra) veiðihlutfall en ella.

Uggur vakinn um framhaldið

Í greinargerð með frumvarpinu segir:
„Breytingin er sérstaklega valin nú
með tilliti til þess að óveruleg hætta
er á að nýtingarstefna í þorski, sem
stjórnvöld hafa sett og framfylgt er
með aflareglu, gangi ekki eftir.“
Þessi orð eru sérstaklega til þess
fallin að vekja ugg um framhaldið.
Það er einmitt með svona andvaraleysi
sem hættan verður mest á því að grafið
sé undan nýtingarstefnu og aflareglu.
Hafa ber í huga að nýtingarstefna
samkvæmt alþjóðlegri varúðarleið er
ráðstöfun sem miðar að því að takast á
við áhættu sem skapast meðal annars
vegna óvissu í stofnmati. Þótt svo
kunni að virðast að vel gangi er engu
að síður ávallt hætta á ofmati stofns
ekki síður en vanmati. Afleiðingar
þess þekkjum við íslendingar vel af
reynslunni varðandi þorskstofninn.

Telja langtímaáhrif slæm

Að lokum þetta; íslensk stjórnvöld, í
samstarfi við íslenskan sjávarútveg, hafa
á liðnum áratugum gripið til margháttaðra aðgerða til að gera íslenskan sjávarútveg sjálfbæran og arðbæran þannig
að óvíða í heiminum er sjávarútvegur
rekinn á eins hagkvæman hátt.
Það kerfi sem við búum við hefur
ekki orðið til fyrir tilviljun heldur er
það afrakstur mikillar vinnu og rannsókna. Þetta fyrirkomulag hefur hlotið
alþjóðlega viðurkenningu og fótfesta
íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja á alþjóðlegum markaði er að miklu leyti
bundin þessu fyrirkomulagi.
Ef sífellt er verið að hola kerfið að innan með illa ígrunduðum
breytingum mun það, til lengri tíma,
hafa slæm áhrif á afkomu fyrirtækja í
sjávarútvegi og þar með afkomu fjölmargra fyrirtækja sem byggja afkomu
sína á sterkum sjávarútvegi sem er í
færum til að fjárfesta.

HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.4 diesel
Carado húsbíll

árg 2010, ekinn 124 þ.
km, 6 gíra, á tvöföldum
að aftan, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 5.990.000

OÐ

B
TIL

árg 2009, ekinn 131 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 tvöfalt rúm aftast.
Verð 4.990.000.-

Verð nú 4.250.000.
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Dacia Dokker
1.5 diesel

árg 2016 ekinn 28 þ km
5 gíra svefnpláss fyrir
2 sólarsella og öndun á
topp, klár í notkun
Verð 1.990.000

Tilboð 1.700.000

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

OÐ

B
TIL

árg 2009, ekinn 127 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur.
Verð 4.990.000,

Tilboð 3.350.000.

OÐ

B
TIL

Fiat Ducato 2.3 diesel
Carado húsbíll

árg 2011, ekinn 145 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 5.590.000

Tilboð 4.450.000.

Carado húsbíll
árg 2015 ekinn ca 100
þ km 6 gíra, með öllu
því helsta sem húsbíll
þarf að hafa, svefnpláss fyrir 2
Verð 7.490.000.

Tilboð 6.490.000

Tilboð 3.350.000.
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Carado húsbíll
árg 2015 ekinn ca 100
þ km 6 gíra, með öllu
því helsta sem húsbíll
þarf að hafa, svefnpláss
fyrir 4
Verð 7.990.000.

Tilboð 6.990.000

Bíllinn er í Keflavík
Uppl. síma 776 7600

gummi@touringcars.eu

Bíllinn er í Keflavík
Uppl. síma 776 7600
Fiat Ducato 2.3 diesel

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)
Möguleiki á allt að 100% láni.
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Í Svarthamarsrétt í Hvalfirði

Fólk lét ekki rysjótt veður á verkalýðsdaginn
hindra sig í að fara í kröfugöngu en verkalýðsforkólfar hafa í heitingum að farið verði í mjög harða
kjarabaráttu ef þörf krefur síðar á þessu ári.

(Ljósm.: Friðþjófur Helgason).

Ábyrg notkun
sýklalyfja við
slefsýki í lömbum
LANDIÐ:
ekkt er hér á landi að sýklalyf
séu gefin nýfæddum lömbum (lambatöflur) til að fyrirbyggja slefsýki, en sýkingin er af völdum E.coli-smits. Notkun sýklalyfja
í íslenskum landbúnaði er þó lítil og
með því lægsta í Evrópu undanfarin
ár, samkvæmt skýrslum Lyfjastofnunar Evrópu (EMA). Takmörkuð vitneskja er um útbreiðslu sýklalyfjaþols
í bakteríum í íslensku búfé, því fram
til þessa hafa skimanir eingöngu farið
fram í svínum og alifuglum.
Í aðdraganda sauðburðar hefur
Matvælastofnun gefið út leiðbeiningar
um ábyrga notkun á sýklalyfjum við
slefsýki í lömbum og meðhöndlun
sjúkdómsins, með sérstaka áherslu á
aðgerðir til að fyrirbyggja að smit berist í nýfædd lömb. Þó sýklalyfjanotkun
sé lítil í dýrum hérlendis er nauðsynlegt að endurskoða vinnubrögð í

Þ

tengslum við notkun sýklalyfja, sér í
lagi er varðar sýklalyf til að nota sem
fyrirbyggjandi meðhöndlun. Takmarka þarf notkun sýklalyfja eins og
kostur er, hvort heldur sýklalyfjanæmi
baktería sé gott í viðkomandi búgrein
eða hvort óvissa ríkir, því öll notkun
á sýklalyfjum veldur sýklalyfjaþoli um
síðir.
Nauðsynlegt er að draga verulega
úr reglubundinni notkun „lambataflna” sem notaðar eru í þeim tilgangi
að fyrirbyggja slefsýki, því sýklalyf
ætti fyrst og fremst að nota til lækninga, ekki sem fyrirbyggjandi aðgerð
nema í undantekninga tilvikum og
þegar önnur úrræði hafa ekki dugað.
Öll notkun felur í sér hættu á sýklalyfjaþoli og ofnotkun eða röng notkun
á sýklalyfjum eykur líkur á myndun
þess. Árangur næst aðeins í sameiginlegu átaki dýralækna og bænda.
(Fréttatilkynning)

Harðar kröfur hafðar uppi 1. maí
V
AKRANES:
erkalýðsdagurinn 1. maí
var að venju haldinn hátíðlegur víða um land. Á
Akranesi stóð verkalýðsfélagið fyrir
kröfugöngu um götur bæjarins áður
en haldið var í kaffi í sal félagsins við
Kirkjubraut. Þar var formaður félagsins, Vilhjálmur Birgisson, ræðumaður dagsins.
Í ræðu sinni sagði Vilhjálmur
meðal annars: „Það er með sanni hægt
að segja að hræsnin, misskiptingin og
óréttlætið ríði ekki við einteyming
í þessu landi okkar. Lágmarkslaun
nema núna 300 þúsund krónum á
mánuði og eftir standa rétt rúmar 230
þúsund krónur þegar skatturinn og
iðgjald í lífeyrissjóð hafa verið dregin
frá. Það er gjörsamlega óskiljanlegt að

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.

af 300 þúsund króna lágmarkslaunum
skuli fólki vera gert að greiða rúmar
52.000 krónur í skatt. Að hugsa sér, að
hér séum við með lágmarkslaun sem
duga engan veginn fyrir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera
hefur gefið út og það vantar mikið
upp á að svo sé.
Það er lýðheilsumál að lágmarkslaun dugi fyrir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur
gefið út. Það vita það allir sem hafa
gengið í gegnum það að eiga ekki fyrir mat handa sér og sinni fjölskyldu
hvaða andlegu og líkamlegu áhrif
það getur haft. Það hefur ekki bara
áhrif á einstaklinginn heldur alla
fjölskylduna, líka börnin. Því er það
risastórt verkefni að lagfæra og leiðrétta kjör þeirra sem höllustum fæti

standa í íslensku samfélagi og þetta
verkefni verða stjórnvöld, verkalýðshreyfingin og við öll sem samfélag að
ráðast í.
Það er svo sorglegt að horfa upp á
þá skefjalausu misskiptingu sem fær
að þrífast í okkar samfélagi. Það er
bláköld staðreynd þótt sumir ráðamenn vilji alls ekki viðurkenna það
að það eru alltof margir sem ná alls
ekki endum saman frá mánuði til
mánaðar vegna þess að laun og bætur eru alltof lág. Það vita það allir
sem vita vilja að það er útilokað fyrir
einstakling að lifa á lágmarkslaunum
eða á bótum frá almannatryggingarkerfinu, það er gjörsamlega útilokað.“
Ræðuna í heild má lesa á heimasíðu Verkalýðsfélags Akraness (vlfa.is).

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

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

Til sjós eða lands

Breitt
Breittúrval
úrvalatvinnutækja
atvinnutækja

Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Compair loftpressur

Stema kerrur
r
Stema kerrur

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

Gæðavörur
fyrir
sjávarútveginn
Breitt úrval
atvinnutækja

Til sjós eða lands
Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Doosan báta- og skipavélar

Stema kerrur
r
FPT bátavélar

nýprent

03/2018

www.holar.is

Háskólinn á Hólum

Hagnýtt háskólanám
•
•
•
•
•

Ferðamálafræði
Stjórnun ferðaþjónustu og móttaka gesta
Viðburðastjórnun
Fiskeldisfræði
Reiðmennska og reiðkennsla

Tækifærin eru í okkar greinum

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

Þú finnur Hólaskóla
bæði á Facebook
og Instagram!

Háskólasamfélag með langa sögu

Hólar í Hjaltadal er í senn mikill
sögustaður og útivistarparadís.
Háskólinn á Hólum er lítill en
öflugur háskóli sem sinnir kennslu
og rannsóknum á sviði ört
vaxandi atvinnugreina.

Hólaskóli Háskólinn á Hólum

Hólum í Hjaltadal 551 Sauðárkrókur
Sími 455 6300 holaskoli@holar.is www.holar.is
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Guðni Ágústsson:

„

Karlinn þarf ekki síður en bíllinn í læknisskoðun
E

kkert skortir á nákvæmni
manna að fara með nýja bílinn sinn í fimmtán þúsund
kílómetra skoðun og borga fúlgur fjár
fyrir. Hins vegar eru margir tregir til
að fara sjálfir til læknisins í samskonar fyrirbyggjandi skoðun og þola illa
nöldrið í konu sinni eða móður þegar
þær eru að minna á að heilsan sé rannsökuð og hjartsláttur bóndans ekkert
síður en ganghljóð bílsins.
Ekkert eitt hefur fyrirbyggt eða
komið í veg fyrir áföll og dauða
kvenna eins og regluleg brjóstaskoðun
og leit að krabbameini. Mér er sagt að
Íslensk erfðagreining sé að kalla inn
reglulega heilu hópana í heilsuskoðun,
í allsherjarrannsókn. Guðmundur
Þorgeirsson hjartalæknir standi þar
vaktina hjá Kára Stefánssyni. Ég hitti
mann á dögunum sem þangað fór og
leiðin lá beint inn á hjartadeild; þrjár
æðar kolstíflaðar og hann vissi ekkert
sjálfur að dauðinn gæti mætt honum á
næsta götuhorni.

Leitin að
morðingjanum þögla

Sjálfur fór ég að ráði Ólafs F. Magnússonar heimilislæknis til Ásgeirs

Ristilkrabbamein er
annað eða þriðja
algengasta krabbamein meðal Íslendinga og önnur
algengasta dánarorsökin af völdum
krabbameins.

Theódórssonar læknis í maga- og
ristilspeglun í leit að „hinum þögla
morðingja,“ eins og þetta dulda
krabbamein er stundum nefnt af ærinni ástæðu.
Hann þræddi myndavél um kokið í magann og svo fór hann með
hana um ristilinn. Ég beið átekta og
spurði: „Að hverju varstu að leita í
maganum?“ Hann svaraði: „Að „óvininum“, sem oft býr um sig þar og er

„helíkóbaktería“, en hún myndar svo
maga- og skeifugarnarsár og síðar oft
krabbamein.“ Svo bætti hann við: „En
veistu það, ristillinn þinn er hreinn
eins og Hvalfjarðargöngin en óvinurinn er kominn í magann. En ég kem
honum fyrir kattarnef,“ bætti hann
við, „á einni viku, ein pilla á dag, það
verður átakalaus magahreinsun og
þú ert laus við þann arma þræl.“ Allt
gekk það eftir. Svo bætti hann við: „En
veistu að ristilkrabbamein er annað
eða þriðja algengasta krabbamein
meðal Íslendinga og önnur algengasta
dánarorsökin af völdum krabbameins.
Flestar þjóðir hafa byrjað skimun eftir þessu krabbameini en ekki við Íslendingar. Þeir eru margir sem koma
í svona skoðun ári of seint! Dauðinn
hefur heltekið líkamann og dreift sér.“

kostaði þá aðeins 10% af því
sem 15 þúsund kílómetra
skoðunin á bílnum kostaði, en ekki ek ég honum um vegi landsins ef
„hinn þögli morðingi“
fær að búa um sig í
maga eða ristli.
Þessi grein er skrifuð lífinu og læknisfræðinni til dýrðar og
til sona þessa lands að
hætta að hugsa eins og
kjánar: „Það kemur
ekkert fyrir mig!“
Við erum allir jafnir fyrir sjúkdómunum
en sumir jafnari en
aðrir, munum að: „Illt
er í ætt gjarnast.“
Höfundur er fv.
alþingismaður og ráðherra.

Ódýr aðgerð

Svo má ekki gleyma blöðruhálskirtlinum eða béaðri sykursýkinni sem
læðist að fólki og getur rústað heilsunni. Við erfum nefnilega kostina frá
mæðrum og feðrum okkar en gallana
einnig.
Að lokinni ristilspegluninni gekk
ég skjálfandi til gjaldkerans, skoðunin

Guðni Ágústsson.

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!
Þingvellir við Öxará.

Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum! Svefninn
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !

Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni.
Frá 6900 í eigið herbergi.
ALLT INNIFALIÐ:

Morgunverður
Skutla á flugvöllinn og til baka
Geymsla á bíl

Frá Basic Double til Comfort Suite.

Hafðu samband í tölvupóst eða síma til að
bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300

Þingfundur
á Þingvöllum
18. júlí 2018
sland varð frjálst og fullvalda ríki
með gildistöku sambandslaganna
1. desember 1918. Segja má að
þetta hafi verið einn merkasti áfanginn
í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar sem
hafði þá staðið í nær eina öld.
Alþingi Íslendinga samþykkti
haustið 2016 þingsályktun um hvernig fagna bæri aldarafmæli sjálfstæðis
og fullveldis Íslands þar sem lögð er
áhersla á menningu og tungu sem og
þátttöku landsmanna. Í samræmi við
það er HYPERLINK "https://www.
fullveldi1918.is/is/dagskra-arsins" \t
"_blank" \o "Dagskrá ársins" 100 ára
fullveldisafmæli nú fagnað um land
allt með fjölbreyttri dagskrá.
Tveir hápunktar verða á afmælisárinu: Fullveldisdagurinn, 1. desember,
verður haldinn hátíðlegur um allt land
í samstarfi við háskóla, sveitarfélög
og fólkið í landinu. Einnig mun ríkisstjórn Íslands standa fyrir dagskrá
í tilefni dagsins. Þann 18. júlí verður haldinn hátíðarfundur Alþingis á
Þingvöllum en þann dag var samningum um fullveldi Íslands lokið með
undirritun sambandslaganna sem

Í

tóku gildi 1. desember 1918.
Þingfundurinn er hugsaður eins
og fundir á Þingvöllum hafa verið á
hátíðar- og minningarstundum í sögu
þjóðarinnar. Fundurinn verður undir
berum himni á sérstaklega byggðum
þingpalli. Þingfundurinn er fyrirframskipulagður þar sem ætlunin er að
samþykkja ályktun sem full samstaða
er um.
Stefnt er að því að hafa alla umgjörð þingfundarins þennan dag hóflega og látlausa enda ekki um að ræða
þjóðhátíð í hefðbundnum skilningi.
Bein sjónvarpsútsending verður frá
þingfundinum og öllum landsmönnum gefst þannig kostur á að fylgjast
með þótt allir séu að sjálfsögðu velkomnir á staðinn.
Við undirbúning þingfundarins
í sumar hefur skrifstofa Alþingis átt
mjög gott samstarf við fjölmarga aðila, eins og Framkvæmdasýslu ríkisins,
embætti ríkislögreglustjóra, Vegagerðina, þjóðgarðsvörðinn á Þingvöllum, Þingvallanefnd og RÚV.
(Fréttatilkynning frá
skrifstofu Alþingis)

klæðningarefni

harðparket
teppaflísar

vinylflísar
viðarparket

stigahúsateppi

teppi

- gerir hús að heimili

dreglar

veggfóður

mottur

gólflistar

dreglar

gólfhreinsiefni

parket

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.pog.is

5. tölublað
7. árgangur
Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 864 5585 og
magnushafsteins@simnet.is

Forsíða skýrslunnar.

Kortlögðu
gróðurfar
Breiðafjarðareyja
STYKKISHÓLMUR:
áttúruvísindamenn á vegum
Rannsóknaseturs Háskóla
Íslands á Snæfellsnesi og
norsku vísindastofnunarinnar Norsk institutt
for
bioøkonomi
(NIBIO) hafa gert úttekt á gróðurfari 22
eyja í Breiðafirði, við
mynni Hvammsfjarðar og
í grennd við Stykkishólm.
Rannsóknin var gerð árið 2014 og
eru niðurstöðurnar nú komnar út í
skýrslu sem NIBIO hefur gefið út og
lesa má á netinu.
Markmið rannsóknarinnar var að
skrá flokka gróðurfars, samsetningu
gróðurtegunda og gróanda á eyjunum. Þetta var síðan tengt landnytjum í
sögulegu samhengi og fuglalífi „í hinu
einstaka eyríki Breiðarfjarðar,“ eins
og segir í samantekt skýrslunnar sem
er bæði á norsku og ensku. Þetta var
í fyrsta sinn sem flestar eyjanna voru
rannsakaðar með þessum hætti. Eyjarnar sem um ræðir eru Kiðey, Sellón,
Lyngey, Sellátur, Hjallsey, Stakksey,
Landey, Ljótunshólmi, Loðinshólmi,
Vatnsey og Vatnseyjarkálfur, Lónið,
Gimburey, Þorvaldsey, Melrakkaey,
Elliðaey, Vaðstakksey, Arnarey, Vaktarhólmi, Ólafsey, Stóri Sindingahólmi,
Litli Sindingarhólmi og Galtarey.
Verkefnisstjóri var Thomas Holm
Carlsen frá NIBIO en hann hefur
dvalið við störf hjá Rannsóknarsetri
HÍ í Stykkishólmi. Meðhöfundar hans
að skýrslunni og samstarfsmenn við
rannsóknir voru þeir Árni Ásgeirsson
og Jón Einar Jónsson sem starfa við
Rannsóknasetrið.

N

Ódýrustu
rafmagnsborðin
á Íslandi!
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Verslaðu dekkin á netinu
gerðu góð dekkjakaup
á dekkjahollin.is

