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Kerecis:

Viðurkenning

fyrir starfsmenn

F

yrirtækið Kerecis hlaut Nýsköpunarverðlaun Íslands 2018 sem afhent voru á Nýsköpunarþingi. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi og forstjóri Kerecis,
veitti verðlaununum viðtöku úr hendi Þórdísar Kolbrúnar R. Gylfadóttur, ferðamála-,
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.Guðmundur Fertram Sigurjónsson sagðist vera afar
ánægður með verðlaunin. „Þau eru viðurkenning fyrir starfsmenn okkar á Ísafirði og þá sérstaklega Dóru Hlín Gísladóttur og stjórnun hennar þar.“

Millilandasiglingar

Svör úrskurðarnefndar

Engu gleymt,
ekkert fyrirgefið

Trésmiðir

- frábært tækifæri Fyrirtækið er vel búið og selst með tækjum, lager
og því sem þarf til rekstursins.
Selst á mjög góðu verði.
Nánari upplýsingar veitir Björgvin Sigurjónsson í síma 894-2313
og í tölvupóst: tvverk@simnet.is

Kjöreign fasteignasala – traust og örugg þjónusta í 40 ár

Dan Wiium Hdl, lögg.
fasteignasali, Sími 896-4013

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson Lögg.
fasteignasali, sími 844-6353

Rakel Salóme Eydal
Skjalagerð

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Lögg. fasteignasali, skjalagerð

Kjöreign ehf - Ármúla 21 - 108 Reykjavík
Sími: 533-4040 - www.kjoreign.is

2

8. nóvember 2018

Bráðabirgðaleyfi veitt

F

iskeldisfyrirtækin Arctic Sea
Farm hf. og Fjarðalax hf. hafa
fengið rekstrarleyfi til bráðabirgða til 10 mánaða fyrir laxeldi í
sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði,
samkvæmt ákvörðun sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra.
Við ákvörðun leyfis til Arctic
Sea Farm og Fjarðalax var óskað eftir umsögnum frá Matvælastofnun,
Skipulagsstofnun
Byggðastofnun,
og Umhverfisstofnun. Jafnframt var
andmælendum, þ.e. þeim sem kærðu

til úrskurðarnefndar um umhverfisog auðlindamál, veitt tækifæri til að
koma sínum sjónarmiðum á framfæri.
Rekstrarleyfin, sem veitt eru til
bráðabirgða eru bundin ákveðnum
skilyrðum, m.a. skal Matvælastofnun
hafa eftirlit með fjölda útsettra laxaseiða, leyfishafi ber ábyrgð á vöktun
og rannsóknum til að meta vistfræðileg áhrif á nánasta umhverfi og leyfishafa ber skylda til að nota erfðavísa
þannig að unnt sé að rekja uppruna
eldislaxa til ákveðinna sjókvíaeldis-

FLOTT FÖT,

FYRIR FLOTTAR KONUR

Skeifunni 8 - 108 Reykjavík - Sími 5176560
www.belladonna.is

stöðva. Auk þess ber fyrirtækjunum
að hefjast þegar handa við að bæta
úr þeim göllum sem úrskurðarnefnd
umhverfis- og auðlindarmála taldi
vera á málsmeðferð við útgáfu rekstrarleyfisins sem ógilt var og/eða láta
reyna á lögmæti ógildingu þeirra fyrir
dómsstólum.

Málið fer fyrir dómstóla

Það kemur fram í umsókn Arctic Sea
Farm um bráðabirgaðleyfi að fyrirtækið mun leggja málið fyrir dómstóla og
að bráðabirgðaleyfinu er ætlað að brúa
bilið þar til niðurstaða liggur fyrir.
Unnið er að því að útbúa réttarstefnur
vegna úrskurðar úrskurðarnefndarinnar og verður kærendum stefnt fyrir
dóm. Óskað verður eftir flýtimeðferð.
Ekki er hægt með vissu að sGegja hve
langan tíma málið mun taka en nefnt
er að svipað mál, sem dómur féll í í
fyrra, hafi tekið 13 mánuði fyrir báðum dómsstigum.
Samhliða verður bætt úr meintum
annmörkum á umhverfismatinu og
gerir gróf áætlun ráð fyrir 7 mánuðum
ef allt gengur snurðulaust fyrir sig.
Rök fyrirtækisins eru einkum af
þrennum toga. Í fyrsta lagi að stjórnarskráin mælir fyrir um að allir eigi

rétt á því að fá úrlausn á réttindum og
skyldum sínum fyrir óháðum og óhutdrægum dómstól. Til þess að svo megi
verða þarf að veita svigrúm til málarekstursins að öðrum kosti eru þessi
ákvæði stjórnarskrárinnar ekki raunhæf. Í öðru lagi bendir fyrirtækið á að
það hafi verið í góðri trú um að það
hefði gilt leyfi í höndunum þar sem
þrjár ríkisstofnanir hefðu verið því
meðmæltar. Loks er svo bent á þá fjárhagslegu hagsmuni fyrirtækisins og
byggðalegu hagsmuni sem eru undir
í málinu. Fáist ekki bráðabirgðaleyfi
komi til alvarlegra samdráttaraðgerða
og fjárhagslegs tjóns.

Skipulagsstofnun: ekki aðrir
raunhæfir kostir

Matvælastofnun, sem gefur út rekstrarleyfi var meðmælt því að veita
Skipulagsstofnun
bráðabirgðaleyfi.
segir í sinni umsögn að nóg eigi að
vera að taka saman greinargerð um
valkosti til þess að koma til móts við
úrskurð úrskurðarnefndarinnar og að
ekki þurfi að koma til málsmeðferðar
samkvæmt lögum um umhverfismat.
Forsenda þessarar afstöðu Skipulagsstofnunar er að fyrir liggi að í reynd sé
ekki um að ræða aðra raunhæfa val-

kosti því þurfi aðeins skýrslugerð sem
útskýrir þróun þeirrar framkvæmdatillögu sem varð ofaná og fjalli svo líka
um þá kosti sem nefndir eru í úrskurði
úrskurðarnefndarinnar. Telur því
Skipulagsstofnun ekki tilefni til þess
að gera matsáætlun og að nægjanlegt
sé að leggja fram frummatsskýrslu
sem beinist eingöngu að þeim þáttum
sem tilgreindir eru í úrskurðinum. Að
öðru leyti standi matsskýrslan frá 2016
og álit Skipulagsstofnunar á henni.
Það er ráðherrann sem skrifar
undir leyfisbréfið og úrskurðinn sem
því fylgir.

Gengur vel hjá Kampa á Ísafirði

R

ækjuverksmiðjan Kampi á
Ísafirði er ein af fjórum verksmiðjum er enn er í fullum
rekstri. Það er mikil breyting frá því
sem áður var þegar rækjuveiði og
rækjuvinnsla var mun stærri þáttur
í sjávarútveginum. Albert G. Haraldsson, rekstrarstjóri Kampa segir
reksturinn hafa gengið fínt á þessu ári,
sérstaklega síðan um síðustu páska.

„Það hefur verið gríðarlegur stígandi“
segir Albert, “ við vorum búnir að ná
ásættanlegum afurðaverðum þegar
Grundarfjörður hætti og þá kom slaki
sem gangaðist okkur.“ Kampi er að
vinna um 65 – 70 tonn af afurðum
af viku og salan gengur afar vel. „Við
erum komnir með hráefni fram yfir
áramótin“ segir Albert G. Haraldsson.

Beinar siglingar til Evrópu frá Bíldudal
Minjastofnun Íslands
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr

húsafriðunarsjóði
fyrir árið 2019

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og friðaðra
húsa og mannvirkja, sbr. reglur um úthlutun úr húsafriðunarsjóði nr.
577/2016. Veittir verða styrkir úr sjóðnum til:
• viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og
mannvirkjum, og öðrum húsum og mannvirkjum, sem hafa
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi.
• byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa og
mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær.
• sveitarfélaga til að vinna tillögur að verndarsvæði í byggð, í
samræmi við ákvæði laga nr. 87/2015 og reglugerðar nr. 575/2016
um verndarsvæði í byggð og til verkefna innan verndarsvæða í
byggð.
Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna byggingarlistar,
menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs ástands ásamt gildis
fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna
á vef Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2018. Umsóknir sem berast
eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun styrkja.
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á leiðbeiningarit
um verndarsvæði í byggð og um viðhald og endurbætur friðaðra og
varðveisluverðra húsa sem finna má á vef Minjastofnunar Íslands (undir
og
á
Húsverndarstofu
í
Borgarsögusafni
Gagnasafn)
Reykjavíkur/Árbæjarsafni.
Suðurgötu 39,101 Reykjavík
Sími: 570 1300
www.minjastofnun.is
husafridunarsjodur@minjastofnun.is

Í

lok október kom Skálafell skip
Samskipa til Bíldudals í fyrstu
beinu millilandasiglingu fyrirtækisins frá Bíldudal til Evrópu. Á
hverjum miðvikudegi héðan í frá
kemur skip Samskipa til Bíldudals og
lestar útflutningsvörur. Frá Bíldudal
fer skipið til Reykjavíkur þar sem það
er fyllt af vörum og síðan er siglt til
Hull og þaðan til meginlands Evrópu.
Það verða tvö skip í þessum siglingum
og þannig tekst að halda upp vikulegri
ferðatíðni.
Í fréttatilkynningu frá Samskipum segir að Samskip og Arnarlax
hafa skrifað undir samstarfssamning um að Samskip annist útflutning
á afurðum Arnarlax frá Bíldudal og
innflutning á aðföngum fyrir fyrirtækið. Flutningur fyrir Arnarlax
fer inn á svonefnda Suðurleið í nýju
siglingakerfi Samskipa. Flutningaskip
Samskipa hefur vikulega viðkomu
á Bíldudal á miðvikudögum. Þaðan
verður siglt um Reykjavík og komið til
Hull í Bretlandi á sunnudögum. Það-

an er svo siglt áfram til Rotterdam og
komið þangað á mánudegi.
Suðurleið Samskipa fellur vel að
þörfum Arnarlax og annara sem flytja
vilja ferskar afurðir til og frá Bretlandi
og meginlandi Evrópu.
Víkingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri var kampakátur þegar
hafr var samband við hann, en líklega
hafa ekki verið beinar millilandasiglingar frá Bíldudal síðan á dögum
Péturs Thorsteinssonar eða í heila öld.

„Það er útflutningur á laxaafurðum
sem gerir þetta mögulegt“ segir Víkingur. „Við munum senda út í hvert
skip um 15 gáma af afurðum og þá
er kominn rekstrargrundvöllur fyrir
siglingaleiðinni. Það er engin ríkisstyrkur.“ Líklegt að flutt verði einnig
út framleiðsla Kalkþörungsverksmiðjunnar og þarna gefest einnig kostur
á fiskútflutningi beint á markað í
Evrópu.

Árneshreppur: aðalskipulagsbreytingum seinkar

A

uglýsing í Lögbirtingarblaðinu
á
breytingum
deiliskipulags vegna Hvalárvirkjunar birtist tveimur dögum of
seint í síðasta mánuði. Varð hreppsnefnd Árneshrepps af þeim sökum að
taka málið fyrir að nýju. Á fundi sínum þann 1. nóvember sl. var tekin fyrir tillaga um að auglýsa deiliskipulagstillögurnar að nýju.
Samþykkt var deiliskipulagstillaga

um Hvalárvirkjun v/rannsókna, sbr.
uppfærða útgáfu dags. 24.ágúst 2018
unna eftir athugasemdir Skipulagsstofnunar, yrði auglýst á nýjan leik
samkvæmt 41.gr. skipulagslaga nr.
123/2010 og málsmeðferð um tillöguna endurtekin þaðan í frá í
samræmi við ákvæði skipulagslaga.
Skipulagsfulltrúa er falið að auglýsa
tillöguna.
Talið er að það geti tekið allt að

þremur mánuðum að ljúka ferlinu
og mun útgáfa framkvæmdaleyfis til
Vesturverks ehf tefjast sem því nemur.
Eftir því sem næst verður komist
var um handvömm að ræða og þess
ekki gætt að auglýsingin birtist innan
tiltekninnar dagsetningar sem lá fyrir.
Nánast þegar í stað eftir að auglýsingin
birtist og ljóst var að hún var of seint á
ferðinni barst kæra vegna þessa.

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk.

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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LEIÐARI

Tækifærin eru í laxeldinu
– 160 milljarðar króna

Þ

egar landsmenn horfa til næstu framtíðar og vonast eftir betri
lífskjörum beinist athyglin fljótlega að verðmætasköpun með
hagnýtingu auðlindanna. Sjávarútvegurinn sem byggður er á
veiðum á villtum fiski er kominn að mörkum þess sem vísindamenn
telja mögulegt. Það er svo umdeilanlegt hvort ekki megi sækja meiri afla
í sjó en vísindamenn ráðleggja, en ekki er í augsýn að svo verði gert. Svo
þar er ekki von um auknar teknur umfram það sem raunverðshækkun á erlendum mörkuðum gefur tilefni til. Ferðaþjónustan hefur vaxið gríðarlega frá 2010 og hefur staðið
undir ótrúlegri kaupmáttaraukningu
síðustu ár. Það eru minni líkur á því að
vöxturinn haldi áfram en hins vegar
eru góðar líkur á því að það umfang
sem orðið er geti haldist í meginatriðum.
Raforkuframleiðsla er með hverju ári
að verða arðbærari atvinnuvegur með
stöðugt hækkandi verði fyrir raforkuna.
Tekjur af sölu til stóriðju hafa í heildina
tekið verið góðar og hið opnbera og almenningur hefur hagnast um hundruð
milljarða króna. Allar horfur eru á hækkandi verði á heimsvísu fyrir raforkuna.
Það skapar sóknarfæri en þau takmarkast
enn sem komið er við nýtingu orkunnar
hér innanlands. Það eru töluverðar pólitískar hindranir í veginum fyrir
frekari stóriðju, jafnvel umhverfisvæna stóriðju, þannig að næsta áratuginn er ekki líklegt að þangað verði sótt bætt lífskjör fyrir almenning.
Í raun virðast vera meiri tækifæri í því að flytja raforkuna úr landi til
sölu erlendis en í því að fá erlenda aðila til að kaupa raforkuna og nýta
hana innanlands. Þar eru hins vegar ýmis ljón í veginum og ólíklegt að
pólitísk umræða um sæstreng til útlanda verði til lykta leidd næsta áratuginn.
Þegar horft er fram í tímann, jafnvel aðeins áratug, er samt töluverð
óvissa og margt getur farið öðruvísi en nú er helst talið að verði. En það
breytir því ekki að það þarf að marka stefnu hverju sinni sem líklegust
er til þess að standa undir bættum lífskjörum.

Laxeldið og þjóðarhagur

Þar stendur laxeldið upp úr öllum öðrum möguleikum. Tækifærin eru
slíkt að það væri ábyrgðarhluti að láta þau sem vind um eyru þjóta. Atvinnugreinin er umhverfisvæn og með lágt kolefnisspor í samanburði
við aðra matvælaframleiðslu. Aðstæður eru góðar hérlendis og erlendir
aðilar vilja fjárfesta mikið fé í uppbyggingu laxeldis á Íslandi.
Í fyrra voru leyfisbeiðnir og áform fyrir 160 þúsund tonna ársframleiðslu (Byggðastofnun, 2017). Útflutningstekjur af þeirri framleiðslu
yrðu a.m.k 160 milljarðar króna. Verð á hverju kg af afurðum er um
900 kr. Það er langleiðina upp í útflutningstekjur af öllum sjávarútvegi
og 60% meira en tekjurnar af þorskinum mikilvægustu afurð sjávarútvegsins. Þrír prófessorar hafa vakið athygli á því að þeirra athuganir
sýni að auðlindaarðurinn í norsku laxeldi hafi árið 2016 verið um 260
kr. á hvert framleitt kg. Heildarfjárhæð auðlindaarðsins í Noregi er um
360 milljarðar króna af framleiðslu á 1,5 milljón tonnum af laxi. Mikill
hagnaður er af laxeldi í sjó. Væntanlegur aðlindaarður af 160 þúsund
tonna ársframleiðslu yrði um 50 milljarðar króna.
Það er pólitísk ákvörðun hvort og þá hvernig hið opinbera sækir
til sín hlut af þessum arði þegar hann er orðinn að veruleika eftir uppbyggingu greinarinnar. Líklegt er að stærstur hluti arðsins upp á 50
milljarða króna renni til hins opinbera.

Laxeldið og Vestfirðir

Laxeldið er ekki síður mikilvægt fyrir Vestfirði en þjóðarhag. Af 70 þúsund tonna laxeldi á Vestfjörðum leiddi að um 1500 störf bein og óbein
myndu verða til á Vestfjörðum. Launagreiðslur næmu um 10 milljörðum króna. Íbúafjöldinn á Vestfjörðum myndi tvöfaldast. Til viðbótar
kæmu svo áhrifin af auðlindaarðinum sem gæti verið um 20 milljarðar
króna. Eðlilegt er að meirihluti arðsins renni heim í hérað til samfélaganna þar. Þegar þessar þjóðhagsstærðir eru hafðar á borðinu standa
öll rök til þess að taka laxeldinu tveimur höndum og nýta tækifærið.
Vestfirðir geta aftur orðið vaxtarsvæði og 35 ára tímabili stöðnunar og
hnignunar myndi ljúka.
Hörð andstaða kemur frá stangveiðirétthöfum. Sú afstaða er fjárhagslegs eðlis. Fjárhagslegur hagsmunirnir eru mjög misstórir. Annars
vegar laxeldi með allt að 160 milljarða króna útflutningstekjum og hins
vegar stangveiðin með minna en 2 milljarða króna beinar tekjur. Litlar
líkur eru á því að laxeldið skaði stangveiðina, en fari svo að einhverju
leyti, er eðlilegt að laxeldið bæti tjónið. Heildarhagsmunirnir eru alltaf
augljóslega þeir að laxeldið eykur þjóðarhag og alveg sérstaklega hag
Vestfirðinga.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Undir hrauni er ný skáldsaga
Finnboga Hermannssonar

F

réttamaðurinn og rithöfundurinn Finnbogi
hefHermannsson
ur sent frá sér bókina Undir
hrauni sem er ástarsaga og
gerist í upphafi síðari heimstyrjaldar.
Söguhetjan
er
Reykjavíkurstúlka sem kynnist þýskum skipbrotsmanni af
fragtskipinnu Bahía Blanka sem
sökk út af Patreksfirði í janúar
1940 og styrjöld þá hafin. Takast með þeim ástir í Reykjavík
og stúlkan heimsækir piltinn í
dvalarstað hans austur í Hekluhrauni þar sem hann dylst fyrir
breska hernámsliðinu ásamt
félaga sínum. Myndi einhver
kalla atburðarásina í bókinni
með ólíkindum en höfundur
styðst við heimildir þar á meðal
úr munnlegri geymd gamalla
Rangvellinga sem muna vel
dvöl drengjanna fyrir austan
og er sagan kunn þar um slóðir
enda þótt hún hafi aldrei ratað á
spjöld sögunnar.
Í bókinni Undir hrauni
sem er fornt heiti á jörðinni
Selsundi segir líka ögn frá
Augústi Lehrmann, þýska
piltinum sem flúði til Vestfjarða
í upphafi seinna stríðs og duldist víða. Þar á meðal í fylgsni
einu við utanvert Ísafjarðardjúp
og hefur aldrei verið greint frá
því fyrr opinberlega.
Skáldsagan Undir hrauni
segir í raun frá ást í meinum
heillar heimstyrjaldar og lætur
engan ósnortinn.
Útgefandi hennar er forlagið Sæmundur á Selfossi.

Vestfirska vísnahornið
N
ýlega var birt Gallup könnun október mánaðar
um fylgi stjórnmálaflokkanna. Þar hefur fylgið
breyst töluvert frá kostingunum fyrir réttu ári.
Vinstri grænir hafa mátt þola mestan samdrátt.
Eiríkur Jónsson á Grænhól á Barðaströnd og fyrrverandi
formaður Kennarasambands Íslands hefur skýringuna á
reiðum höndum:
Að læra ekki af reynslunni, - Það sem VG ætti að vita.
Það úldnar allt sem íhaldið
eitt sinn kemur nærri.
Af því verða atkvæðin
oftast miklu færri.
Jón Atli Játvarðsson á Reykhólum orti í sumar af öðru tilefni og hafði þennan formála:
Ég var að skrifa formála að limrunni en tók svo eftir að
formálinn var að breytast í allt öðruvísi vísu. Svona er þetta
bara. Viðskiptin sem stjórnmálamennirnir höfðu af Íslansku
þjóðinni með því að standa í illdeilum við eina af okkar
traustustu viðskiptaþjóðum, Rússa er nú að vinda uppá sig
með enn einni vitleysunni í höndum Katrínar Jakobsdóttur.
Af hverju er ekki verið að gera sterkar kröfur um að við segjum okkur frá viðskiptastríði við Rússa vini okkar.
Katrín hjá dáðlausum dvelur
og dáldið slæmt málefni velur.
Byssurnar burt
en brjálæðið kjurrt
sem viðskiptin kyrkir og kvelur.
Ætli Jón Atli tali ekki fyrir munn margra Vestfirðinga
þegar hann lýsir því hve afskiftir þeir eru öllum ávinningnum af mikilli fjölgun ferðamanna á Íslandi:
Smala á veginum breiðum og beinum.
Búið að refta yfir sérhverja tóft.
Hrófla upp kvíum í hundrað og einum
og handmjólka túrista langt fram á nótt.
Sveinbjörn Jónsson, Súgfirðingur orti í sumar þessa hugvekju, sem hann kallar dæmisögu um snillinga:
(Eignaréttur er ein tegund frelsis þ. e. Frelsið til að meðhöndla og ráðstafa)

Jóakim frændi, Fagin og Fátæka ekkjan
funduðu stíft enda illgreind og torfundin skekkjan
ein talenta verður að duga í tryggingarsjóðinn
því tálsýn er þýfið og vitaskuld heilagur gróðinn
Þjóðnýting Andskotans þjónaði málinu betur
við þurfum að komast að raun um hvað fátækur getur
frelsið er hættulegt snauðum ef fært er í letur
því fer allt úr skorðum ef réttlætið sett er á vetur
Þau fundu upp leið til að fjármagna samfélagsgólfið
og fögnuðu mikið er lína var dregin um hólfið
neðanfrá þjóðnýting frelsis að láréttri línu
lokaði málinu áferðarmjúku og fínu.

Ath. Ekki ofanfrá og ekki hlutfallsleg heldur neðanfrá.
Snillingar ekki satt?
Súgfirðingar eru margir góðir hagyrðingar. Þættinum
bárust þessar vísur einmitt úr Súgandafirði um Kastljósþátt
Á RÚV fyrri skömmu um laxeldi:
Ekki er nú bjart yfir Betlehem lengur
Blikur á lofti og hrannast upp ský
Úrskurðarnefndin er einsog gengur
Ósamkvæm sjálfri sér málinu í.
Þau ganga þar erinda laxveiðimanna
Sem meiða og sleppa lífvana lax
Þau telja sig ekkert þurfa að sanna
Og vilja að laxeldið hverfi burt strax.
Og ekki var hann Óttar minn góður
Með svellandi rasistatusku í hendi
Bullsveittur sat hann í andliti rjóður
Ég vona að ég aldrei í honum lendi.
Nú berast þær fréttir að forsætisráðherra hafi sett mann
í að rannsaka úrskurðarnefndirnar. Það verður spennandi
að fylgjast með þeim verkum.
Ekki fleira að sinni.
Með góðum vetrarkveðjum
kristinn H. Gunnarsson
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Rás 16 er neyðarrás sjófarenda og alltaf opin.

Það að þú hlustir á hana getur skilið á milli lífs og dauða.
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Úrskurðarnefndin:

Gat ekki fellt leyfi úr gildi að hluta til

B

orist hafa svör frá formanni
úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál,
Nönnu Magnadóttur, um úrskurði
nefndarinnar fyrir nokkru þegar
nefndin felldi úr gildi bæði starfsleyfi
og rekstrarleyfi Arnarlax og Arctic Fish í Tálknafirði og Patreksfirði.
Lagðar voru fyrir nefndina þrjár
spurningar og koma þær og svörin hér
á eftir.
Hafði nefndin aðeins þann
möguleika að fella leyfin úr gildi og
það strax eða hefur nefndin svigrúm til þess samkvæmt lögunum að
beita öðrum og vægari úrræðum?
Ef svo er hvers vegna var þá
ítrusta úrræði beitt?
Svar: Í 1. gr. laga nr. 130/2011 um
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála er kveðið á um það hlutverk
nefndarinnar að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og
ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og
auðlindamála eftir því sem mælt er
fyrir um í lögum á þessu sviði. Lög
á þessu sviði, svo sem greinir í lagaákvæðinu, hafa almennt að geyma
heimild til málskots til nefndarinnar
oft orðað sem svo að tilteknar ákvarðanir sæti kæru án þess að frekar sé
um það rætt. Í 8. mgr. 4. gr. laganna
er hins vegar tiltekið að um málsmeðferð nefndarinnar fari að öðru leyti
eftir ákvæðum stjórnsýslulaga, en þau
eru nr. 37/1993. Í 1. mgr. 26. gr. þeirra
laga er tiltekið að aðila máls sé heimilt
að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra
stjórnvalds til þess að fá hana fellda
úr gildi eða henni breytt nema annað
leiði af lögum eða venju. Þá er í 31. gr.
stjórnsýslulaga fjallað um form og efni
úrskurða í kærumáli. Í 5. tölul. 1. mgr.
lagagreinarinnar er tekið fram að aðalniðurstöðu skuli draga saman í lok

úrskurðar í sérstakt úrskurðarorð. Í
athugasemdum við töluliðinn í frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum er tekið fram að skýrt þurfi að taka
fram hvort ákvörðun sé staðfest eða
ógilt, hvort máli sé vísað frá eða vísað
til nýrrar meðferðar hjá lægra stjórnvaldi, hvort tekin hafi verið ný efnisákvörðun í málinu og þá hver hún sé
o.s.frv. Vísar Páll Hreinsson til þessara
athugasemda á bls. 805 í bók sinni
Stjórnsýsluréttur – Málsmeðferð. Þá
er í ritgerð Friðgeirs Björnssonar um
úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni,
sem birt var af forsætisráðuneytinu
árið 2005, á bls. 22 fjallað um í hverju
störf úrskurðar- og kærunefnda eru
almennt fólgin. Tekur höfundur m.a.
fram að slíkar nefndir endurskoði
stjórnvaldsathöfn sem þegar hafi verið tekin í hinni venjubundnu stjórnsýslu og taki þá afstöðu til þess hvort
stjórnvaldsathöfnin skuli standa eða
hún felld úr gildi. Loks er í grein Aðalheiðar Jóhannsdóttur og Kristínar
Benediktsdóttur
um Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála með hliðsjón af skuldbindingum Árósasamningsins og
EES-réttar sem birtist 2. tbl. tímaritsins Úlfljóti árið 2017 fjallað um lögmætiseftirlit nefndarinnar á bls. 159.
Kemur þar m.a. fram að nefndin hafi
það hlutverk að endurskoða ákvarðanir stjórnvalda og geti nefndin fellt
þær úr gildi í held eða hluta eða jafnvel breytt þeim. Taka höfundar fram
að engar takmarkanir gildi á endurskoðunarheimild nefndarinnar en
að hana bresti skipulags- og leyfisveitingarvald.
Af framangreindu verður að
álykta sem svo að það hlutverk úrskurðarnefndarinnar skv. 1. gr. laganna að úrskurða í kærumálum vegna

stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða
á sviði umhverfis- og auðlindamála
eftir því sem mælt er fyrir um í lögum á þessu sviði feli í sér að nefndin
endurskoði lögmæti þeirra ákvarðana
og stjórnvaldsathafna sem til hennar
er skotið og skeri úr um gildi þeirra,
þ.e. ógildi ákvörðun eða hafni kröfu
um ógildingu ákvörðunar. Aðrir
möguleikar eða svigrúm til annars er
almennt ekki fyrir hendi, sjá þó einnig
svar við síðustu spurningu fyrirspyrjanda hér að neðan.
Hvaða þekkingu búa nefndarmenn sem kváðu upp úrskurðinn
yfir um fiskeldi í sjó og aðra eldismöguleika sem nefndin bendir á ?
Niðurstaða
úrSvar:
skurðarnefndarinnar var á því reist að
einungis einn valkostur fyrirhugaðrar
framkvæmdar hefði verið lagður fram
og þar með hefði ekki verið „fullnægt
þeim áskilnaði 2. mgr. 9. gr. laga nr.
106/2000, eða þeirra annarra lagaog reglugerðarákvæða sem áður hafa
verið rakin, að gerð væri grein fyrir
helstu möguleikum sem til greina
kæmu og umhverfisáhrifum þeirra
og þeir séu bornir saman.“ Kemur
framangreint fram í niðurstöðu úrskurðarins. Þar segir einnig: „Þar sem
ekki hefur verið sýnt fram á í mati á
umhverfisáhrifum að enginn annar mögulegur framkvæmdarkostur
hafi getað komið til greina í skilningi
2. málsl. 1. mgr. 8. gr. og 4. málsl. 2.
mgr. 9. gr. laga nr. 106/2000 verður að
telja það verulegan ágalla á matinu að
engum öðrum kosti var lýst að öðru
leyti en vísað væri til þess að núllkostur hefði engin áhrif í för með sér.“
Loks segir í niðurstöðukaflanum: „Að
teknu tilliti til nefnds ágalla og markmiða þeirra sem að er stefnt með mati
á umhverfisáhrifum gat matsskýrsla

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi
auglýsir eftir umsóknum
AVS rannsóknasjóður hefur að markmiði að styrkja verkefni, sem stuðla að auknu verðmæti
íslensks sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs og fiskeldis. Sjóðurinn
auglýsir nú eftir umsóknum í verkefni 2019 með þetta að markmiði. Skilafrestur umsókna er
til kl. 20, 1. desember 2018. Umsóknum ber að skila rafrænt á netfangið avs@byggdastofnun.
is og bréflega á póstfangið Byggðastofnun v/AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi, Ártorgi 1,
550 Sauðárkrókur. Vakin er athygli á því að umsóknum þarf bæði að skila rafrænt og bréflega.

Styrkir sem sjóðurinn veitir
falla undir tvo flokka:
a. Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna
Styrkir til afmarkaðra rannsókna- og/eða þróunarverkefna, sem falla að markmiðum sjóðsins. Veittur
er styrkur til eins árs í senn og skal í umsókn gera
grein fyrir verkþáttum og fjármögnun. Hver styrkur
getur numið allt að tólf milljónum króna.
Hægt er að sækja um styrki til umfangsmeiri verkefna (framhaldsverkefna), sem unnin eru á lengri
tíma, eða allt að þremur árum, en sækja þarf um
styrk á hverju ári. Hafi verkefnið áður verið styrkt,
þarf að gera grein fyrir framvindu þess áður en
styrkumsókn er afgreidd.
b. Smá- eða forverkefni
Hægt er að sækja um styrki til smærri verkefna eða
til að undirbúa stærri verkefni á sviði rannsókna
og/eða þróunar. Styrkupphæð getur numið allt að
þremur milljónum króna og skal verkefnið unnið
innan tólf mánaða.

Um alla styrki gildir að framlag
sjóðsins má ekki fara fram
yfir 50% af heildarkostnaði og
sjóðurinn tekur ekki þátt í að
styrkja fjárfestingar
Nánari upplýsingar og
umsóknarblað er að finna á
heimasíðu sjóðsins www.avs.is

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi
starfar á vegum Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytis

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi ∙ Ártorgi 1 ∙ 550 Sauðárkrókur ∙ sími 455 5400 ∙ www.avs.is

framkvæmdaraðila og álit Skipulagsstofnunar á henni ekki verið lögmætur grundvöllur fyrir ákvörðun um
veitingu leyfa til framkvæmda…“
Úrskurðarnefndin benti þannig
ekki á aðra eldismöguleika í niðurstöðu sinni. Hins vegar var í niðurstöðu nefndarinnar vitnað til þess
hvaða aðra kosti kærendur hefðu bent
á og hverju leyfishafar hefðu borið
við hvað þá kosti varðaði, án þess að
dregin væri sérstök ályktun af hálfu
úrskurðarnefndarinnar um þá kosti.
Hvað varðar fyrri hluta spurningarinnar þá er vísað til 2. gr. laga
nr. 130/2011 þar sem fram kemur
að formaður og varaformaður úrskurðarnefndarinnar séu skipaðir af
ráðherra skuli uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara. Þau skilyrði
koma fram í 29. gr. laga nr. 50/2016
um dómstóla og vísast til efni þeirra.
Í nefndri 2. gr. laga nr. 130/2011 kemur einnig fram að aðrir nefndarmenn
skuli tilnefndir af Hæstarétti. Þeir
skuli vera með háskólapróf og sérþekkingu á nánar tilgreindum sviðum. Einn á sviði skipulagsmála, einn á
sviði byggingarmála, einn á sviði umhverfismála, einn á sviði jarðvísinda,
orkumála og jarðrænna auðlinda og
einn á sviði vistfræði og lífríkis þurrlendis, ferskvatns og sjávar. Tveir
skuli hafa embættispróf í lögfræði eða
annað háskólapróf sem verður metið
jafngilt. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr.
laganna skulu fimm menn sitja í úrskurðarnefndinni ef mál er viðamikið eða fordæmisgefandi og ákvarðar
formaður hvernig nefndin er skipuð
hverju sinni.
Í þetta sinn var nefndin mönnuð
formanni og varaformanni og þeim
tveimur lögfræðimenntuðu nefndarmönnum sem í nefndina eru skipuð.
Voru fjórir nefndarmanna því lögfróðir aðilar, enda felur endurskoðun
nefndarinnar í sér athugun á lögmæti
þeirra ákvarðana sem kærðar eru, svo

sem áður greinir. Í upphafi úrskurðanna kemur fram að lögfræðingar
þeir sem nefndina skipuðu gegna
ábyrgðarstöðum innan stjórnsýslu
ríkisins, dómskerfisins og fræðimannasamfélagsins. Fimmti nefndarmaðurinn er umhverfis- og auðlindafræðingur sem hefur háskólagráðu í
líffræði, framhaldsgráðu í fiskifræði
(e. Fisheries Science) og doktorspróf í
auðlindastjórnun (e. Natural Resource
Management). Hann hefur á starfsferli sínum innan, sem utan lands,
stundað rannsóknir, verið til ráðgjafar, sinnt kennslu og haldið fyrirlestra
vegna málefna tengdra hafinu, sjávarútvegi, fiskveiðum, fiskveiðistjórnun,
auðlindastjórnun auk þess sem hann
hefur áður haft umsjón með norrænu
samstarfi um fiskveiðar, fiskveiðistjórnun og fiskeldi, m.a. um nýsköpun í fiskeldi, s.s. lokað landeldi (RAS)
og úthafseldi.
Telur nefndin , sem er á stjórnsýslustigi að hún sé ekki bundin af
ákvæðum 12. greinar stjórnsýslulaga um meðalhóf?
Svar: Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála er líkt og önnur stjórnvöld bundin af ákvæðum
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 nema
önnur lög hafi að geyma strangari
málsmeðferðarreglur, sbr. 2. mgr. 2.
gr. laganna. Í úrskurðum sínum hefur
nefndin beitt ákvæðum tilvitnaðrar
12. gr. stjórnsýslulaga um meðalhóf
t.a.m. með því að fella kærðar ákvarðanir úr gildi að hluta, þegar það hefur komið til greina. Í málum þeim
sem hér er spurt um voru hin kærðu
leyfi gefin út í heild sinni á grundvelli
mats á umhverfisáhrifum sem að áliti
úrskurðarnefndarinnar var haldið
ógildingarannmörkum. Gat því eðli
máls samkvæmt ekki komið til álita að
fella leyfin úr gildi að hluta.

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Sjá fleiri

Vel valið fyrir húsið þitt

Nánari upplýsingar á
heimasíðu okkar
volundarhus.is
og í síma 864-2400.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

volundarhus.is · Sími 864-2400

Kæli- & frystiklefar
Í öllum stærðum

Funahöfða 7, 110 Reykjavík

Sími 577 6666
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Guðbjörg kveður Önnu dóttur sína, þegar hún
fer í síðasta sinn frá Kambi á leið á Vífilsstaði,
snemmsumars 1954.

Móðirin og börnin. Efri röð
frá vinstri: Trausti, Fanney, Marta,
Pálína og Ágúst. Neðri röð frá
vinstri: Anna, Jóna, Guðbjörg,
Kristín og Þorbjörg.

Systkinin á Kambi.

Frá Kambi
1991. Saumavél og ryðguð
tannhjól.

Héðan fer ekkert okkar út!

Ú

t er komin bókin Kambsmálið – Engu gleymt, ekkert
fyrirgefið eftir Jón Hjartarson
rithöfund og fyrrverandi fræðslustjóra. Bókin segir frá fornaldarlegum átökum fátækrar fjölskyldu við
hreppsyfirvöld í Árneshreppi. Bókaútgáfan Sæmundur gefur út.
Blaðið grípur hér ofan í upphafskafla bókarinnar þar sem segir frá
því þegar hreppstjóri mætir að bænum Kambi þann 4. júní 1953 þeirra
erinda að bjóða upp dánarbú heimilisföðurins sem látist hafði fyrr á árinu. Húsmóðirin var á berklahælinu á
Vífilsstöðum en heima fyrir einungis
börnin, átta talsins og á aldrinum 7 til
18 ára. Millifyrirsagnir eru blaðsins.

Krakkar í koti við rýran kost

Veturinn og fram á sumar búum við
systkinin á Kambi. Ég var 18 ára,
Jóna 17 ára. Við héldum okkur mest
heimavið, enda að engu að hverfa
annarsstaðar á þessum tíma árs.
Hvernig framhaldinu yrði háttað var
ekki í okkar höndum, en samt var
framtíðarhugsunin hjá okkur bundin
við búsetu á Kambi, að minnsta kosti
fyrsta kastið. Heilsan hjá mömmu var
svo léleg að þegar leið á vorið varð
hún að fara til Reykjavíkur að leita sér
lækninga, sem endaði með því að hún
var lögð inn á Landspítalann í lok júní.
Heima á Kambi hírðumst við
krakkarnir ein í kotinu við rýran
kost og litla gleði. Aðstæðurnar voru
þrúgandi þegar saman fóru veikindi
mömmu og óvissan sem tengdist
dánarbúinu. Dánarbúið var óuppgert, við sáum að pabbi hafði skuldað

hreppnum, kaupfélaginu og fleirum
þegar það var skrifað upp og vissum
að fyrr en síðar kæmi að því að skiptaráðandi tæki ákvörðun um uppgjör á
þessum skuldum. Við gerðum okkur samt einhverjar vonir um að við
gætum haldið áfram að eiga heima
á Kambi, að hreppsnefndin og aðrir
sem málið varðaði myndu með einhverjum hætti liðka til og sjá til þess
að það gæti orðið.
Við vissum auðvitað að undir
svipuðum kringumstæðum hafði fjölskyldum verið sundrað, yngri börn
gerð að sveitarómögum og komið
fyrir hjá þeim sem minnst meðlags
kröfðust, en eldri börnum komið í
vinnumennsku þar sem þau gætu sjálf
unnið fyrir sér án þess að valda sveitarþyngslum. Þetta voru algeng úrræði
í sveitum áður fyrr, en við vildum samt
ekki trúa því að þetta yrðu okkar örlög
um miðja 20. öldina. Við vorum öll
sammála um að berjast gegn sundrun
fjölskyldunnar með öllum tiltækum
ráðum, ef slík ráðstöfun væri uppi á
teningnum hjá yfirvöldunum.

Helvítis aumingjar

Þann 13. maí mætti hreppstjórinn að
Kambi til þess að skrifa upp dánarbúið eftir pabba. Þar var allt tínt til,
bæði dautt og lifandi, sem mögulegt
var að koma undir dánarbúið. Þegar
uppskriftinni var lokið tilkynnti hann
okkur að uppboð á dánarbúinu færi
fram fljótlega.
Umburðarbréf, þar sem uppboðið var auglýst, var borið á alla bæi í
sveitinni og í sama bréfi var auglýst
annað uppboð í Reykjarfirði, sem fara

ætti fram 6. júní sama ár eða tveim
dögum eftir uppboðið hjá okkur.
Þegar kom að uppboðsdeginum bökuðum við pönnukökur um morguninn svo hægt yrði að bjóða gestunum
kaffi og með því.
Ég man ekki hvað við hugsuðum
þennan morgun, kannski hugsuðum við ekki neitt, en við bárum svo
mikla virðingu fyrir hreppstjóranum
og oddvitanum og öðrum embættismönnum hreppsins, sem við vissum
að kæmu að uppboðinu, að það var
ekki annað í boði en taka vel á móti
þeim og öðrum sveitungum.
Það komu margir sveitungar, einhverjir komu á bátum og lentu í mesta
basli í lendingunni, aðrir komu ríðandi eða gangandi. Ég man ekki hvað
margir komu en það var þröng í eldhúsinu og strax mikið þvarg, því um
leið og hreppstjórinn gekk inn úr dyrunum, íklæddur embættisskrúðanum,
gleypti hann í sig nokkrar pönnukökur og tilkynnti okkur síðan að við
mættum ekki bjóða í góssið.
Ég vissi betur og mótmælti þessu
ákveðið og úr urðu ansi hörð orðaskipti, sem enduðu með því að hreppstjórinn gafst upp á mér og tilkynnti,
að fyrst ég léti svona þá yrði að staðgreiða allt á staðnum. Ég sagði það allt
í lagi, þar sem ég vissi að Ágúst bróðir
hafði fengið útborgað daginn áður á
Djúpuvík og gæti staðgreitt.
En þegar komið var út í fjárhús og
uppboðið hófst kom í ljós að fæstir
höfðu peninga á sér svo hætt var við
að krefjast staðgreiðslu og auglýstir
skilmálar látnir standa. Ýmsir í hópnum urðu okkur reiðir og fannst að ég

Íbúðarhúsið á Kambi,
fjóshlaðan nær.

ætti ekki að standa svona upp í hárinu
á hreppstjóranum, heldur að kyssa
á vöndinn og vera þakklát fyrir það
sem að okkur væri rétt. Í hamaganginum heyrði ég að Guðjón Magnússon
frá Kjörvogi kallaði mig „helvítis
aumingja“ og átti sjálfsagt við að lítilsiglt fólk eins og við ættum ekki að
vera með uppsteyt. Það verður þó að
segja karlaumingjanum til hróss, að
hann keypti af mér rollu á yfirverði
um haustið, hefur sjálfsagt séð eftir
orðum sínum frá því á uppboðinu.

Engu gleymt og ekkert fyrirgefið

Á þessum fáu mínútum fauk öll
virðingin gagnvart þessum mönnum út í veður og vind og hefur aldrei
komið til baka. Engu gleymt, ekkert
fyrigefið. Greinilegt var að þeir voru
ákveðnir í að „ganga frá fjölskyldunni“
í eitt skipti fyrir öll, að selja allt sem
hægt væri að selja og skipta svo okkur krökkunum niður á bæi eins og
hverju öðru búfé. Það kom glögglega

í ljós að búið var að ákveða hvert við
elstu systkinin ættum að fara, en með
þau yngri, sem ekki var almennilega
hægt að nýta til alvöru vinnu, var allt
í óvissu. Þeim skyldi komið fyrir þar
sem meðlag væri minnst og viðráðanlegt út frá sjónarhóli sveitarstjórnar;
sem sagt, gerð að sveitarómögum.
Þegar uppboðinu var lokið úti í
fjárhúsum fóru allir aftur heim í bæ
til að skipta okkur krökkunum niður
á bæina, meðal annars átti Jóna að fara
til hreppstjórans til að vera á símanum og annast aldraða móður hans og
fleira, einn kvað upp úr með „að hann
tæki strákinn“ og átti þar við Trausta
bróður. Þá var það sem ég stillti mér
upp í dyrunum og sagði:
„Héðan fer ekkert okkar út.“
Þögn sló á alla viðstadda. Samt
var eins og flestum létti, það var
auðfundið að sumum fannst framganga yfirvaldanna harðneskjuleg og
miskunnarlaus gagnvart okkur sem
höfðum engan nema okkur sjálf til að
treysta á.
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Hallgrímur Sveinsson:

Nýtt hlutafélag, Puntstrá ehf, samvinnufélag, stofnað í Auðkúluhreppi

S

ú saga flýgur nú um Vestfirsku
Alpana, að stofnað hafi verið
nýtt félag í Auðkúluhreppi og
segja sumir kunnugir að ekki veiti nú
af. Er um að ræða bæði hlutafélag og
samvinnufélag og heitir Puntstrá ehf.

Frá Karlsstöðum
í Auðkúluhreppi.
Það er greinilega
búið að rafvæða
hjá honum Kalla
gamla! Ljósm.
H. S.

Tilgangur félagsins: Að græða
sem mest.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með
því að kaupa og selja fasteignir, leigja
þær út á svörtu og með almennri lánaog okurstarfsemi. Þar mun að sjálfsögðu verða gætt meðalhófs samkv.
stjórnarskránni. Selja puntstrá og
annan gróður af túnum hér vestra til
höfuðborgarinnar og annarra landshluta. Einnig markaðsetning erlendis,
einkum í Danmörku. Magnafsláttur
verður veittur af öllum framleiðsluvörum félagsins og verður þar einnig
gætt meðalhófs. Gangverð á þeim er
nú 250,000,- kr. kg. Að hvetja gamla
og aflóga bændur til dáða á túnum
sínum.
Heimili og varnarþing: Grelutóttir, 465
Bíldudalur.
Stjórn: Nöfn þeirra verða ekki birt fyrr
en búið er að færa stofnun félagsins
inn í veðmálabækur Auðkúluhrepps.
Skoðunarmenn: Karl Karlsson leysingi
á Karlsstöðum, Hjallkár á Hjallkárseyri og Rauður á Rauðsstöðum.

Hlutafé: 450,000,000,00- Fjögur hundruð og fimmtíu milljónir króna.Hömlur á meðferð hlutafjár: Já.
Lausnarskylda á hlutabréfum: Nei.

Gróðinn verður þvættaður
samkvæmt meðalhófi

Í tilkynningu kemur fram, að þeir sem
áhuga hafa á að kaupa hlutabréf, því
það sé eftir miklu að slægjast, snúi sér
til Sparisjóðs Auðkúluhrepps. Þá kemur þar fram að gróðinn verði þvættaður og verður þar stranglega gætt
meðalhófs. Hann verður ávaxtaður
bæði þar og á svokölluðum Tortóla
eða Jómfrúreyjum eða jafnvel Cayman

Islands. Þar ku hann vera nokkuð öruggur fyrir Skattmann gamla. Samið
verður við Notarii Publicii um að skipt
verði um kennitölu ef í harðbakkann
slær. Færast þá allar eignir af gömlu
kennitölunni yfir á þá nýju og allir
verða ánægðir nema skuldheimtumenn. Skuldir munu nefnilega gufa
upp og þeir fá ekki fimmeyring!
Tekið skal fram, að hér er um fullan þjóðhagslegan sannleika að ræða,
þó nokkuð sé hann færður í stílinn.
Heyrst hefur að hreppsnefnd Auðkúluhrepps muni láta málið til sín
taka og vísa því til innri endurskoðunar hreppsins.

Vestfirskir listamenn

Stefán frá Hvítadal

F. 16. október 1887 á
Hólmavík. D. 7. mars
1933 Bessatungu Saurbæ.
Öndvegisverk: Erla, Vorsól, Jól. Það er engin þörf
að kvarta, þegar blessuð
sólin skín.

S

tefán Sigurðsson eða Stefán frá
Hvítadal einsog hann kallaði
sig, kunni sannlega að orða
hlutina. Vormaður í svo mörgum
skilningi þess orðs. Hann dýrkaði
vorið einsog svo mörg okkar sem á
Íslandi búum. Hann var einnig vormaður ljóðlistarinnar kom með nýja
strauma sem áttu eftir að hafa áhrif á
mörg skáldin.

Fyrsti Hólmvíkingurinn

Fyrsti innfæddi Hólmvíkingurinn
fæddur 1887. Ungur sendur í fóstur til
frænda síns á Ströndum. Seinnameir flutti fóstri í Hvítadal sem Stefán
kenndi sig síðar við. Var strax mikill
bókaormur og hafði meiri unun af
lestri en sveitastörfunum. Ungur byrjaði Stefán að yrkja og er hið elsta sem
varðveist hefur frá 1899 þegar hann
var aðeins 12 ára gamall.
Fór suður að mennta sig en náði
eigi að festa hugann við skruddurnar og heldur aftur vestur og nú á Ísafjörð. Þar ræður hann sig sem nema
í Prentsmiðju Vestra. Já, upplagt
að tengja saman áhugamálið
og vinnuna. Hvað er betra
fyrir upprennandi skáld
að geta prentað sín
eigin verk. Svo varð
og raunin því þennan vetur birtast hans
fyrstu verk á prenti.
Í upphafi árs 1906
gjörist það óhapp að Stefán hrapar niður brattan
stiga. Sársaukinn var
mikill og sárið sem hann

hlaut af fallinu vildi ekki gróa. Hann
þráaðist við og leitaði sér eigi lækninga, leitaði frekar í áfengið til að lina
kvalirnar. Vínið var hér komið í hans
tilveru og næstu árin átti sú iðja bara
eftir að aukast.

inn var lækningin. Á heilsuhælinu var
myndarleg hjúkrunarkona að nafni
Mathilde. Nú tók karl að hressast og
var hann henni ævinlega þakklátur þó
þau hafi nú eigi gengið upp að altarinu.

Fótinn af

Söngvar förumannsins

Haltrandi fer Stefán frá Ísafirði án
þess að ljúka prentnáminu. En svo
rennur upp örlagaárið 1907. Í febrúar
það ár grípur taugaveiki ungskáldið
Stefán. Eigi fór þetta vel í hinn brothætta fót einsog hann sagði sjálfur frá
síðar: „Upp úr taugaveikinni fékk ég
fótarmein. Lauk því svo, að ég missti
fótinn ofan við ökklalið.“ Víst var
þetta skelfilegt áfall svo ungum manni
sem var aðeins 19 ára. Enda er svo
sagt að hann hafi aldrei gengið heill
til verks eftir fótamissinn. Gervilimir
þess tíma voru eigi eins góðir og þeir
eru í dag. Nýi fótur Stefáns var úr tré
einsog algengt var á þessum tíma.
Stubburinn var með leðurhólkum
sem var aftur festur með reimum af
ýmsum stærðum og hnýtt alveg upp
fyrir hné. Fótstubburinn vildi gjarnan
bólgna og vel má hugsa sér hve nýstandi sársaukinn var.
Næstu árin flakkar Stefán víða en
tollir sjaldan lengi í vinnu. Fer m.a. til
Akureyrar ásamt öðru ungskáldi Þórbergi Þórðarsyni. Sá síðarnefndi átti
síðan eftir að rita um sinn skáldbróður í Íslenskum aðli.
1912 ákvað Stefán að sigla til
Noregs og freista þar gæfunnar.
Fær fljótlega vinnu en fóturinn angraði stöðugt. Ofan
í meinið fékk hann hina
miskunarlausu
berkla
og var loks lagður inná
heilsuhæli. Skáldið sá nú
ekkert ljós í tilverunni
lengur. Ritaði meira að
segja bréf til vinar síns,
hvar hann tjáði honum að
nú væri ekkert annað eftir
en að slökkva ljósið. En ljósið
það er einsog vorið, kemur alltaf aftur. Amor-

Stefán kemur aftur til Íslands en hefur þó eigi náð fullum bata. Þrátt fyrir
heilsuleysi hélt hann áfram að yrkja og
í október 1918 kemur út hans fyrsta
ljóðabók, Söngvar förumannsins.
Engar ýkjur er hér að segja að verkið
hafi ollið straumhvörfum í ljóðlistasögu landsins. Hér voru ekki ættjarðarljóðin út um allt sem hafði verið
svo móðins til þessa. Nei, hér var ort
í fyrstu persónu. Skáldið er í raun að
yrkja um sig sjálft að mestu. Stefán
sendi frá sér 4 ljóðabækur til viðbótar
áður en yfir lauk.
Það er ósjaldan sagt um listamenn
að þeir séu gjarnan annars hugar.
Einsog með hugann í einhverju verki
sem er að mótast hverju sinni. Þegar
svo er þá þýðir ekkert við þá að tala,
þeir eru bara á tali, og þá við sjálfa
sig. Svo var og raunin um okkar Stefán. Sögufróður sagði að þegar Stefán
heyrði eigi þegar við hann var talað
þá þýddi það eitt að hann var kominn
í aðra heima. Þetta var þó eigi gert í
hljóði. Nei, því skáldið sönglaði. Var
þó víst bara einhver mjög sérstakur
tónn og alltaf sá sami en eigi ákveðið
lag nema þá bara hans eigið lag. Má
því sannlega segja að skáldið hafi ort
með sínu lagi.
Árið 1919 gekk Stefán að eiga Sigríði Jónsdóttur. Var þeirra sambúð
sérlega ávaxtarsöm því alls urðu börnin 10. Dvöldu hjónin víða þó mest
vestra síðast á Bessatungu í Saurbæ
hvar skáldið andaðist.
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild:
Ivar Orgland. Stefán frá Hvítadal.
Maðurinn og skáldið. 1962 Stefán
frá Hvítadal og Noregur. Bókaútgáfa
menningarsjóðs 1990.

VESTFJARÐAVEGUR

(60), R LEIÐ VS Þ-H LEIÐ
H
ej-a Norge, þetta er eitt
stórt samsæri! Það var þá
rétt hjá Erni Árnasyni í
Spaugstofunni forðum daga þegar
hann varaði okkur við misvitrum
ráðum Norðmanna, sem nú beinast
gegn Þ-H leiðinni.

ferðin hefur haft á þessi bæjarfélög
þó hún hafi legið í gegnum þau til
margra ára. Í því samhengi er talað
um að minni hagsmunir eigi að
víkja fyrir meiri hagsmunum. Þessa
hugsun skil ég ekki og spyr hver ætlar að meta hagsmuni hvers og eins?

Ég er ekki svo einfaldur að trúa
því að það sé hlutlaust mat þegar aðilar velja sér verkfræðistofu og óska
eftir útkomu sem er önnur en Þ-H
leiðin. Það er þannig þegar þjónusta
er keypt af tilteknum aðila þá reynir
sá sem hana selur að þóknast þeim
sem hana kaupir. Þannig tel ég að
þessi norska skýrsla hafi orðið til.

Nokkur orð um Þ-H leiðina sem
ég hef alltaf stutt, ekki síst vegna
þess að þar er ekki búseta. Svæðið
gjörþekki ég eftir að hafa stundað
þar smalamennsku til fjölda ára. Í
mínum huga er enginn munur á
birkikjarrinu þar í samanburði við
annars staðar á Vestfjörðum. Það
er alls staðar jafn fallegt. Þá hef ég
heldur ekki orðið var við að ferðafólk fari mikið um svæðið til að
njóta þess enda er það mjög ógreiðfært yfirferðar.

Það er stutt á milli fjalls og fjöru
hvort heldur er út Barmahlíðina
eða Reykjanesið og vanhugsuð hugmynd að mínu mati að leggja þar veg
sem spannar 60 m. Umferð er alltaf
neikvæð þar sem fólk býr. Að mati
skýrsluhöfunda eru helstu rökin fyrir veginum þau að hann muni hafa
góð samfélagsleg áhrif. Í mínum
huga eru áhrifin þveröfug og mun
ég gera grein fyrir þeim í eftirfarandi
sex liðum:
Í fyrsta lagi mun umferðin á
þessu svæði verða hröð og einkennast af miklum þungaflutningum. Með aukinni umferð eykst
slysahætta, ef hægt er að tala um
eitthvað sem er óafturkræft þá eru
það líf og limir fólks sem lendir í
slysum;
Í öðru lagi mun mikil hljóðmengun hljótast af framkvæmdinni,
niður frá umferðinni kemur alltaf
til með að bergmála frá fjallinu út
Reykjanesið;
Í þriðja lagi geta veður út
Reykjanesið verið varasöm. Í
norðanáttum myndast gjarnan mjög
snarpar vindkviður á svæðinu;
Í fjórða lagi er ljóst að umferð á
svæðinu mun hafa veruleg neikvæð
áhrif á fjölskrúðugt fuglalíf sem þar
er fyrir;
Í fimmta lagi er verið að skerða
verulega búsetu þeirra bænda sem
þarna búa og styð ég þá heilshugar
í baráttu þeirra gegn vegalagningunni.
Í sjötta og síðasta lagi vil ég
benda á staði eins og Búðardal og
Hólmavík. Ég get ekki séð þau jákvæðu samfélagslegu áhrif sem um-

Ég tel að vegalagning um svæðið
eigi því eftir að sóma sér vel í þessu
umhverfi og verði til þess að fleiri
fái að njóta þess en ella, við skulum
ekki gleyma þeim sem ekki komast
um gangandi. Þá er nauðsynlegt að
minna á að framkvæmdir við Þ-H
leiðina eru algjörlega óháðar annarri
umferð og ljóst að mikil óþægindi
munu fylgja vinnu við Þjóðveg 60
út Barmahlíðina og Reykjanesið
fyrir íbúa svæðisins. Reykhólar eru
í fínu vegasambandi í dag, komst á
við þverun Gilsfjarðar, þangað kemur fólk í dag til að njóta kyrrðar og
öryggis.
Það er dapurlegt til þess að vita
að einstaklingar sem hvorki eru
fæddir eða uppaldir á þessu svæði
reyni hvað þeir geta að knýja fram
svokallaða R-leið óháð kostnaði og
gegn vilja megin þorra íbúa á svæðinu. Allt til þess eins að Þ-H leiðin
verði ekki farin. Ég ætla rétt að vona
og geri þá kröfu að sveitastjórnin
kalli til sín sérfræðinga á sviði umferðaröryggismála til að vega saman
kosti og galla.
Þá finnst mér löngu tímabært
að teknar verði saman upplýsingar
um hvað búið er að eyða af almanna
fé í sérfræðiálit og skýrslur vegna
áforma um vegalagningu á umræddu svæði sem staðið hafa yfir í
á annan áratug. Nú er mál að linni.
Hefjumst handa við Þ-H leiðina nú
þegar. Það skal tekið fram að ég er
ekki á móti jarðgöngum.
Með vinsemd og virðingu
Magnús Sigurgeirsson
frá Reyhólum
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Útilokað að byggja laxeldi
eingöngu upp á landi
E

ldisframleiðsla á laxi í heiminum er um 2,5 milljónir tonna.
Það svarar til um 17 milljarða
máltíða. Hlutur landeldisins er um
0,1 prósent, eins og fram hefur komið
m.a. í grein eftir Helga Thorarensen
prófessor við Háskólann á Hólum.
Þetta sýnir í hnotskurn hversu fráleitt
það er að unnt sé að flytja allt það laxeldi upp á land sem nú fer nánast að
öllu leyti fram í sjó. Þó er þessu haldið
fram af fullri alvöru, að ætla má, í opinberri umræðu.

Fáein hundruð tonn

Rétt er það að ýmis dæmi má nefna
um áform um frekara landeldi. Það
er hins vegar alveg jafn ljóst að þó öll
hin ítrustu áform gangi eftir, sem þó
má telja ólíklegt, mun það ekki breyta
heildarmyndinni.
Laxeldisframleiðslan verður í fyrirsjáanlegri framtíð að langmestu leyti í sjó en ekki á
landi. Landeldisframleiðslan sem

stundum er vísað til sem sérstakrar
fyrirmyndar fyrir okkur Íslendinga,
svo sem í Kanada, Póllandi og Sviss,
hleypur á fáeinum hundruðum tonna
á ári í hverjum stað. Það gefur augaleið
að eldi af þeirri stærðargráðu stendur
ekki undir fjárfestingu og rekstrarkostnaði sem fylgir nútíma fiskeldi.

Kostnaðurinn 50% meiri

Vitaskuld á landeldi á laxi sem og öðrum tegundum fullan rétt á sér og gerir
ekkert annað en að auka fjölbreytni í
þeirri mikilvægu starfsemi sem fiskeldið er. Því ber að fagna að menn vilji
stunda fiskeldi á landi til viðbótar við
þá starfsemi sem fer fram í sjókvíum
og verður auðvitað ráðandi um ókomin ár.
Nýlega kom út skýrsla nokkurra
virtra vísindastofnana í Noregi sem
ætlað er að varpa ljósi á stöðu og
möguleika landeldisins í samanburði
við sjókvíaeldið. Þar getur margt fróð-

legt að líta. Meðal annars það að framleiðslukostnaðurinn í landeldinu þar í
landi væri nær 50 prósent hærri en í
hefðbundnu eldi í sjókvíum.

Mikil andstaða við landeldi í
Bandaríkjunum

Því var slegið upp í fjölmiðlum að mikil
áform væru nú í Bandaríkjunum um
landeldi og vísað til þess að það væri
til marks um breyttar áherslur í heiminum í fiskeldismálum. Í þessu sambandi er athyglisvert að fylgjast með
harðvítugri umræðu sem á sér stað
t.a.m. í Maine-fylki þar sem slík áform
hafa verið kynnt og þar sem gagnrýnin
beinist mjög að umhverfisþáttum, svo
sem landrými, vatnsnotkun, úrgangi
og fleiri þáttum. Því fer þess vegna víðs
fjarri að úti í hinum stóra heimi sé eintóm ánægja með þessa þróun og eftirtektarvert er að að sumu leyti er beitt
sama málflutningi og gert er í gagnrýninni á fiskeldi hér á landi.

Landeldi nærri mörkuðum –
fjarri Íslandi

Þau áform sem helst eru núna til umræðu varðandi landeldi eru á svæðum
sem liggja nærri helstu mörkuðum,
svo sem í Bandaríkjunum. Þannig
horfa fjárfestarnir á að fjárhagslegt
óhagræði af landeldi í samanburði við
sjókvíaeldi megi að nokkru vega upp
með nálægð við markaðina. Þegar af
þeirri ástæðu gefur það augaleið að
landeldi hér á landi gæti aldrei staðist
þessum keppinautum snúning og svo
sem ekki heldur í Noregi ef út í það er
farið, nema þá ef til vill í litlum mæli
hlutfallslega. Hugmyndir um landeldi
á laxi á svæðum hér á landi þar sem
nú er stundað sjókvíaeldi, á Austfjörðum og Vestfjörðum, eru því gjörsamlega óraunhæfar.

Hvar á að virkja?

Fiskeldi á landi í stórum stíl kallar á
mikla orku. Það er því ljóst að ef menn
ætla að stunda landeldi á laxi svo um
munar kallar það á virkjanir til viðbótar því sem fyrirhuguð stóraukin
orkuþörf, m.a. vegna orkuskipta, hefur í för með sér. Ætla menn að um það
gæti orðið almenn sátt í samfélaginu?
– Við vitum öll svarið við því.

Vatnsnotkun, úrgangur,
landnýting og dýpra kolefnisfótspor

Landeldi hefur einnig í för með
sér mikla vatnsnotkun sem ekki er
endilega alls staðar auðvelt að verða
við, jafnvel hér á landi, þó það komi
kannski á óvart. Endurnýtingarkerfi
á hinn bóginn sem unnt væri að nota
til að draga úr vatnsnotkun krefst viðbótarorku sem í dag er ekki til staðar.
Þá er ljóst að úrgangsmál frá landeldi
sem fram fer í stórum stíl er alls ekki
einfalt úrlausnarefni. Ofan á þetta allt
saman bætist síðan að kolefnisfótspor slíkrar starfsemi er mun dýpra
en í sjókvíaeldi, sem er kannski ekki
beinlínis það æskilegasta þegar við
heyrum bókstaflega neyðaróp um
alla heimsbyggðina um að draga úr
slíku. Loks er að nefna að landeldi af
nægjanlegri stærðargráðu útheimtir
gríðarleg landsvæði nærri þéttbýli.
„Útilokað að byggja laxeldi eingöngu upp á landi“
Á Íslandi hefur verið stundað laxeldi á landi í takmörkuðum mæli um
árabil og verið til mikillar fyrirmyndar. Hér er því til staðar reynsla og samanburður við aðra kosti. Það eru þess
vegna hæg heimatökin að kalla eftir
áliti þeirra sem reynsluna hafa. Það
vill svo vel til að slíkt hefur verið gert
og niðurstaðan er einföld og skýr: „Ef
þetta er allt tekið saman
má segja að útilokað
sé að byggja laxeldi eingöngu upp
á landi,“ segja
þeir sem tala
af langri eigin
reynslu.
Einar K.
Guðfinnsson

Sjávarútvegur er
undistaða velferðar

VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

REYKHÓLAHREPPUR

BOLUNGARVÍKURHÖFN
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229 fjölskyldur eiga rúman milljarð króna hver

B

irt hefur verið svar Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra við fyrirspurnum
Loga Einarssonar, alþm. um eignir og
tekjur landsmanna árið 2017. Þar kemur fram að
efsta 0,1% landsmanna, sem eru 229 fjölskyldur
hafi átt í lok árs 2017 eignir að fjárhæð 237 milljörðum króna. Gerir það að jafnaði 1.034 milljónir króna á hverja þessara 229 fjölskyldna.
Eignamesta 1% landsmanna eru 2.290 fjölskyldur og áttu þær samtals 719 milljarða króna.
Er meðaltalið þar 314 milljónir króna á fjölskyldu. Fimm prósent fjölskyldnanna, 11.450
fjölskyldur, áttu samtals 1.648 milljarða

króna. Hver fjölskylda átti að jafnaði 144 milljónir króna.
Þessi 5% fjölskyldnanna átti 42% alls eigin
fjár landsmanna. Ríkasta 1% átti 18% eignanna
og ríkasta 0,1% átti samtals 6%.
Á árinu 2017 voru um 230 þúsund fjölskyldur í gögnum ríkisskattstjóra miðað við framangreinda skilgreiningu. Þar af er 5%-hópurinn
námundaður við 11.450 fjölskyldur, 1-% hópurinn við 2.290 fjölskyldur og 0,1%-hópurinn 229
fjölskyldur.
Þegar litið er á tekjurnar höfðu tekjuhæstu 5% samtals 22,6% teknanna árið 2017 eða um 400
milljarða króna. Það gerir
að meðaltali um 35 milljónir króna í árstekjur.
Tekjuhæstu 0,1% fjölskyldnanna höfðu samtals nærri 64 milljarða
króna í árstekjur eða
að jafnaði 279 milljónir
króna hver þessara 229
fjölskyldna.
Þegar litið er til þróunarinnar frá 1997 til 2017
kemur í ljós að eign þess
hluta hefur vaxið
úr tæplega

38% af öllu eigið fé upp í 42%. Þessi hópur á því
núna 10% meira af öllum skuldlausum eignum
en var árið 1997.
Hlutur 0,1% ríkasta hópsins, 229 fjölskyldur, hefru vaxið mun meira eða úr 4,6% upp
í 6% af eigið fé landsmanna. Aukningin
er 1,4% af öllu eigið fé sem er nærri 40%
aukning. Þessi smái hópur hefur því aukið eign sína um 40% á undanförnum 20
árum.

Eigið fé landsmanna hefur
þrefaldast

Annað sem er athyglisvert í svari fjár-

málaráðherra er gífurleg aukning eigin fjár landsmanna. Árið 1997 var það 551 millljarður króna.
Framreiknað til verðlags 2017 er það um 1.356
milljarðar króna. Hins vegar nam eigið fé landsmanna eða fjölskyldnanna í lok árs 2017 hvorki
meira né minna en 3.921 milljarðar króna. Það
er þreföldun á aðeins 20 árum. Raunhækkunin
er 2.565 milljarðar króna. Það jafngildir ríflega
128 milljörðum króna aukning á skuldlausri eign
fjölskyldnanna á hverju ári þessi 20 ár, þar með
talið bankahrunsárin. Það segir sögu um mikla
verðmætasköpun á þessu árabili sem hefur skila
sér út um þjóðfélagið.

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND MEÐ FLYTJANDA
SANDBLÁSTURSKASSAR

Fleiri stærðir
Verð frá 182.156 kr

HÁÞRYSTIDÆLUR
Fleiri gerðir
Verð frá 86.775 kr

ÖLL VERÐ ERU MEÐ VSK
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ÞVOTTAKÖR
LOFTPRESSUR
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Ný bók frá Vestfirska forlaginu:

„Að fortíð skal hyggja
ef frumlegt skal byggja“
G
leði mikil var ríkjandi á Rauðsstöðum í
Borgarfirði, einum af innfjörðum Arnarfjarðar, 14. september 2017. Þá sprengdi
samgönguráðherrann okkar, Jón Gunnarsson,
fyrstu sprenginguna í gangamunna Dýrafjarðarganga. Í framhaldi af ráðherrasprengingunni
sprakk svo ríkisstjórnin um kvöldið. En allir vita
að ekkert samband er náttúrlega þar á milli!

Einar Benediktsson orti:
„Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja,
án fræðslu þess liðna sést ei, hvað er nýtt.“
Í þessari handhægu bók er lítillega hugað að
sögu jarðanna Rauðsstaða og Borgar við þessi
merku tímamót í samgöngusögu Vestfjarða. Þeir
góðu og hugrökku menn sem að verkinu standa
ásamt gestum og gangandi ættu að hafa gagn
og gaman af þeim fróðleik. Gangamunninn er
nefnilega aðeins nokkra metra frá bæjarstæði
Rauðsstaða og skammt er til Borgar í öllu tilliti.
Gangagerðin er samtvinnuð jörðunum tveimur
hvernig sem á er litið. En hér er ekki á nokkurn
hátt verið að fjalla um göngin sem slík, heldur
nánasta umhverfi þeirra Borgarfjarðarmegin.
Allur ágóði af sölu bókarinnar rennur til
Búnaðarfélags Auðkúluhrepps.

BRÉF FRÁ KAFARA TIL TÓMASAR
KNÚTSSONAR VARÐANDI
SJÓKVÍAELDI Á ÍSLANDI Í DAG

Baðinnréttingar

Höfum á lager est
allt fyrir baðherbergið
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Í 25 ÁR

Kæri Tómas,

Þ

ú sagðist knúinn til að setja á
blað lífsreynslu þína varðandi
köfun við sjókvíaeldi fyrir um
30 árum síðan og er það gott og vel en
nú knýrð þú mig til að gera slíkt hið
sama.
Ég fagna áhuga þínum á málefninu
en verð að benda á að sá búnaður sem
notaður var hér á árum áður og þér er
tíðrætt um, stenst á engan hátt samanburð við þær fiskeldiskvíar sem notaðar eru í dag. Þar tala ég af reynslu því
ég þekkti og vann við kvíarnar sem þú
ræðir um og notaðar voru hér á árum
áður og vinn einnig við þær sem notaðar eru í dag.
Síðustu ár hef ég unnið við uppsetningu, eftirlit og viðhald á fiskeldiskvíum og tengdum búnaði á Vestfjörðum og sé um köfunarþjónustu
fyrir öll fiskeldisfyrirtækin á því svæði.
Í dag ber öllum fyrirtækjum á Íslandi að nota aðeins vottaðan fiskeldisbúnað samkvæmt kröfuharðasta
búnaðarstaðli sem þekkist í heiminum í dag (NS 9415). Þar eru bæði
búnaður, kröfur og verklag allt annað
Tómas, en við þekktum hér frá fyrri
tíð. Einnig hefur orðið mikil framþróun í tækni til þess að dreifa fóðri
sem og fylgjast með því að hámarka
fóðurnýtingu enda er það dýrasti hluti
fiskeldisins. Þessi myndavélatækni og
búnaður var ekki til staðar á síðustu
öld og var helsta ástæða þess að hætta
myndaðist á uppsöfnun fóðurs í botnlagi við sjókvíarnar. Samanburður á
búnaði frá fyrri tíð og þess sem notaður er í dag er algjörlega óraunhæfur
og ég átta mig á því Tómas, að þú hefur ekki endilega verið að fylgjast með
framþróun í þessum málum enda hafa
líka mestu framfarirnar átt sér stað
síðasta áratuginn.
Eftirlit með sjávarbotninum undir
og við sjókvíarnar er einnig í öðrum
og betri farvegi en var hér á árum
áður. Að setja stikur í sjávarbotninn
eins og þú nefndir (hef gert það líka)
er ekki látið nægja lengur enda frumstæð aðferð og skilar takmörkuðum
árangri. Í dag er reglulega fylgst með
lífríki á sjávarbotninum undir og við
kvíarnar af okkar færasta vísindafólki
sem stöðugt metur ástand alls lífríkis
þar og það er lögfest að slík umhverfisvöktun þarf að eiga sér stað samhliða
fiskeldinu. Ef þessir vísindamenn sjá
einhver teikn á lofti um að lífríki sé
ógnað þá þurfa fiskeldisfyrirtækin að

draga úr eða hætta eldi á viðkomandi
stað.
Að eiga sameiginlegt áhugamál
er til þess fallið að menn skilja betur
hvorn annan þegar áhugamálið ber á
góma. Það ættum við að færa okkur í
nyt því ég deili með þér ástríðu fyrir
köfun, lífríki sjávar og sjávarbotns.
Sjávarbotninn er gólfið á skrifstofunni
okkar og því teljum við okkur hafa þar
eitthvert vit á og ekki bara það heldur
viljum við halda því hreinu. Starf þitt í
að leiða Bláa Herinn er frábært og hefur vakið okkur mörg til umhugsunar
og hvatt okkur í að standa betur að
umgengni við okkar bláu akra.
Í allri einlægni þá fengist ég ekki
til að starfa fyrir fiskeldisfyrirtæki ef
ég hefði vissu fyrir því að þau væru
að valda óafturkræfum skaða á lífríki
sjávar. Þessu tengt þá er ég stoltur af
og langar til að deila því með þér að ég
hef varið miklum tíma og fjármunum
í að innleiða umhverfisvottun samkvæmt ströngustu kröfum umhverfisstaðalsins ISO 14001 í minn rekstur
sem snýr að þjónustu við fiskeldi. Þar
með urðum við fyrsta fyrirtæki landsins í þessum geira til að ná þeim metnaðarfulla áfanga.
Það gerði ég ekki í hagnaðarskyni
heldur af ástríðu tengdri lífríki sjávar
sem þú þekkir best sjálfur.
Vil að endingu bjóða þér hingað
til Vestfjarða þar sem þú getur horft
yfir öxl stjórnanda fjarstýrðs kafbáts
sem fyrirtæki mitt, Sjótækni er með
og búinn er fullkomnum mælitækjum
og myndavél til að skoða lífríki sjávarbotnsins eða þá að þú getur stjórnað kafbátnum sjálfur og skoðar það
sem þú vilt helst þar sem ég veit að þú
hefðir gaman af því.
Þér er frjálst að skoða hvað sem
er hvort sem það er hjá Arnarlaxi eða
Arctic Fish en ef ég má koma með
uppástungu um stað sem ég vil að
þú skoðir vel þá er það sjávarbotninn
undir elsta sjókvíaeldissvæði Arnarlax
sem er út af Haganesi í Arnarfirði. Veit
það gleður okkur báða það sem þar er
að sjá því þar er fjölbreytt lífríki allt frá
fiskum niður í smæstu lífverur.
Hafðu samband og við erum ætíð
tilbúin að taka á móti þér og í lok dags
getum við fengið að gæða okkur á
umhverfisvænstu matvælaframleiðslu
heims með laxi úr sjóeldi og ég kokkað fyrir þig uppáhalds réttinn minn.
Með vinsemd og virðingu,
Kjartan Jakob Hauksson
Kafari

styrkur - ending - gæði

Þvottahúsinnréttingar
baðhErbErgisinnréttingar

Eldhúsinnréttingar
fataskápar & rEnnihurðir

hágæða danskar innréttingar
í öll hErbErgi hEimilisins

við gErum Þér
hagstætt tilbo
ð
í innréttingar,
raftæki, vaska
og
blöndunartæk
i

Nettoline fær 5 stjörnur frá
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Eigum til margar tegundir af vöskum,
bæði stál, hvíta og svarta.
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Mán. - fim. kl. 09 til 18
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

14. tölublað
7. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Langadalsá
metin á 1,5 – 2
milljarða króna

Þ

að koma óvæntar fullyrðingar
fram í málflutningi Óttar Yngvasonar lögfræðings
þeirra sem kærðu leyfi Arctc Sea
Farm og Arnarlax um laxeldi í sjó og
úrskurðarnefndin margfræga felldi
úr gildi. Óttari gafst kostur á því að
koma sjónarmiðum sínum og annarra
kærenda á framfæri við sjávar- og
landbúnaðarráðherra þegar umsókn
fyrirtækjanna um bráðbirgðaleyfi var
til meðferðar.
Óttar andmælti því að bráðabirgðaleyfi yrði veitt. Í andmælum
hans er vísað til þess að 100 helstu laxveiðiár á skrá Landssambands veiðifélaga séu með samtals um 400 laxveiðistangir og heildarveiði 40–50 þúsund
laxa. Verðmæti hverrar stangar sé
að meðaltali a.m.k. kr. 500 milljónir. Heildarverðmæti þessara 100 laxveiðiáa sé þá um 200 milljarðar kr.
Samkvæmt þessu er til dæmis
verðmæti veiðiréttindanna í Hvannadalsá/Langadalsá í Ísafjarðardjúpi 1,5
– 2 milljarðar króna, en þar eru 3 -4
stangir leyfðar. Þetta er langt umfram
fasteiganmat hlunnindanna. Samanlagt fasteignamat fjögurra jarða sem
eiga réttindi í þessum ám, Rauðumýri,
Tungu, Brekku og Kirkjubóls er aðeins um 15 milljónir króna. Það kann
að vera að fleiri jarðir eigi réttindi í
ánum en það er ólíklegt að talan hækki
mikið. Það er 1% af fullyrðingu Óttars.
Kannski að strandabyggð eigi að láta
líta á skattstofninn til fasteiganskatts.
Meðalársveiði síðustu 40 ára í ánum
tveimur er um 300 laxar. Engin störf
fylgja nýtingu þessara hlunninda.

YAL
RO
Tryggir
öruggan bakstur

Viltu auglýsa í blaðinu Vestfirðir?
Auglýsingasíminn er 578 1190 netfang auglysingar@fotspor.is

