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Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Stjörnur tindra stillt og rótt, 
stafa geislum björtum. 
Norðurljósin loga skær 
leika á himni svörtum. 
Jólahátíð höldum vér 
hýr og glöð í desember 
þó að feyki snjó þá í friði og ró 
við höldum heilög jólin 
heilög blessuð jólin.

Gleðilega 
Jólahátíð!
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Verslunin 
Belladonna

Flott föt,
fyrir flottar konur

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr
Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Verndarsjóður villtra 
laxastofna, North Atlantic 
Salmon Fund (NASF), hóf ný-

verið kynningarátak um kosti þess að 
stunda fiskeldi á landi eða í lokuðum 
sjókvíum. Á undanförnum mánuðum 
hefur nokkuð verið fjallað um fiskeldi 
í opnum sjókvíum við Ísland, sem 
er umdeilt hér eins og annars staðar. 
Minna hefur farið fyrir umræðu um 
heilbrigt og umhverfisvænt fiskeldi 
í lokuðum sjókvíum eða um eldi á 
landi. Markmið kynningarátaksins er 
að upplýsa frekar um neikvæð um-
hverfisáhrif opinna eldiskvía í sjó og 
kosti fiskeldis á landi og í lokuðum 
sjókvíum, sem er hvort tveggja í senn 
öruggara og umhverfisvænna að mati 
NASF. Heiti kynningarátaksins er Á 
móti straumnum og vísar það til lax-
ins „sem leitar móti / straumi sterk-
lega / og stiklar fossa“ eins og Bjarni 
Thorarensen orti um.

Átakið hófst 1. nóvember sl. með 
opnun vefsíðunnar amotistraumn-
um.is. Þar má finna upplýsingar um 
kosti fiskeldis á landi og í lokuðum 
sjókvíum, nánari upplýsingar um þau 
vandamál og umhverfisáhættur sem 
felast í fiskeldi í opnum sjókvíum til 
viðbótar við annan mikilvægan fróð-
leik um málefnið.

Þá stóð NASF á Íslandi fyrir fundi 
nýverið en þar fjallaði Rögnvaldur 

Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
AkvaFuture, um fiskeldi í lokuðum 
sjókvíum og Ragnar Jóhannsson, 
sviðsstjóri fiskeldis og fiskiræktarsviðs 
hjá Hafrannsóknarstofnun um áhætt-
una af erfðablöndun vegna fiskeldis í 
opnum sjókvíum.

„Markmið átaksins er að kynna 
kosti fiskeldis í lokuðum sjókvíum, 
sem er hvort tveggja í senn öruggt og 
umhverfisvænt. Fiskeldi er mikilvæg 
atvinnugrein og mun hafa veigamiklu 
hlutverk að gegna þegar fram líða 
stundir. Ísland er ákjósanlegur staður 

til að byggja upp öflugt fiskeldi en það 
er mikilvægt að stunda fiskeldi í sátt 
við náttúruna og án þess að það skaði 
ímynd og orðspor Íslands,“ segir Gísli 
Sigurðsson, talsmaður kynningar-
átaksins.

Verndarsjóður villtra laxastofna, 
North Atlantic Salmon Fund (NASF) 
er alþjóðleg samtök sjálfboðaliða með 
höfuðstöðvar í Reykjavík. Megin-
markmið NASF er að vernda villtan 
lax í Norður Atlantshafi.

n 10 athyglisverð boðorð
n Guð hefur blessað Ísland í áratug
n Fjallgöngu-
mönnum á Vatnajökli mæta ýmsar 
erfiðar ákvarðanir

Verkefnið ,,Verum vakandi“ 
er samstarfsverkefni Heim-
ilis og skóla og Rannsókna 

og greiningar þar sem boðið er upp 
á fræðslu fyrir foreldra elstu nem-
enda í grunnskóla og foreldra fram-
haldsskólanemenda um mikilvægi 
foreldra í forvörnum. Fræðslufundir 
hafa verið haldnir víða um land svo 
sem á Akureyri, Ísafirði, Árborg og 
Reykjanesbæ og einnig á Egilsstöð-
um og Reyðarfirði. Næsti viðkomu-
staður er Höfn í Hornafirði en fram 
til þessa hefur verið unnið að því 
að fá styrki til að fara sem víðast en 

við verðum 
að spila þetta 
út frá hversu 
vel tekst til að 
fjármagna ver-
kefnið. Vonir 
standa til að 
áfram takist 
að fá stuðning 
við að halda 
þessari mikil-
vægu fræðslu.

Bryndís Jónsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Heimili og skóla, var fyrir stuttu 
með SAFT fræðslu um bætta og ör-
uggari netnotkun í grunnskólum 
á Austurlandi sem og fræðslu fyrir 
bekkjarfulltrúa. Verkefni Heimilis 
og skóla nær yfir allt land, en bet-
ur má ef duga skal til að ná til allra 
byggðakjarna landsins.

Fiskeldiskvíar í Berufirði. Myndin 
tengist efni greinarinnar ekki beint.

Staðreyndir!

Verum vakandi
Verkefni sem býður upp 
á fræðslu fyrir foreldra 
grunnskólabarna

Bryndís Jónsdóttir 
verkefnastjóri.

Pallborðsumræður á foreldradegi 
í lok októbermánaðar sl. Þema 
dagsins var ,,Læsi í krafti foreldra.“

Mikilvægt að Íslendingar 
byggi upp fiskeldi í sátt 
við íslenska náttúru



FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

FRÁBÆR
JÓLATILBOÐ
Komdu í heimsókn



4   13. desember 2018

Fullveldi fagnað  
á aðventunni

Þjóðin hélt sannkallaða fullveldishátíð 1. desember sl. Hátíðin 
var sett fyrir framan Stjórnarráðið í kulda og trekki  og meðal 
vðstaddra var Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands og Mar-

grét II. Danadrottning, ríkisstjórn Íslands og Lars Lokke Rasmussen, 
forsætisráðherra Danmerkur. Minnt var á þá 
skyldur skyldur að standa vörð um þau einstöku 
náttúruverðmæti sem Íslendingar eiga og nýta 
auðlindirnar með sjálfbærum Tryggja þarf að að 
allir sem hér búa fái notið samfélagslegra gæða 
og þátttöku í samfélaginu og að skynsamlega sé 
haldið utan um stjórn efnahagsmála og verð-
mætasköpun þannig að tryggð verði lífsgæði fyrir 
alla. Um aldamótin 1900 brann hugtakið fullveldi 
á íslensku þjóðinni. Íslendinga dreymdi um frelsi 
til að ráða eigin högum og stefnu sinnar þjóðar. 
Árið 1918 var þessum mikilvæga áfanga náð. Ísland varð fullvalda ríki. 
Það þýddi þó að danska öryggisnetið var að vissu leyti horfið og við 
Íslendingar þurftum að takast á við allar mótbárur sjálf. En Íslendingar 
örvæntu ei. Þegar eitthvað bjátar á hafa Íslendingar í gegnum árin sýnt 
mikinn vilja til að sameinast í verki og þessi baráttuandi og samstaða 
Íslendinga hefur komið okkur í gegnum ýmsa erfiða tíma. Nú blasir við 
okkur ein stærsta áskorun mannkynsins til þessa; loftslagsbreytingar, en 
það vandamál er margslungið og verður ekki auðbveldlega leyst.

Fjórða iðnbyltingin fær mikið vægi í umræðu um vinnumarkað-
inn um þessar mundir. Gervigreind, vélmennavæðing og aukin sjálf-
virkni munu fela í sér miklar áskoranir og ganga sumir svo langt að spá 
því að helmingur allra núverandi starfa geti verið sjálfvirkjuð í náinni 
framtíð. Aðrar rannsóknir ganga ekki jafn langt en benda þó á að störf 
munu gjörbreytast og kalla á nýja færni vinnandi fólks. Það er því ekki 
að ástæðulausu að fyrirtæki, samtök launafólks og þjóðir leiti nú allra 
leiða við að undirbúa sig undir komandi breytingar, enda lífskjör fólks 
í húfi. Markvissra umbóta er þörf í menntakerfi landsins því það virðist 
sem það sé óskilvirkt í að leiða saman færni mannauðsins og tækifær-
in á vinnumarkaði. Samtök iðnaðarins vilja sjá nýjar áherslur og skýr-
ari stefnu í menntamálum. Við verðum að vera í stakk búin að mæta 
krefjandi áskorunum framtíðarinnar. Til að mynda fylgja fjórðu iðn-
byltingunni miklar breytingar í störfum. Það hefur verið nefnt að 60% 
þeirra starfa sem grunnskólabörn dagsins í dag muni vinna við í fram-
tíðinni þekkist ekki núna. Höfum það í huga þegar við fögnum nýju 
ári og hugleiðum framtíð yngstu samborgaranna, ekki bara um jól og 
áramót, heldur þurfum við að gera það helst alla daga ársins.

AUSTURLAND óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla, farsæls 
árs og friðar á komandi ári. 

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

LEIÐARI

Mikil ánægja ríkir með opn-
un verslunar á Borgarfirði 
eystra en þar hefur ekki 

verið matvöruverslun um nokkurt 
skeið og íbúar hafa þurft að sækja sínar 
nausynjar til Egilsstaða, jafnvel lengra, 
sem er í 100 km fjarlægð. Verslunin 
heitir einfaldlega Búðin, en það var 
stór hópur heimamanna sem tók sig 
saman og kom versluninni á legg, 
lögðu til vinnu við smíðar, pípulagn-
ir, rafvirkjun, málun, saumaskap og 
margt fleira, sýndu að með sameigin-
legu átaki er hægt að lyfta Grettistaki. 
Búðin er í húsi sem almennt gengur 
undir nafninu Gamla pósthúsið, en 
það var til sölu. Einhverjir hugsðu 
sér að opna þarna gistiaðstöðu fyrir 
ferðamenn en það hugnaðist mörgum 
íbúum staðarins alls ekki, en á Borg-
arfirði búa um 80 manns með fasta 
búsetu. Eigendur hússins eru Christer 
Magnússon rithöfundur og Einfríður 
Árnadóttir læknir, en hún rekur ættir 
til staðarins og er formaður Átthaga-
félags Borgfirðinga á höfuðborgar-
svæðinu. Stofnað var hlutafélag um 
reksturinn og eiga um 70 manns þar 
hlut. Daglegur rekstur Búðarinnar er á 
höndum hlutafélagsins en Christer er 
framkvæmdastjóri.

Einfríður segir að forsaga búðar-
málsins sé sú að Borgarfjörður eystri 
teljist til brothættra byggða og á 

íbúaþingi í febrúar-
mánuði sl. hafi verið 
talið forgangsmál 
að setja upp búð, og 
nú hafi það tekist. 
Verðlag er frekar 
hátt en það skýrist 
m.a. af lítilli veltu, 
dýrum innkaupum 
og flutningskostn-
aði, aðallega frá höf-
uðborgarsvæðinu. 
Fjöldi manns mætti 
við opnun versl-
unarinnar í sum-
ar og ríki almenn 
gleði í hópnum, 
end rík ástæða til. 
Nú geta heimamenn keypt sér flestar 
nauðsynjar á staðnum, jafnvel komið 
við og keypt sér kók og súkkulaðikex. 
Opið er í vetur nokkra tíma þrjá daga 
vikunnar, mánudaga, þriðjudaga og 
föstudaga, en á sumrin verður opið 
alla daga vikunnar.  Borgarfjörður 
eystri er afar vinsæll ferðamannastað-
ur, enda náttúrufegurð þar annáluð.

Christer er að skrifa ævisögu 
Þorbjargar Dýrleifar Árnadóttir frá 
Skútustöðum við Mývatn. Foreldrar 
hennar voru Auður Gísladóttir og sr. 
Árni Jónsson. Hún lauk prófi frá Versl-
unarskólanum 1916 og hóf nám við 
Bispebjerg-spítala í Kaupmannahöfn 

1919 og lauk þaðan prófi 1923. Stund-
aði hún hjúkrunarstörf í Reykjavík en 
hélt til Seattle 1925 til náms. Þorbjörg 
var skipuð yfirhjúkrunarkona Vífil-
staðaspítala 1929 og frá 1931 stund-
aði hún hjúkrun í Reykjavík og Ósló 
til 1937 en þá fór hún aftur til Seattle. 
Þar lauk hún meistaraprófi í heilsu-
vernd 1945, fyrst íslenskra hjúkrunar-
kvenna. Hún kom til Íslands 1946 og 
vann við kennslu og ritstörf eftir það 
en auk skáldsagnagerðar ritaði hún 
fjölmargar greinar um hjúkrunarmál. 
Þorbjörg orti ljóð og skrifaði fjórar 
skáldsögur, fræðibók og ferðasögu.

Búðin á Borgarfirði 
eystra er mikil búbót

Stella á 
Lindarbakka 
var fyrsti við-
skiptavinurinn, 
enda einn af 
mörgum hlut-
höfum.. 

ELDRI BORGARAR FRÁ BORGARFIRÐI 
EYSTRA MÆTTU Í KAFFISAMSÆTI
Félag Borg-

firðinga eystri 
á höfuð-

borgarsvæðinu efndi 
til kaffisamsætis 
18. nóvember sl.  á 
Hallveigarstöðum í 
Reykjavík fyrir eldri 
borgara sem rekja 
ættir austur á Borg-
arfjörð eystra. Þar 
var vel mætt, rifjaðar 
um gamlar endur-
minningar frá æsku- 
og unglingsárunum 
fyrir austan. Margt 
fleira bar á góma.

Elstur þáttakenda var Guðmundur Halldórs-
son sem er 86 ára, og býsna ern.

Árni Áskelsson 
fór í sveit að Ósi 
á Borgarfirði hjá 
afa og ömmu, 
fyrst þegar hann 
var aðeins 2 ára.

Jafnöldrur og skólasystur í barnaskólanum á 
Borgarfirði eystra. F.v. Eygló Eiðsdóttir, Guðrún 
Björnsdóttir og Sigurlaug Þórðardóttir.

Sigrún Skúladóttir frá Framnesi í ræðustól. Við hlið hennar stendur Þór-
hildur Óladóttir sem átti mestan heiðurinn af kaffisamsætinu.

Í tilefni af 100 ára afmæli fullveld-
is Íslands þann 1. des var notaleg 
stund í Löngubúð á Djúpavogi.

Opnuð var sýningin: ,,Gamm-
ur, griðungur, dreki og bergrisi“, 
þar sem unnið var með fyrsta land-
vættaskjaldarmerki Íslands sem Rík-
arður Jónsson listamaður gerði. Á 
sýningunni voru verk eftir Ríkarð, 
nemendur grunnskólans og leik-
skólans. Einnig var önnur dagskrá til 
skemmtunar og fróðleiks. Kristján 
Ingimarsson og Andrés Skúlason fóru 
með áhorfendur aftur til ársins 1918 í 
máli og myndum.

Fjöldi fólks mætti á viðburðinn og 
naut sýningarinnar og veitinga sem 
Kvenfélagið Vaka útbjó.

Fullveldishátíð  
á Djúpavogi

Fullveldishátíðin í Löngubúð.
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Mýrarljósin hafa sjaldnast 
gefist vel þegar vísa á veg-
inn í atvinnuuppbyggingu, 

hvort sem það er hér á landi eða annars 
saðar. Í umræðunni um fiskeldi hafa 
þó ýmsir verið duglegir við að kveikja 
þau ljós. Gott dæmi um þetta úr um-
ræðu dagsins er það þegar menn segj-
ast ekkert vera á móti fiskeldi, en það 
eigi bara að vera uppi á landi!

17,5 milljarðar máltíða frá laxeldi í 
heiminum

Skoðum þetta aðeins. Laxeldis-
framleiðslan í heiminum er núna um 
2,5 milljónir tonna. Þetta svarar til 
17,5 milljarða máltíða á ári hverju. Af 
þessari framleiðslu er kannsk um eitt 
prósent og tæplega það í formi land-
eldis. Segir það ekki einhverja sögu? 
Ætli það sé ekki einhver skýring á því 
að þeir sem fást við laxeldi stunda það 
í sjó, en ekki uppi á landi.

Framleiðslukostnaður 43 
prósent hærri
Skýringarnar eru margvíslegar. Nefna 
má að samkvæmt nýrri skýrslu sem 
unnin var af virtum vísindastofnun-
um í Noregi  er framleiðslukostnaður 
43 prósent hærri í landeldisstöðvum 
en sjóeldisstöðvum. Til þess að vera 
jafn settir þyrftu menn þá að geta 
hækkað verð á afurðum sínum um 
þessi prósent til þess að vera jafn settir 
samkeppnisaðilunum.

Margfaldur fjárfestingar-
kostnaður
Fjárfestingarkostnaður við landeldis-
stöð, sem notar endurnýtingarbúnað 
á vatni eins og jafnan er raunin, er tíu 
sinnum hærri en í sjóeldi. Ætli ekki 
þyrfti að koma til talsverðar verð-
hækkanir til þess að það gengi upp? 

Telja menn það slíkt raunhæft? 
Gæti nú ekki verið að neytendur 17,5 
milljarða máltíða í heiminum hrykkju 

einhverjir undan og strækuðu á slíka 
verðlagningu á matvörunni? Og ætli 
hér séu ekki komnar nægilegar skýr-
ingar á því að laxeldi í heiminum er 
nær eingöngu stundað í sjó?

Landeldi gæti numið 1,5 pró-
sent heimsframleiðslunnar 
eftir fjögur ár
Nefna má dæmi um uppbyggingu á 
laxeldi á landi og áform um slíkt hafa 
verið nefnd og eru hafin í einstaka 
tilvikum. Uppbygging þessara stöðva 
er nær algjörlega áformuð á svæðum 
sem liggja sem næst hinum stóru og 
fjölmennu mörkuðum, svo sem nærri 
þéttbýlustu stöðunum í Bandaríkjun-
um. Tilgangurinn er að spara flutn-
ingskostnað til þess að vega eitthvað 
upp á móti margföldum fjárfestingar-
kostnaði og mun hærri rekstrarkostn-
aði.

Þó er það svo, að þrátt fyrir nokk-
ur dæmi um uppbyggingu laxeldis á 

landi, einkanlega í Bandaríkjunum, 
er talið að eftir fjögur ár muni heims-
framleiðslan á laxi í heiminum í land-
eldisstöðvum, aðeins numið um 1,5 
prósenti af heildarframleiðslunni í 
heiminum.

En reddar lítill orkukostnað-
ur á Íslandi þessu ekki alveg?
Stundum er því haldið fram að orku-
kostnaður hér á landi sé svo lítill að 
vel megi stunda allt fiskeldi á landi. 
En er það svo? Er orkuverð svona lágt? 
Gáum að því að orkuverð hefur hækk-
að hér mikið á síðustu árum. Orkufyr-
irtækin hafa skipulega unnið að því að 
hækka rafmagnstaxta sína, til stóru 
iðnfyrirtækjanna sem kaupa lang 
mestan hluta raforkunnar, þannig að 
þeir séu sem næstir því sem þekkist til 
að mynda í Evrópu. Og jafnvel þó fisk-
eldið gæti notið lágs orkuverðs af hita-
veitum, myndi það alls ekki duga til 
að vega upp það óhagræði sem væri af 
laxeldi á landi. Aukinheldur sem raf-
orkukaup yrðu alltaf verulegur þáttur í 
rekstrarkostnaði landeldisstöðva.

Og svo eru fjölmargir aðrir þættir 
sem hafa þarf í huga. Nefna má vatns-
notkun, einnig það sem til fellur frá 
fiskeldi (og andstæðingar þess hafa 
kallað mengun) sem koma þarf í lóg 
og loks má nefna að hærra kolefnisfót-
spor af landeldi en sjókvíaeldi.

Krafa um atvinnuupp-
byggingu víðsfjarri Íslandi
Það er því ljóst að um leið og menn 
segja að laxeldi eigi eingöngu að fara 
fram á landi, þá er það krafa um að 
slík atvinnustarfsemi verði ekki hér á 
landi, heldur allt annars staðar. Lax-
eldi á landi í stórum stíl á Íslandi er 
ekki líklegur kostur. Flóknara er það 
nú ekki. Ljóst er af umræðu síðustu 
vikna og mánuða að smám saman er 
þetta að verða mönnum ljóst. Svæsnir 
andstæðingar fiskeldis í sjó eru meira 
að segja farnir með semingi að fallast 
á þetta í skrifum sínum. Það er þá alla 
vega í áttina. Batnandi mönnum er 
alltaf best að lifa.

Einar K. Guðfinnsson
formaður stjórnar Landssam-

bands fiskeldisstöðva

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt ! 

TAKTU FORSKOT Á 
SÆLUNA!

 
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. 
ALLT INNIFALIÐ:   Frá 6900 í eigið herbergi. 
Morgunverður    Frá Basic Double til Comfort Suite. 
Skutla á flugvöllinn og til baka Hafðu samband í tölvupóst eða síma til  að 
Geymsla á bíl    bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300  Sveitarfélagið Hornafjörður hef-

ur sagt upp öllum tryggingum 
hjá VÍS frá og með næstu ára-

mótum. Bæjarráð hefur samþykkt 
að fara í útboð á öllum tryggingum 
sveitarfélagsins og samþykkti eftirfar-
andi bókun:

,,Vátryggingafélag Íslands sendi frá 
sér tilkynningu þess efnis að skrifstofu 
félagsins verði lokað á Höfn. Sveitarfé-
lagið er með allar tryggingar hjá VÍS. 
Bæjarráð harmar lokun skrifstofu 
VÍS á Höfn og felur starfsmönnum að 
vinna að útboði á öllum tryggingum 
sveitarfélagsins.“

Fleiri sveitarfélög hafa brugðist 
á svipaðan hátt við lokun skrifstofu 
VÍS í viðkomandi sveitarfélögum, 
m.a. Akraneskaupstaður og Húnaþing 
vestra.

Sveitarfélagið 
Hornafjörður 
snýr baki við VÍS
skrifstofu VÍs á Horna-
firði verður lokað

Margt skemmtilegt ber fyrir 
augu á Hornafirði, m.a. 
þessi stígvél sem hafa lokið 
sínu upphaflega hlutverki, 
væntanlega í bolfisk- eða 
humarvinnslu.

KRAFAN UM AÐ FÆRA ATVINNUUPP-
BYGGINGU FRÁ ÍSLANDI TIL AMERÍKU

Nýtur fiskeldi sammælis?



til viðskiptavina okkar 
og Austfirðinga allra.  
Bestu þakkir fyrir samstarfið  
á árinu sem er að líða. 

Hátíðarkveðjur

Ný tískuvöruverslun fyrir konur
í stærðum 14/42 - 32/60

Kíktu á vefverslun okkar á voxen.is
Sendum um land allt!

4.990 kr.

9.900 kr. 17.490 kr.

5.490 kr. 5.990 kr. 6.490 kr. 6.490 kr.

11.990 kr.
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Í síðustu viku skilaði starfshópur 
sem ég veitti formennsku undan-
farna 18 mánuði af sér skýrslu 

undir heitinu: ,,Uppbygging flugvalla-
kerfisins og efling innanlandsflugs-
ins sem almenningssamgangna“. Í 
starfshópnum sátu einnig Jóna Árný 
Þórðardóttir, framkvæmdastjóri 
Austurbrúar og Ingveldur Sæmunds-
dóttir aðstoðarmaður Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra. Fyrir starfs-
hópnum lágu tvö stór úrlausnarefni.  
Annars vegar að bæta aðgengi íbúa 
landsbyggðarinnar að miðlægri þjón-
ustu höfuðborgarinnar með þeim 
hætti að innanlandsflugið standi und-
ir nafni sem almenningssamgöngur. 
Í almennri umræðu hefur verið talað 
um ,,skosku leiðina“ í þessu sambandi. 
Hins vegar sneri seinna verkefnið að 
því hvernig best væri að standa að 
viðhaldi og nýframkvæmdum á flug-
völlum landsins. Verkefnin eru yfir-
gripsmikil og verða ekki gerð full skil 
í stuttri blaðagrein. Hér verður fjallað 
um þann hluta skýrslunnar sem snýr 
að flugvöllum landsins. 

Sameiginlegt f lugvallakerfi
Á Íslandi eru starfræktir fjórir milli-
landaflugvellir en auk þess er flogið í 
innanlandsflugi um níu aðra flugvelli. 
Starfshópurinn gerir eftirfarandi til-
lögur sem snúa að því að byggja upp 
flugvallakerfi í landinu:

1) Frá og með 1.janúar 2020 verði 
millilandaflugvellirnir, Keflavíkur-
flugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur, Ak-
ureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflug-
völlur skilgreindir sem kerfi flugvalla 
með sameiginlegum kostnaðargrunni 
og Isavia ohf. falin fjárhagsleg ábyrgð 
á rekstri, viðhaldi og uppbyggingu 
þeirra. Til að stuðla að fjárhagslegri 

sjálfbærni flugvallanna, virki sem 
hvati fyrir Isavia til að auka umsvif á 
flugvöllunum og til að auka kostnað-
arvitund notenda flugvallanna leggur 
starfshópurinn til að:

2) Þjónustugjöld á millilandaflug-
völlunum verði samræmd og hóflegt 
þjónustugjald á hvern fluglegg sett á 
til að standa straum af uppbyggingu 
og rekstri kerfisins. Gjaldið gæti orðið 
á bilinu 100-300 kr. á hvern fluglegg. 

Til að framfylgja þessum tillögum 
hér að framan þá er lagt til að viðræð-
ur samgönguráðuneytisins og Isavia 
hefjist strax í ársbyrjun 2019 um 
breytingar á þjónustusamningi sem 
tekur tillit til nýs fyrirkomulags og 
þeirra ráðstafana sem nauðsynlegar 
eru svo sem að auka tekjustreymi flug-
vallakerfisins um leið og nauðsynlegu 
þjónustustigi er viðhaldið. Í komandi 
viðræðum ríkisins við Isavia verði sett 
upp áætlun um uppbyggingu flugvall-
anna sem er til þess fallinn að styrkja 
millilandaflugið og öryggi þess fyrir 
landið í heild. 

Enn frekar leggur starfshópurinn 
til eftirfarandi:

Að stefnt verði að því að frá og með 
1.janúar 2024 verði millilandaflugvell-
irnir og aðrir flugvellir í grunnneti 
hluti af sama flugvallakerfi.

Það eru níu flugvellir í grunn-
netinu í dag ásamt millilandaflugvöll-
unum fjórum:

Bíldudals-, Ísafjarðar-, Gjögur-, 
Grímseyjar-, Aðalsdals- , Þórshafnar-, 
Vopnafjarðar-, Hornafjarðar- og Vest-
mannaeyjaflugvöllur.

Ef þessar hugmyndir ganga eftir þá 
er komið á flugvallakerfi sem byggir 
á svipaðri hugmyndafræði og norsk 
stjórnvöld gera með sína flugvelli í 
gegnum Avinor, félags sem eru eigu 

norska ríkisins. Þar er um að ræða 
sambærilegt eignarhald og íslenska 
ríkisins á Isavia.

Millilandaflugvellirnir og 
varaflugvallakerfi landsins
Á sama tíma og umferð um 
Keflavíkurflugvöll hefur margfaldast 
frá árinu 2010 hefur uppbygging á 
varaflugvöllum í Reykjavík, Akureyri 
og Egilsstöðum setið á hakanum. Í 
skýrslu starfshópsins er þess getið að 
vaxandi þörf er fyrir nýframkvæmdir 
á varaflugvöllunum svo sem við gerð 
aksturbrauta meðfram flugbrautum 
og að flugvélastæðum verði fjölgað á 
Akureyri og Egilsstöðum. Einnig er 
bent á nauðsyn þess að byggðar séu 
upp nýjar flugstöðvar í Reykjavík og á 
Akureyri.

Mynd sú sem fylgir með þessar 

grein segir allt um það ástand sem 
skapast hefur á undanförnum árum. 
Frá árinu hafa fjárveitingar til viðhalds 
og nýframkvæmda í flugvallarkerfi 
landsins verið skornar við nögl sem 
aftur hefur leitt til þess uppsöfnuð 
viðhaldsþörf á flugvöllum landsins 
utan Keflavíkurflugvallar er talin vera 
um 2 milljarðar.

Umsögn Icelandair við samgöngu-
áætlun vekur sérstaka athygli. For-
ráðamenn fyrirtækisins halda því 
fram að smæð flughlaða og skortur á 
flugstæðum á flugvöllunum á Akur-
eyri og Egilsstöðum sé stærsta ógn við 
öryggi flugs til og frá Íslandi.

Kerfisbreyting og öryggi 
f lugsins
Skýrsla hópsins boðar breytingu á 
rekstri flugvalla landsins og því kerfi 

sem hér hefur verið við lýði. Vegna 
þeirrar alvarlegu stöðu sem komin 
er upp í málefnum flugvalla lands-
ins er nauðsynlegt að huga að nýjum 
lausnum til að fjármagna nauðsynlegt 
viðhald og nýframkvæmdir á flugvöll-
um landsins. 

Leiðarljósið í allri þessari vinnu 
eru flugöryggi. Hvernig við tryggjum 
flugöryggi er ekki aðeins spurning um 
líf og heilsu, heldur einnig stórt efna-
hagslegt mál fyrir okkur Íslendinga. 
Flug er og verður veigamikill þáttur í 
samgöngum á Íslandi og um leið mik-
ilvægur atvinnuvegur og undirstaða 
ferðaþjónustunnar sem aftur er stærsti 
atvinnuvegur þjóðarinnar.

Njáll Trausti Friðbertsson
þingmaður Sjálfstæðisflokksins í 

Norðausturkjördæmi

Mikið hefur verið fjallað um 
hvort rafmagnsbílar séu í 
raun umhverfisvænir og 

hvort að framleiðsla þeirra hafi slæm 
áhrif á nýtingu auðlinda og séu sið-
ferðislega réttlætanlegir.  Einnig hefur 
verið talað um að við vinnslu á efnum 
fyrir rafhlöðurnar í rafbílana sé notað 
vinnuafl sem flokkast undir misnotk-
un og barnaþrælkun. Það er mjög 
dapurlegt ef börn eru notuð á þann 
hátt.  Þannig að spyrja má, getum við 
ekið um á rafbíl með góðri samvisku?

Áður hefur verið skrifað um hvern-
ig kóbalt (Co) vinnsla fer fram  Þessa 
hliðarmálms er mest  aflað í námum 
í Kongó. Kóbalt er lykilþáttur í fram-
leiðslu liþíum (lithium) rafhlaðna sem 
m.a. eru notaðar í rafbílum. Rafhlöð-
urnar sem flestir rafmagnsbílar nota, 
innihalda um 20 prósent kóbalt. Liþ-
íum rafhlöður eru einnig notaðar í 
fjölda annarra rafeindatækja, til dæm-
is í farsímum, snjalltölvum, fartölvum 
o.fl.

Það eru mörg ár síðan Amnesty 
International varaði við námuvinnslu-
aðferðunum í Kongó, þar sem yfir 
helmingur kóbalt vinnslu heimsins 
fer fram. Þeir vöruðu við því að börn 
væru notuð til að vinna kóbaltið. Þetta 
átti einnig við um að fátækt verkafólk 
sem vann allt að 24 klukkustundir í 
myrkum námunum, án verkfæra á 
litlum sem engum launum.

Kínverjar sem eiga meirihluta 
þessara náma og stjórna þeim, fá til 
liðs við sig "ættarhöfðingja" sem not-
færa sér ódýrt og oft ólöglegt vinnuafl 
sér til ávinnings.  Kínverjarnir hafa 

lítin áhuga á að laga þetta svo það er 
ekki auðvelt að snúa við þessari þró-
un.  Fyrir Kongó, má líkja þessari þró-
un við nútíma Klondike tímabil, eða 
gullæði. Klondike gullæðið er kennt 
við bæinn Klondike og samnefnt 
hérað í Norðvestur Kanada þar sem 
gull fannst 1896 og það dreif að yfir 
100.000 manns í leit að skjótfengnum 
auð en aðeins örfáir þénuðu.  Gullæð-
ið á þessum slóðum leið undir lok 
strax 1899.

Verð á kóbalti hefur hækkað veru-
lega en frá desember 2016 til desem-
ber 2017 hækkaði verðið um 120%, 
en gull hækkaði aðeins um 9% á þessu 
tímabili sem dæmi.  Það grunnefni 
sem hækkaði mest í verði ásamt 
kóbalti, á sama tímabili, var pallad-
íum, sem er notað í skartgripum og 
klukkur. Verðið á því jókst „bara“ um 
51% á sama tímabili.

Árið 2017 var verðið á kóbalti um 
40.000 dollara á hvert tonn, en nú er 
það um 88.000 dollara á hvert tonn. 
Frá því að Amnesti International var-
aði við þessari þróun fyrir nokkrum 
árum síðan hafa margir brugðist við.

Einn af þeim er stærsti bílafram-
leiðandi í heimi, Volkswagen, en þeir 
áætla að framleiða rafmagnsbíla í 16 
mismunandi verksmiðjum á næstu 
árum og fjárfesta allt að 500 milljörð-
um dala í rafhlöðutækni og þróun. 
Hafa þeir tekið hart á kóbalt fram-
leiðendum eftir viðvaranir Amnesty, 
og það eru ekki margir mánuðir síðan 
þeir kröfðust fulls gagnsæis á fram-
leiðslunni á kóbalti og að öllum lög-
um og reglum yrði fylgt við vinnsluna 

samkvæmt alþjóðalögum ásamt því að 
fara fram á upprunavottun á efnunum.

Fleiri alþjóðlegir bílaframleiðend-
ur hafa einnig stigið fram s.s. Daimler/
Mercedes. ,,Við munum taka virkan 
þátt í að ganga úr skugga um að það 
sé fullt gagnsæi á framleiðslukeðjunni, 
alla leið niður í námuvinnslu ef þörf 
krefur,“ er haft eftir Sabine Anger-
mann, innkaupastjóra hjá Mercedes í 
samtali við CNN.

London Metal Exchange (LME) 
er einn stærsti markaður heims þegar 
kemur að langtímasamningum í sölu 
á málmum og þ.a.l. einn stærsti mark-
aðurinn á kaupum og sölu á kóbalti. 
Þeir gáfu það út að þeir myndu fjar-
lægja framleiðendum af skrá hjá sér 
sem fylgdu ekki viðmiðunarregl-
um um vinnslu efnisins og þurftu 9 
stærstu framleiðendurnir af kóbalti 
að undirrita nýjan samning til að fá að 
selja hjá þeim áfram.

Rafhlöðutæknin í stöðugri 
þróun
Rafhlöðutæknin er í stöðugri þróun, 
og líþíum-jóna (lithium-ion) rafhlöð-
ur dagsins í dag eru byggðar á tækni 
sem kallast nikkel mangan kóbalt 
(NMC) en einnig er til tækni sem kall-
ast NCA (nikkel kopólalt ál). Flestir 
framleiðendur nota NMC tækni, sem 
inniheldur um 20% kóbalt.

Panasonic, sem þróar og framleiðir 
rafhlöður fyrir Tesla, notar hins vegar 
NCA og þurfa aðeins um þriðjung 
þess kóbalts sem NMC tæknin þarf. 
Elon Musk hjá Tesla segir að þeir 
hafi nú þegar lægra kóbalt hlutfall 

en næstu kynslóðar rafhlöður, sem 
bílaframleiðendur munu fljótlega taka 
í notkun. Það verður hlutfallið 8:1:1 
milli þriggja efna, þ.e. 10% kóbalt. 
Tesla hefur náð að minnka kóbalt 
innihald rafhlaðna sinna um 59% á 6 
árum frá því Roadster var fyrst þróað-
ur og þangað til Model 3 fór í fram-
leiðslu, þannig að þróunin er öll í rétta 
átt.

Því miður hafa ekki allir framleið-
endur farið fram á það sama og t.d. 
Volkswagen við sína framleiðslu og 
virðast nokkuð sama um þessi mál.  
Þar er átt við minna þekkta framleið-
endur og kínverska framleiðendur 
sem dæmi.

Um hversu mikið magn er að 
ræða?
Í algengum rafmagnsbílum, eins og 
til dæmis Nissan Leaf 24kWh, eru yf-
irleitt um 8 kg kóbalt, en það fer eftir 
hversu stór rafhlaðan er í rafmagns-
bílnum. Ef tekið er tillit til skráðra 
rafmagnsbíla á Íslandi í april þá voru 
um 2088 rafmagnsbílar á skrá.  Ef við 
segjum að meðal stærð rafhlaða í þeim 
sé eins og Nissan Leaf 24kWh, þá hafa 
farið um 16,7 tonn af kóbalti í þá bíla.  
Stærsti hluti þeirra eru framleiddir af 
alþjóðlegum framleiðendum sem hafa 
reynt að þrýsta á að úr þessum málum 
verði bætt í Kongó.

Annað dæmi um rafknúið öku-
tæki sem framleitt er af minni þekkt-
um kínverskum framleiðenda eru 
nýju rafknúnu strætisvagnarnir. Hver 
strætisvagn hefur rafhlöðu sem er á 
bilinu 320kWh til 400kWh að stærð.  

Miðað við það má áætla að það séu 
um 135 kg af kóbolti í rafhlöðu hvers 
vagns.  Þetta þýðir að þar sem eru 14 
vagnar á götunum á Íslandi þá gerir 
þetta u.þ.b. 1,9 tonn af kóbolti sem 
hafa farið í framleiðslu rafhlaðanna 
í þá, án eftirlits með barnaþrælkun. 
Þetta sýnir að kaupandi rafknúins 
ökutækis getur haft áhrif á framleið-
endur rafhlaðna og bíla með því að 
vanda val sitt við kaup á rafmagnsbíl-
um.

Byrjað var á þessari grein með 
spurningu sem CNN spurði um það 
hvort rafmagnsbíll væri siðferðis-
lega réttlætanlegur. CNN hefur reynt 
að finna svarið og fóru í ferðalag til 
Kongó.

Niðurstaðan mun líklega ekki 
koma neinum á óvart.

Er barnaþrælkun og misnotkun vinnuafls algengari 
við framleiðslu á rafmagnsbílum en öðrum hlutum?

Hleðustöð fyrir rafmagnsbíla.

Uppbygging flugvallakerfisins

Fjárveitingar til  framkvæmda, bæði stofnkostnað og viðhald, frá 1988 á verðlagi ársins 2017. Um og eftir 
2000 kemur toppur í framlögin en þá er verið að endurbyggja f lugbrautirnar á Reykjavíkurflugvelli og 
2008-2009 er verið að lengja f lugbrautina á Akureyri.
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra hugheilar jóla- og 
nýárskveðjur með ósk um gæfuríkt komandi ár.

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Allt fyrir sjávarútveginnAllt fyrir nýsmíðina

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Kraftur
Ending

Sparneytni
Áreiðanleiki

Hliðarskrúfur

Alternatorar og DC rafalar Legur Ál fórnarskaut og zink Sjóinntök, lokar, sjósíur og fl.

Stjórntæki og gírar

Skipulagsmálin dregist hjá 
sveitarfélögunum Landsnet 
sótti um framkvæmdaleyfi í 

sumar fyrir Kröflulínu-3 en skipulags-
málin hafa dregist hjá sveitarfélögun-
um á Austurlandi. Nauðsyn bar til 
að breyta aðalskipulagi fyrir línuna í 
þessum þremur sveitarfélögum sem 
línan liggur um. Landsnet óskaði eft-
ir þeirri breytingu í upphafi ársins, 
en því er enn ekki lokið og forsvars-
menn Landsnets reikna ekki með að 
skipulagið verði samþykkt fyrir en í 
byrjun árs 2019. Útboð allra verkþátta 
eru tilbúin og Landsnet hafði vonast 
til að til að geta hafið framkvæmdir 
á þessu ári, en það er nú ljost að svo 
verður ekki.

Á línuleiðinni frá Kröflu aust-
ur í Fljótsdal þarf að byggja brú yfir 
Jökulsá á Dal. Samið hefur verið við 
Vegagerðina að annast þá framkvæmd 
og reiknum með að framkvæmdir við 
hana hefjist fljótlega þannig að hún 
verði tilbúin strax næsta vor, þegar 
farið verður í framkvæmdir við slóða-
gerð og undurstöður. Vonir standa til 
að Kröflulína-3 verði komin í rekstur 
árið 2020. Mikilvægi Kröflulínu 3 fyr-
ir Austurland er mikið því flutninsgeta 
raforku þangað er nokkuð takmörkuð.

Fulltrúar þriggja sveitarfélaga, sem 
breyta þurftu skipulagi vegna lagn-
ingar Kröflulínu 3, vísa því á bug að 
skipulagsferlið hafi tekið óeðlilega 
langan tíma en Landsnet hefur gagn-
rýnt ferlið og telur það ganga of hægt. 
Bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, Björn 

Ingimarsson, segir í samtali við RUV 
það hag sveitarfélaganna að þetta 
gangi sem hraðast fyrir sig og þau fari 
eftir settum reglum.

 „Ég veit nú ekki annað en að 
sveitarfélögin hafi bara farið að sett-
um reglum hvað þetta mál varðar,“ 
segir Björn Ingimarsson, bæjarstjóri 
á Fljótsdalshéraði. „Það kann að vera 
að einhverjum hafi fundist það hafa 
gengið hægar en þeir hefðu kosið. En 
það hefur nú yfirleitt sýnt sig að það er 
réttara að gæta allrar varúðar í svona 
málum. Bæjarstjóri segir líklegt að öll 
leyfi liggi fyrir í febrúar 2019 og þetta 
sé ekki framkvæmd sem sveitarfélögin 
vilji tefja.

Mati á umhverfisáhrifum 
lauk með áliti Skipulagsstofn-
unar dags. 6.12.2017
,,Landsnet óskaði í janúar 2018 eftir 
því við sveitarfélögin að skipulagi yrði 
breytt til samræmis við aðalvalkost í 
mati á umhverfisáhrifum. Kröflulína 
3 er á skipulagi allra sveitarfélaganna 
þriggja en það þarf að gera lítilshátt-
ar breytingar á samþykktu skipulagi,“ 
segir Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýs-
isngafulltrúi Landsnets. Þetta er:
n Í Skútustaðahreppi er innkomu 
línunnar í Kröflu breytt frá því sem er 
á núverandi skipulagi og auk þess þarf 
að setja námur sem fyrirhugað er að 
nota inn á skipulag.
n Í Fljótsdalshéraði er línunni breytt 
á um 10 km kafla austan Jökulsár á 
Fjöllum.

n Í Fljótsdalshreppi þarf að setja nám-
ur sem fyrirhugað er að nota inn á 
skipulag.
n Reiknað er með að skipulags-
breytingar verði staðfestar af 
Skipulagsstofnun í janúar-febrúar 
2019.
n Landsnet sótti um framkvæmdaleyfi 
til sveitarfélaganna þriggja í júlí 
2018. Ekki er hægt að gefa út fram-

kvæmdaleyfi fyrr en skipulag hefur 
verið staðfest.
n Búið er að semja við alla land-
eigendur á línuleiðinni.
n Landsnet hefur gert samning við 
Vegagerðina um brúarsmíði yfir Jök-
ulsá á Dal. Reiknað er með að vinna 
við brúna hefjist fljótlega og að brúin 
verði tilbúin næsta vor.
n Unnið er að útboðshönnun og 

gerð útboðsgagna fyrir vinnu og efni. 
Reikna má með að fyrstu útboð vegna 
línunnar verði í nóvember 2018.
n Áætlanir gera ráð fyrir að vinna við 
línuna hefjist vorið 2019 með slóða-
gerð og vinnu við undirstöður. Línan 
verður svo strengd 2020 og reiknað er 
með að hægt verði að spennusetja nýja 
línu í desember 2020.

Skipulagsmál vegna línu-
lagnar Kröflu-3 hafa dregist

Línulögnin frá Kröflu 
austur á Fljótsdal.
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Á þriðja myrka deginum á 
Djúpavogi fyrir skemmstu 
ríkti mikil gleði og samheldni 

bæjarbúa á hverjum einasta viðburði 
sem boðið var upp á. Við Voginn 
sprakk næstum af krökkum sem 
hrönnuðust að í krakkabíó, Alda Snæ-
björnsdóttir seldi fjöldan allan af bók-
um sem gestir vildu ólmir fá áritaða 
og kvöldið var svo fullkomnað á ró-
legu nótunum í sundlauginni þar sem 
ljósin voru slökkt, kerti voru kveikt og 
yndislegar veitingar voru í boði.

Á fjórða deginum var svo búninga-

dagur, bærinn allur í nýjum búningi. 
Svo var krakkaball í Við Voginn á 
vegum Foreldrafélags Grunnskólans 
þar sem næstum allir mættu í bún-
ing. Sviðaveisla var svo um kvöldið á 
Bragðavöllum, allt hlýtur að bragðast 
vel á stað með þessu nafni!

Fram fór ljósmyndasamkeppni 
og keppni um hræðilegasta húsið, ja 
hérna. Það er greinilega mikill menn-
ingarbragur á öllu mannlífi á Djúpa-
vogi.
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Ég byrjaði með einn bíl, 
árið 2016 voru þetta 
2–3 bílar en síðan þá 

hefur þetta aukist stöð-
ugt, í dag erum við með 
sjö bíla og það er einn nýr 
bíll á leiðinni fyrir komandi 
vetur,“ segir Stefán Þór 
Jónsson, bílstjóri og eig-
andi flutningafyrirtækisins 
Á ferð og flugi. Starfsem-
in hefur dafnað jafnt og 
þétt undanfarin misseri en 
þegar fyrirtækið var stofn-
að í mars árið 2015 var 
bara einn flutningabíll í eigu 
þess.

„Við erum aðallega í 
vöruflutningum, keyrum 
fyrir Samskip, Eimskip og 
Vörumiðlun. Við sjáum líka 
um allan áætlunarakstur 
með vörur til Mývatns frá 
Akureyri. Þetta eru mikið 
matvörur, byggingarvörur 
og síðan ýmislegt fleira,“ 
segir Stefán, en bílstjórar 
fyrirtækisins fara einnig oft 
milli Akureyrar og Seyðis-
fjarðar í tengslum við ferðir 
ferjunnar Norrænu.

Elti ástina til Akureyrar
Stefán Þór Jónsson er 
Reykvíkingur en flutti til Ak-
ureyrar fyrir tveimur árum, 
tók með sér eitthvað af ver-
kefnum sem hann var með 
í Reykjavík og síðan hefur 
starfsemin bara vaxið: „Ég 
byrjaði með flutningabíl 
í Reykjavík en kærastan 
mín er héðan, hún vildi 
flytja norður og ég sló til og 
ákvað að sjá hvort ég fengi 
eitthvað að gera hér. Ég tók 
með mér hluta af vinnunni 
norður, Smyrilline-verkefnin 
fyrir norðan og svo var ég 
alltaf að keyra fyrir Samskip 
og Eimskip í Reykjavík líka, 
ég sagði þeim að ég væri 
að flytja mig norður og það 
var ekkert mál.“

Bílstjórarnir hjá fyrirtæk-
inu eru nú orðnir samtals 
sex. Stefán Þór Jónsson og 
unnusta hans, Sigríður Þor-
steinsdóttir, keyra bæði hjá 
fyrirtækinu en auk þeirra 

eru fjórir aðrir bílstjórar í 
fullu starfi.

„Fyrirtækið hefur stækk-
að mikið síðustu ár, og við 
höfum náð að bæta við 
okkur tækjum til þess að 
sinna þeim verkefnum sem 
við erum með,“ segir Stefán.

Eins og komið hefur fram 
hér keyrir Á ferð og flugi 
mikið fyrir stór og þekkt 
flutningafyrirtæki en Stefán 
hefur áhuga á samstarfi við 
fleiri aðila: „Við erum bara 
verktaki og keyrum fyrir 
hvern sem er,“ segir Stefán 
en þeir sem hafa áhuga á 
að nýta sér flutningaþjón-
ustu hans geta hringt í síma 
789-1060, sent tölvupóst 
á netfangið stebbij@gmail.
com eða haft samband í 
gegnum Facebook-síðuna 
https://www.facebook.com/
aferdogflugi/

Á FERÐ OG FLUGI: 

Stækkandi flutningafyrirtæki 
á landsbyggðinni

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

Wi-Fi sem virkar

UniFI Video App

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

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

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

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

Skjót viðbrögð við truflunum og 
bilunum.

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

Dagar 
myrkurs á 
Djúpavogi

Ungir íbúar á Djúpavogi hrúguðust í 
krakkabíó sem boðið var upp á.

Alda Snæ-
björnsdóttir 
áritaði bækur 
fyrir gesti og 
gangandi.
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HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Hitaveita Egilsstaða og Fella

Seyðisfjarðarkaupstaður
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,,Jólin færa frið til manns,
fegurð næra hjarta,
ljósið kæra lausnarans
ljómar skæra, bjarta”

-Gísli á Uppsölum

Bók Ingibjargar Reynisdóttur 
um Gísla á Uppsölum er sú 
bók sem hefur sennilega haft 

mest áhrif á mig í lífinu, fyrir utan 
Biblíuna að sjálfsögðu. 

Gísli var einstakur maður sem lifði 
fábrotnu en á sama tíma svo merki-
legu lífi. Í bókinni eru lýsingar af því 
þegar Gísli sat kappklæddur í stofunni 
á Uppsölum í Selárdal í svarta myrkri 
og reyndi að halda á sér hita, einn eftir 
í dalnum fjarri þéttbýli.

Gísli var merkilegur einstaklingur. 
Hann var auðsýnilega einmanna og 
hafði upplifað margt á langri ævi þar 
sem heimurinn í kringum hann tók 
ótrúlegum breytingum með tækni- og 
upplýsingabyltingu sem hann neitaði 
að taka þátt í. Rafmagn þekkti Gísli 
ekki fyrr en hann var 76 ára gamall, 
árið 1983. Hann var fórnarlamb ein-
eltis og hafði margskonar eftirsjá í 
brjósti sér þó hann bæri sig vel. 

Jóladagur hjá Gísla á efri árum var 
ekki frábrugðin hverjum öðrum degi í 
hans lífi. Á Uppsölum var ekkert um 
jólagjafir, kræsingar eða jólaskraut 
annað en stjörnurnur á himninum, 
og ekki hafði hann fyrir því að fara í 
jakkafötin, það var óþarfa fyrirhöfn að 
hans mati. Til tilbreytingar lét hann að 
gömlum sveitasið ljósið á olíulampan-
um lifa alla jólanóttina og leyfði sér að 
lesa við ljósbarmann fram eftir nóttu. 
Þessa stystu og svörtustu daga ársins, 

hafði Gísli helst sér til hughreystingar 
að nú væri veturinn senn hálfnaður 
og brátt tæki að birta á ný. Hann vissi 
að nokkrir erfiðir mánuðir gætu verið 
framundan en síðan myndi sól skína í 
heiði og verma hans innstu hjartaræt-
ur. Ljósið var vonin um betri tíð. 

Jólin eru hátíð ljóssins í ýmsum 
skilningi, allt eftir trú og hefðum fólks. 
Í kristni vísum við í texta Jóhannesar-
guðspjalls, en í fjórða kafla guðspjalls-
ins segir Jesús: ,,Ég er ljós heimsins, 
sá sem fylgir mér mun aldrei ganga í 
myrkri, heldur hafa ljós lífsins”. Gísli 
á Uppsölum hafði þessi orð að leiðar-
ljósi allt sitt líf. Hann hélt fast í þau og 

trúði því að ef hann fylgdi Kristi væri 
ljósið alltaf með honum á þessum 
myrkustu dögum í Selárdal. 

Ljósið, hvort sem við sjáum það í 
Jesúbarninu eða í sólinni sem brátt fer 
að halda sig á lofti aftur, hvort sem við 
trúum á annaðhvort eða hvorutveggja; 
að þau renni saman í eitt, gefur okkur 
von um hlýrri og bjartari daga og því 
ber að fagna á þessum tíma árs. 

Ég óska þess að aðventan færi þér 
von og hlýju inn í skammdegið. 

Þuríður Björg W. Árnadóttir
sóknarprestur Hofsprestakalls í 

Vopnafirði

óskar landsmönnum nær og fjær 
gledilegra jóla og gæfuríks komandi árs!

Það er ljóst að notkun stera 
og annarra ólöglegra 
frammistöðubætandi efna 

hefur aukist mikið síðustu ár. Það 
er því á okkar ábyrgð að viður-
kenna vandann og bregðast við með 
ákveðnum aðgerðum.

Þeir notendur sem sjálfir grípa 
til slíkra örþrifaráða blekkja ekki 
aðeins sjálfa sig heldur einnig aðra 
þá er vilja stunda heilbrigðan lífsstíl. 
Notkun stera og annarra ólöglegra 
frammistöðubætandi efna ýtir und-
ir brenglaða líkamsímynd og gefur 
ungu fólki röng skilaboð og óraun-
hæfar fyrirmyndir. Því viljum við 
sameinast um að draga skýr mörk 
og senda rétt skilaboð.

Eftirfarandi íþróttafélög og lík-
amsræktarstöðvar, m.a. á Austur-
landi, fordæma hverskyns notkun 
stera og ólöglegra frammistöðubæt-
andi efna við þjálfun og lýsa því 
jafnframt yfir að notkun slíkra efna 
verður ekki liðin innan þeirra húsa-
kynna né í keppnum á þeirra vegum.
n Mjölnir 
n Hreyfing 
n CrossFit Akureyri
n CrossFit Reykjavík
n CrossFit XY
n Sparta
n Reebok Fitness
n Metabolic
n Héraðsþrek, Fljótsdalshéraði
n CrossFit Austur

VAKIN ATHYGLI Á NOTKUN Á 
ÓLÖGLEGUM FRAMMISTÖÐU-
BÆTANDI EFNUM

Heilbrigð líkamsrækt og án 
lyfja nýtur vaxandi vinsælda.

Jólahugvekja
Sr. Þuríður Björg W. Árnadóttir.
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ÍSTEX:

Lopinn hefur sinn karakter 
og sín sterku einkenni
Lopinn er einstakt náttúru-

efni sem hefur sinn karakter 
frá íslensku sauðfé með sitt 

tog og þel. Framleiðsluferlið er að 
mörgu leyti flókið og þarf nána 
samvinnu frá bónda til spuna. Það 
þarf allt að koma saman: góð ull, 
natni bænda við búskapinn, fag-
mannlegur rúningur, flutningur 
um vetrartíma um allt land, ullar-
þvottur á Blönduósi og reynsla 
spunafólks í Mosfellsbæ. Lopinn 
hefur stóran aðdáendahóp, ekki 
bara á Íslandi heldur um allan 
heim. Hann er kannski ekki mýksta 
bandið og kitlar suma pínulítið, en 
hann er hlýr, fallegur og sterkur,“ 
segir Sigurður Sævar Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Ístex, fyrirtækis 
sem hefur haldið á keflinu í íslenskri 
lopavinnslu frá 1991 eftir Álafoss.

„Bændur eiga 80% í félaginu, 
ásamt almennum fjárfestum. Við 
erum ekki með verslun sjálf heldur 
seljum bara beint í búðir og til fyr-
irtækja, ekki bara á Íslandi, held-

ur um nánast allan heim. Lopinn 
fer mjög víða og er vinsæll meðal 
ákveðins hóps enda eru ekki margir 
í svona framleiðslu á heimsvísu, 
á svona 100% náttúrubandi með 
sögu með rætur til íslenskra víkinga 
og víkingakvenna,“ segir Sigurður.

Ístex hefur notið þeirrar gæfu 
að bjóða með vörumerkinu Lopa 
margs konar vörulínur eins og 
Plötulopa, Álafosslopa, Bulkylopa, 
Léttlopa og Einband. Einbandið 
verður til að mynda 50 ára á 
næsta ári. Ístex framleiðir og selur 
einnig ullarteppi, gefur út hand-
prjónabækur með fjölbreyttri 
hönnun og framleiðir vélprjóna-
band.

„Nýlega hefur orðið sú nýjung 
í starfseminni að bætt var við 
blöndunarklefum á Blönduósi, 
sem gerir hráullina betri og mun 
jafnari,“ segir Sigurður. Þá er verið 
að vinna með bændum að auka 
verðmæti ullarinnar með fræðslu-
myndböndum og heimasíðunni 
www.ullarmat.is.

Að sögn Sigurðar eru fastir 
starfsmenn 43, en við önnur árs-
tíðabundin verkefni þá bætast við 
um 10 manns sem verktakar eða 
starfsmenn.

Sjá nánar um úrvalið, sölustaði, 
samstarfsaðila, uppskriftir og 
margt fleira á vefsíðunni istex.is.

„Fyrir utan lopa og garn sel-
ur Ístex ullarteppi en ekki aðrar 
framleiðsluvörur úr efninu, aðrir sjá 
um að framleiða slíkar vörur og við 
þjónustum þá sem við best getum. 
En Ístex gefur líka út prjónabækur 
sem njóta mikilla vinsælda og nú er 
komin út ný prjónabók eftir Védísi 
Jónsdóttur hönnuð sem hefur 
fengið frábært lof.“n

Sænski umhverfis-
listamaðurinn Karl 
Chilcott sem unnið 

hefur að listsköpun sinni 
víða um heim dvaldi 
sumarið 2017 í gestaíbúð 
á Skriðuklaustri. Þá dvöl 
nýtti hann til að vinna 
ótal listaverk í náttúrunni 
á Austurlandi. Verk sín 
vinnur hann úr efnivið á 
staðnum, býr til mynstur 
og síðan ljósmyndar dótt-
ir hans Christine verkin 
áður en hann kemur öllu 
fyrir eins og það var aft-
ur. Skriðuklaustursdvölin 
fæddi af sér tvær lista-
verkabækur, Impact og 
Flow, sem hann kynnti 
á Skriðuklaustri í júlí sl. 
um leið og hann opnaði 
litla sýningu þar. Þá var 
jafnframt gengið að einu verki eftir 
hann sem ákveðið hefur verið að fái að 
standa. Verkið er upp með Bessastaða-
árgili og kallast FLJÚGANDI TEPPI.

Það er alltaf ánægjulegt þegar lista-

menn fegra umhverfið með listaverk-
um, ekki síst þar sem lítið sem ekkert 
er um listaverk og nálægar byggingar 
kannski bara iðnaðarhúsnæði eða raf-
orkuver. Skriðuklaustur er þar vissu-
lega undantekning, hús sem sjálft 

fegrar umhverfið.
Listaverkið FLJÚGANDI TEPPI er 

vissulega einnig fallegur  iðnaður.

Ég setti inn á fésbók mynd af 
Dyrfjöllum spegluðum í tjörn 
á Úthéraði. Fékk þessa vísu 

frá Magnúsi Halldórssyni á Hvols-
velli: 

Lyfta brúnum líta má
landið okkar frjóa. 

 
Dreypa þarna Dyrfjöll á
dögg í stararflóa.

Nú líður að jólum og mér þótti nóg 
um er ég heyrði jólaauglýsingu í sept-
ember:

Snemma á hausti lýsir leið
ljúfra, nýrra vona.
Jesús, nú er jatan breið, 
jólin eru að koma.

Vísu kann ég en hef aldrei fengið 
staðfestan höfund, sumir nefna Nat-
an Ketilsson. Ekki fullyrði ég neitt um 
það en víst var hann hagmæltur.

Man ég kvöldin mánalöng,
man ég daga ljósa.
Ævin leið við ást og söng,
yndislega Rósa.

Hans Natansson bjó á Þóreyjarnúpi 
og víðar, mætti æskuvinkonu sinni 
eftir mörg ár og kvað:

Hjartalag og myndin manns
má ei standa í skorðum.
Nú er ég orðinn annar Hans
en þú þekktir forðum. 

 

Vísu rakst ég á eftir Jóhann Jónsson 
og þykir góð:

Áfram þjóta árin
sem óðfluga ský.
Og tíðin verður tvenn og þrenn,
og tíðin verður ný.
En það kemur ekki mál við mig,
ég man þig fyrir því ...

Á sama stað rakst ég á þessa stöku 
eftir Gretar Fells: 

Hirtu ekki um áraskil
þó ævi halli degi,
það er enginn endir til
á endalausum vegi.

En svo þarf að leita í gömlum blöð-
um. Vísa þessi er eignuð Guðmundi 
dúllara á gamals aldri: 

Ég get nú orðið ekki neitt
utan skrifað og gengið spor.
Mér er þó enn ei lífið leitt,
mig langar helst í eilíft vor. 

Fyrir stuttu eignaðist ég bók með 
ljóðum og frásögnum og þótti góður 
fengur. Hún heitir ,,Ljóðin hans afa“ 
og er samantekt afkomenda Helga 
Gíslasonar á Hrappsstöðum í Vopna-
firði. Þar eru fallegar vísur og fróðleik-
ur að auki. Nú finnst mér þurfa eina 
alvöru jólavísu í þennan þátt og var 
ekki lengi að finna þessa sem ber yfir-
skriftina Jólin 1968:

Nú hátíð færist
um heimsins svið
og lífið nærist
við ljúfan frið.
Nú fer að rísa
vor frelsis sól
er hugann lýsa
hin helgu jól.

Ég enda á vísu eftir mitt eftirlætis-
skáld, Jón Helgason prófessor:

Sólroðin ský
yfir Súlnafjöllum,
lyngbrekkuangan
úr Lönguhjöllum,
hrossagauksómur
við Háaleiti,
allt þetta fannst mér
þitt föruneyti. 

Þá er ljóðalind lokið í þetta sinn. 
Hafið þakkir fyrir lesturinn. 

Ágústa Ósk Jónsdóttir

Listaverk í 
náttúrunni á Fljótsdal

Fljúgandi teppi.

Vísnaþáttur  
– Ágústa Ósk Jónsdóttir

KYNNING

Út er að 
koma 
glæsi-

legt rit þar sem 
Maggnús Víkingur 
Grímsson rekur 
skrautlega ævi sína 
frá 1951 – 2018. 

Bókin er 360 bls. 
í stóru broti með 12 
punkta letri, skreytt 
fjölda mynda og 
teikninga. Maggnús 
hefur löngum þótt 
uppátektarsamur 
svo að margar 
sögur hafa spunnist 
af. Hann rekur 
hér, sem mögum 
þykir stórbrotna 
og viðburðarríka 
ævi sína. Hann 
kemur víða við í 
bók sinni ,,TALINN 
GALINN“ enda 
af mörgu að taka. 
Nafngiftin skýrist 
með lestri bókar-
innar.

TALINN 
GALINN

Maggnús Víkingur

TALINN GALINN

Bók Maggnúar.



Getur þú hugsað þér 
gleðilega hátíð án rafmagns?

Við hjá RARIK óskum viðskiptavinum, samstarfsmönnum og landsmönnum öllum  
gleðilegra jóla með von um gott og orkuríkt ár. Við munum eins og áður leitast við 
að svara ork uþörf viðskiptavina yfir hátíðarnar, með öruggum hætti. 

www.rarik.is

Helga og Hlynur, 
starfsmenn í 

vinnuflokkum RARIK á 
Norðurlandi
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25% 
afsláttur 

á flestum 
útsölustöðum

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Létt yfirbragð 
á vinaviku á 
Vopnafirði

Gleðilega hátíð
Starfsfólk Alcoa sendir landsmönnum öllum hátíðar- 
kveðju með óskum um gleðileg jól. Við teljum að með 
kraftmiklu samstarfi leggjum við öll grunninn að bjartri 
framtíð.  Þess vegna er Alcoa Fjarðaál stoltur styrktar- 
aðili margvíslegra samfélagsverkefna á Austurlandi.  

Vinavika var haldin í síðasta 
mánuði á Vopnafirði og lauk 
með messu og vöfflukaffi. Að 

baki er þá níunda vinavikan sem hef-
ur öðlast fastan sess í félags- og menn-
ingarlífi Vopnfirðinga en því miður 
hefur dregið úr þátttökunni. Vina-
vikumessur hafa yfir sér létt yfirbragð 
og er ágætis tilbreyting frá hefðbund-
inni messugjörð.

 Sr. Þuríður Björg, sóknarprestur, 
telur að þrátt fyrir framangreint sé 
engin ástæða til þess að örvænta, 
Vinavikan sé einstök og hugmyndin 
að baki vikunnar jafn gild og í upp-
hafi. Full ástæða sé til stolts og horfa 
björtum augum til framtíðar. Svo voru 
viðburðir eins og í sundlaugarpartí og 
Vinabíó sem vel voru sóttir en á hvorn 
mætti um 10% íbúa sveitarfélagsins.

 Sr. Þuríður Björg sagði vikuna 
hafa gengið vel, hún tekur breyting-
um á milli ára sem telja verður eðli-
legt. Í hugvekju sinni greindi Þuríður 
frá samskiptum við ungmennin sem 
sum hver töldu hreint ekki auðvelt að 
vera allra vinur og víst er það svo að 
það getur reynst okkur erfitt. Á hinn 
bóginn er það tilraunarinnar virði að 
láta á það reyna því reyni maður ekki 
gerist ekkert. Almennt hafa krakkarn-
ir ánægju af þátttökunni og eru reiðu-
búin til að leggja á sig heilmikla vinnu. 
8 fermingarbörn tóku þátt í messunni 
en svo vill til að öll eru fermingar-
börnin stúlkur.

 Að lokinni messu var mann-
skapnum boðið í safnaðarheimilið í 
vöfflukaffi í boði ungmenna. Kaffið 
þáði bróðurpartur gesta sem sat góða 
stund og spjallaði vitandi að maður 
er manns gaman líkt og segir í Eddu-
kvæðum. Og á líklega aldrei betur við 
en í vinaviku.

Horft til Vopnafjarðar.


