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Á miðopnu þessa tölublaðs Vesturlands er viðtal við Jóhannes Simonsen formann Sæljóns – félags smábátaeigenda á Akranesi. 
Sjá síður 8 og 9. 
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Bragðgott, hollt og næringarríkt 

fóður fyrir HUNDA og KETTI

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

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

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi
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ÞRÍR AF KLAUSTURSMÖNNUM ÚR KJÖRDÆMUM Á ÚTBREIÐSLUSVÆÐI BLAÐSINS

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

FYLGIÐ HRYNUR HJÁ MIÐFLOKKNUM

Fylgi Mið flokksins er hrunið frá 
síðustu Al þingis kosningum 
í októ ber 2017, á út breiðslu

svæði blaðsins Vestur lands,  frá 
Mos fells bæ í suðri að Reyk hóla sveit í 
norðri. Hið sama er að segja á lands
vísu. Skoðana könnun Þjóðar púls 
Gallups sem birt var 2. janúar sýnir 
þetta. Könnunin var gerð í desem ber
mánuði og nær þannig yfir tímann 
eftir að hið svo kallaða Klausturs mál 
varð opin bert. 

Í þessari könnun kemur Mið
flokkurinn út með 5,7% fylgi á 
lands vísu en hann fékk 10,9% í 
kosningunum. Flokkur fólksins, sem 
átti tvo þíngmenn á Klausturs barnum 
verður hins vegar fyrri miklu minni 
skakka föllum. Hann mælist með 
5,3% á lands vísu en fékk 6,9% í þing
kosningunum. 

Allir þing menn fallnir 
Í Norð vestur kjör dæmi fékk 

Mið flokkurinn 14,2% at kvæða í 
kosningunum. Nú mælist hann þar 
með 4,90% fylgi. Tveir þing menn 
Mið flokksins í kjör dæminu myndu 
ekki komast á þing ef kosið yrði í dag. 

Í Suð vestur kjör dæmi (Kraganum), 
en þar er dreif ýli Mos fells bæjar og 
Kjósin, mælist fylgi flokksins 4,91%. 
Í kosningunum haustið 2107 fékk 
flokkurinn 9,5% í því kjör dæmi. 
Þetta þýðir að flokkurinn hlyti engan 
mann kjörinn í þessu fjöl mennasta 
kjör dæmi landsins ef kosið yrði í dag 
og niður stöður yrðu þær sömu og í 
Gallup könnuninni. 

Í Reykja vík norður, sem Kjalar nes 
heyrir undir, mælir Gallup fylgi Mið
flokksins 4,11%. Í þessu kjör dæmi 
hlaut flokkurinn 7,0% í kosningunum 
haustið 2017. Mið flokkurinn hlaut 

engan þing mann í þessu kjör dæmi í 
kosningunum. 

Sam fylking há stökkvari í NV 
Í Norð vestur kjör dæmi eru helstar 

niður stöður annars þær að Sjálf
stæðis flokkurinn mælist með 21,7% 
(24,5% í kosningunum). 

Fram sókn er næst stærst með 
20,3% (18,4% í kosningum). Sam
fylkingin mælist svo með 17%. Sá 
flokkur var með 9,7% í kosningum, 
hefur þannig bætt sig veru lega og 
virðist fá til sín lungann af því fylgi 
sem Mið flokkurinn tapar. Vinstri 
græn mælast með 16,3% (17,8% í 
kosningum), Píratar 8,5% (6,8% í 
kosningum), Flokkur fólksins 5,7% 
(5,3% í kosningunum) og Við reisn 
með 3% (2,5% í kosningum). Sósíal
ista flokkurinn kemur svo nýr inn og 
mælist með 2,7% í kjör dæminu.

Þrír þeirra sex þing
manna sem tóku þátt í 
fundinum á Klausturs

barnum eru úr kjör dæmum sem 
eru á því svæði sem Vestur landi 
er dreift á. Þetta eru þeir Berg
þór Óla son (Norð vestur kjör
dæmi), Gunnar Bragi Sveins son 
(Suð vestur kjör dæmi) og Ólafur 
Ís leifs son (Reykja víkur kjör
dæmi norður). 

Berg þór Óla son og Gunnar 
Bragi Sveins son hafa vikið 
launa laust af þingi í ó til
greindan tíma. Ólafur Ís leifs son 
var rekinn úr Flokki fólksins 
þegar upp víst varð um þátt
töku hans í Klausturs fundinum. 
Hann situr nú sem ó háður 
þing maður. 

Akur nesingurinn og 
Borgar byggðar maðurinn Berg
þór Óla son 4. þing maður Norð
vestur kjör dæmis var um ára bil 
einn af helstu trúnaðar mönnum 
Sjálf stæðis flokksins á Vestur
landi og að stoðar maður Sturlu 
Böðvars sonar sam göngu ráð
herra 2003–2006. Sneri baki 
við Sjálf stæðis flokknum og 
gekk til liðs við Mið flokkinn 
2017. Kjörinn 4. þing maður 
Norð vestur kjör dæmis. Vara
for maður þings flokks Mið
flokksins og for maður Um
hverfis og sam göngu nefndar 
Al þingis.

Skag firðingurinn Gunnar 
Bragi Sveins son var mjög 
á berandi eftir að hann varð 

þing maður Fram sóknar
flokksins í Norð vestur kjör
dæmi 2009. Gegndi fjölda 
trúnaðar starfa fyrir þann flokk, 
einkum í sveitar stjórnar málum 
áður en hann varð þing maður. 
Utan ríkis ráð herra 2013–2016. 
Sjávar út vegs og land búnaðar
ráð herra 2016–2017. Hætti 
í Fram sókn og gekk í Mið
flokkinn 2017. Skipti um kjör
dæmi og hlaut kjör sem 6. þing
maður Suð vestur haustið 2017. 

Reyk víkingurinn Ólafur 
Ís leifs son er menntaður hag
fræðingur með doktors próf í 
greininni. Gegndi em bættum 
hjá Þjóð hags stofnun, Seðla
bankanum og hjá Al þjóða 
gjald eyris sjóðnum. Virkur í 
Sjálf stæðis flokknum á níunda 
ára tugnum. Banka ráðs maður 
og í stjórn eignar halds fé lags Ís
lands banka 2008–2012. Lektor 
við HR 2003–2013. Dósent við 
Há skólann á Bif röst og fram
kvæmda stjóri gæða mála við 
skólann 2014–2017. Kjörinn 10. 
þing maður Reykja víkur norður 
fyrir Flokk fólksins 2017. Þess 
má geta að Ólafur er faðir sr. 
Páls Ágústs Ólafs sonar fyrrum 
sóknar prests á Staðar stað á 
Snæ fells nesi og síðar héraðs
prest Vestur lands pró fasts
dæmis. Ríkis út varpið greindi 
frá því um liðna helgi að Páll 
krefjist þess nú fyrir dóm stól að 
Þjóð kirkjan greiði sér ná lega 30 
milljónir króna í bætur.

Klaustursmálið svokallaða hefur valdið Miðflokknum þungum 
búsifjum. Hér sést Alþingishúsið frá glugga barsins sem sex þingmenn 
sátu við og áttu afdrifaríkan fund þann 20. nóvember síðastliðinn.
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Allir Brooks skór á 14.000 kr.
Munum að gengið hefur fallið um 20%

www.gongugreining.is

Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100

30% 
afsláttur
af FootJoy golfskóm

30% 
afsláttur

af Ecco sandölum, 
götuskóm og barnaskóm

25% 
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af öllum fatnaði.
Sama verð og í USA
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Erilsamt ár framundan

Ýmis úr lausnar efni bíða okkar 
á nýju ári. Hér skal tæpt á 
nokkrum. 

Fyrst er að telja kjara samninga. 
Krafan um kjara bætur er mjög 
skiljan leg. Hér verður vandinn sá að 
feta réttu leiðina svo við missum ekki 
verð bólguna af stað. Tor séð er að 
lausn finnist á þessum málum án að
komu hins opin bera. Hér mun reyna 
á ríkis stjórnina. 

Um ræðan um nýja sam göngu
á ætlun verður á berandi. Fram
kvæmdir á vega kerfinu eru víða 
orðnar mjög að kallandi. Þjóð vegirnir 
hafa verið fjár sveltir um langt ára bil. 
Þeir sem nota vegina eru þegar skatt
lagðir undir drep með ýmiss konar 
gjöldum á farar tæki og elds neyti. 
Þetta fé hefur ekki skilað sér sem 
skyldi til sam göngu mála. Ef nú á að 

inn heimta bein veg gjöld þá verður á 
sama tíma að taka allt skatta kerfi bíl
not enda til alls herjar endur skoðunar. 
Það gengur ekki að auka bara á lögur. 
Nóg er nú samt. Það verður að lækka 
aðra sam göngu skatta á móti veg
gjöldunum. Síðan tryggja að tekjur af 
veg gjöldum fari þá beinar og ó skertar 
í að fjár magna sam göngu fram
kvæmdir. Öðru vísi mun aldrei nást 
sátt um þetta mál. 

Hinn svo kallaði þriðji orku pakki 
Evrópu sam bandsins er stór mál sem 
væntan lega verður tekist á um ef svo 
fer sem horfir að ríkis stjórnin leggi 
málið yfir Al þingi nú eftir ára mót. 
Þar er ýmsum spurningum ó svarað 
varðandi hugsan legt full veldis af sal 
en líka í tengslum við fram tíðar orku
stefnu okkar sem þjóðar. 

Nýtt fóstur eyðinga frum varp ríkis

stjórnarinnar 
þar sem heimla 
á slíkar að
gerðir allt til 
loka 22. viku 
með göngu, er hrika legt sið ferðis legt 
á lita mál sem þing og þjóð verða nú 
að taka af stöðu til enda búið að mæla 
fyrir þessu í þinginu. 

Undir öllu kraumar síðan hið 
svo kallaða Klausturs mál. Sú ó vænta 
upp á koma kennir manni enn og 
aftur, þegar sú skrítna tík pólitíkin er 
annars vegar, að oft getur raun veru
leikinn farið fram úr öllu því sem 
mönnum dytti í hug í skáld skap. Það 
er því senni lega best að rýna ekki um 
of í spá kúluna fyrir árið 2019.

Gleðilegt nýár.
Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

LEIÐARI Bókarumsögn:

Sagan um ævi 
móðurafa Bjarna Ben.

Þessi bók kemur skemmti
lega á ó vart. Mjög fín og 
fróð leg ævi saga. Lipur lega 

skrifuð, góðar ljós myndir, allur frá
gangur til fyrir myndar. Hér kemur 
fram margt, ekki síst varðandi sögu 
at vinnu lífs í landinu á 20. öld sem 
ég vissi ekki. Jón Gunnars son er 
kannski ekki mjög þekktur í dag en 
hann átti merki legan feril. 

Hann var fæddur alda móta árið 
1900, sveitar strákur úr Húna vatns
sýslu sem braust til mennta. Fór 
í Sam vinnu skólann og þaðan til 
há skóla náms í Noregi og Banda
ríkjunum, auk þess sem hann 
vann sem verk fræðingur við upp
byggingu á sam göngum þar vestan 
hafs. Heim kominn til Ís lands á 
kreppu árum fjórða ára tugarins 
mætti hann mót byr enda fátt um 
vinnu fyrir verk fræðinga, jafn vel 
þó Jón nyti vel vildar Jónasar frá 
Hriflu. Jón gerðist því hæsna bóndi 
en vakti at hygli fyrir lærðar greinar 
um notkun og efnis val í stein steypu 
til mann virkja gerðar – bæði húsa 
og gatna. 

Starfs ferill Jóns í sjávar út
veginum hófst svo þegar hann var 
gerður að for stjóra Síldar verk
smiðja ríkisins árið 1935. Þetta var 
öðrum þræði ramm pólitísk ráðning 
í ríkis fyrir tæki sem flokkarnir á 
þingi réðu yfir. Fram sóknar flokkur 
og Al þýðu flokkur stóðu að ríkis
stjórninni „stjórn hinna vinnandi 
stétta“ og þeir gerðu Jón að for stjóra 
við lítinn fögnuð hægri manna sem 
voru í minni hluta. Þarna hófst 
síldar kaflinn í lífi Jóns og ferill sem 
gerði hann með tímanum að einum 
að okkar lykil mönnum í sjávar
út veginum á 20. öld þegar Ís land 
var að byggjast upp. Jón var for
stjóri SR með einu hléi allt til ársins 
1944 og hafði að setur á Siglu firði. 
Þennan kafla rekur Jakob Ás geirs
son og kemur margt for vitni legt 
fram um síldar sögu Ís lands þar sem 
menn tókust oft heiftar lega á bæði 
í veiðum og vinnslu. Að stæðurnar 
voru oft skraut legar. 

Sölu mið stöð hrað frysti húsanna 
var svo stofnuð 1942, þegar seinni 
heims styrj öldin stóð sem hæst. Ís
lendingar sáu mögu leika á að selja 
frystan fisk til Banda ríkjanna. Árið 
1944 var sett á fót sölu skrif stofa 
í New York. Jón veitti henni for
stöðu og flutti vestur um haf með 
eigin konu og tveimur börnum. 
Þar byggði hann upp sölu kerfi 
fyrir ís lenskar fiska furðir og kom 

á fót verk smiðjum sem fram leiddu 
úr hrá efni frá Ís landi. Þetta varð 
Coldwa ter. Þarna gekk á ýmsu 
og ýmis eftir minni leg dæmi um 
það sem rakin eru í þessari ævi
sögu. Jón gleymdi þó ekki síldinni 
og hafði for göngu um að síldar
bræðslu skipið Hæringur yrði keypt 
til landsins. Það átti einkum að 
vinna síld úr Hval firði og bjarga 
málum meðan verið væri að stækka 
síldar bræðslur á Akra nesi, í Reykja
vík, Hafnar firði og Kefla vík. En 
Hval fjarðar síldin hvarf og rekstur 
Hærings varð að mar tröð sem Ís
lendingar losnuðu ekki við fyrr 
en skipið var selt til Noregs 1954. 
Eins og svo margir Ís lendingar 
sem hefja sig bæði fyrr og síðar 
yfir meðal mennskuna þá sætti Jón 
oft ill mælgi og á rásum ó vildar og 
öfundar manna. Þær voru öðrum 
þræði stjórn mála legs eðlis. Fyrst 
vegna þess að hann var talinn hand
bendi og skjól stæðingur Hriflu
Jónasar og síðar voru það vinstri 
menn sem sáu í Jóni hold gerfing 
kapítal ismans og þjónkunar við 
Banda ríkin. Maðurinn var þó ekki 
að gera annað en að selja fisk fyrir 
þjóð sína. Jón Gunnars son lést svo 
1973 en var þá fyrir all nokkrum 
árum fluttur al kominn heim með 
fjöl skyldu sinni. Allt þetta og meira 
til er rakið í þessari merku bók. 

Jón var móður afi Bjarna Bene
dikts sonar nú verandi fjár mála
ráð herra og formanns Sjálf stæðis
flokksins. Guð ríður, dóttir Jóns og 
Hólm fríðar Sigur línu Björns dóttur 
(Línu) eigin konu hans, giftist 
Bene dikti Sveins syni og Bjarni er 
yngsti sonur þeirra. Það kemur þó 
ekki upp úr dúrnum fyrr en síðast 
í bókinni þar sem það er upp lýst 
nánast í einni setningu. Ég hafði 
lúmskt gaman af því. Hér var maður 
búinn að plægja í gegnum þessa 
á huga verðu bók og þá kemur þetta 
fram. „Jahá! Hann var afi Bjarna 
Ben.,“ sagði maður við sjálfan sig 
þegar lestrinum var að ljúka. Þetta 
var skemmti leg tenging við líðandi 
stund. 

En hvað sem slíkri ætt fræði 
líður þá er hér á ferðinni ein besta 
ævi sagan sem kom út fyrir ný liðin 
jól. Kannski sú besta. Þetta er bók 
sem alls enginn sem á annað borð 
hefur á huga á Ís lands sögu 20. aldar 
og sögu at vinnu lífsins og þá sér
stak lega sjávar út vegsins, ætti að 
láta fram hjá sér fara. 

Kafli úr bókinni með myndum 
er á síðum 12 og 14 í þessu tölu
blaði Vestur lands. 

Magnús Þór Haf steins son.

Fríblaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili og í fyrirtæki á Kjalarne-
si, í Kjós, Akranesi, Hvalfjarðarsve-
it, Borgarbyggð, Snæfellsnesi og í 
Dölum. Blaðið liggur einnig frammi á 
helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.

Jón Gunnarsson – Ævisaga
Jakob Ásgeirsson
Bókafélagið Ugla 2018
400 bls.

Vinir og samstarfsmenn. Jón (t.v.) og Ólafur Þórðarson frá Laugabóli 
(t.h.) um borð í fiskiskipinu Heimaskaga AK 85.

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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Starfsmenn voru tveir, báðir 
í 100% starfi, Jón Einar 
Jónsson vísindamaður og Árni 

Ásgeirsson náttúrufræðingur. Ellen 
Magnúsdóttir líffræðingur starfaði 
áfram með okkur fjórða sumarið í 
röð í maí og júní. Auk þeirra unnu 
í æðarmerkingum Jón Jakobsson 
æðarbóndi í Rifgirðingum og Elisabeth 
Knudsen meistaranámsnemi við Líf 
og umhverfisvísindadeild HÍ.  

Árni skipti um starfsvettvang um 
haustið eftir 7 ára starf og kennir nú 
við Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Í hans 
stað var ráðinn Ute Stenkewitz sem 
hóf störf 1. nóvember. 

Vistfræði æðarfugla
Verkefnið „Stofnvistfræði 

æðarfugls“ er unnið í samstarfi 
við landeigendur og styrkt af 
Rannsóknasjóði HÍ. Æðarkollur voru 
merktar fimmta sumarið í röð, í sömu 
eyjum og 2017. Nýmerktar voru 198 
æðarkollur, auk þess 191 æðarkollur 
voru endurheimtar með merki frá 
fyrri árum. Nú hafa 879 æðarkollur 
verið merktar við Stykkishólm frá 
og með 2014. Varptíminn hófst upp 
úr 20. maí og síðustu kollurnar voru 
merktar í Landey 27. júní.

Áfram var samstarf við líffræðinga 
hjá Fróðskaparsetri Færeyja. Á 

báðum stöðum eru rekin lang tíma 
merkingaverkefni, þar sem æðarkollur 
á hreiðrum eru fangaðar, litmerktar og 
afdrif þekktra einstaklinga rannsökuð. 
Færeyingarnir heimsóttu okkur í 
Stykkishólm í maí 2018 og merktu 
kollur í Landey. Jón Einar, Árni og 
Ellen heimsóttu færeyska teymið 
18.–22. júní 2018 og þá náðust 30 
æðarkollur í Kirkjubæjarhólma í 
Færeyjum sem telur u.þ.b. 80–100 
æðarkollur. 

Fylgst með ferðum og 
fæðuvali

Árið 2014 hófum við að merkja 

æðarkollur í samstarfi við norska 
SEATRACKverkefnið. Í sumar voru 
settir út 25 nýir hnattstöðuritar á 
æðarkollur og 21 slíkir endurheimtust 
frá fyrri árum. Nú hafa alls verið settir 
út 178 hnattstöðuritar og 107 þeirra 
endurheimtir 20152018. Teymi frá 
SEATRACK kom í heimsókn og 
endurheimti 11 af 25 hnattstöðuritum 
sem settir voru á fýla 2017 í Landey, 
Stakksey og Brúnkolluhólma.

Gengið var til samstarfs við 
kanadískt rannsóknarverkefni á 
fæðuvali æðarfugla, þar sem blóðsýni 
eru tekin til að greina fæðuval 
æðarfugla með isotópagreiningu. 
Auk okkar taka þátt félagar okkar 
í Færeyjum og vísindamenn frá 
Kanada, Bandaríkjunum, Danmörku, 
Noregi, Finnlandi og Rússlandi.

Nemar við setrið
Þrír framhaldsnemar störfuðu 

með okkur á árinu: 
Julie Murray frá Bretlandi 

rannsakaði viðbrögð æðarkollna 
við dúntekju í fimm æðarvörpum á 
Vestfjörðum. Hún varði ritgerð sína 
við Háskólasetur Vestfjarða í febrúar. 

Elisabeth Knudsen frá Færeyjum er 
langt kominn með sína meistaragráðu 
við Líf og umhverfisvísindadeild 
Háskóla Íslands. Hún rannsakar 
erfðafræðileg tengsl íslenskra og 
færeyskra æðarfugla. Verkefni 
Elisabethar er unnið í samstarfi 
við Snæbjörn Pálsson og Jóhannis 
Danielsen. 

Doktorsneminn Florian Ruland 
er frá Þýskalandi og starfar hann 
með Náttúrustofu Vesturlands og 
Rannsóknasetrinu að rannsóknum 
á áhrifum minks á varp fugla, m.a. 
æðarfugla. Aðalleiðbeinandi Florians 
er Jonathan Jeschke.

Talningar á fuglum
Æðarungar voru taldir við 

Breiðafjörð í 12. sinn. Þetta var næst 

lakasta árið frá upphafi, en þó svipað 
og 2013 (0,31 ungar/kollu). 

Varpárangur ritu í eyjunum hér 
við Stykkishólm, og vatnafuglar á 
Snæfellsnesi voru áfram vaktaðir 
í samstarfi við Náttúrustofu 
Vesturlands. Fjöldi rituhreiðra á 
sunnanverðum Breiðafirði eru þó 
rúmlega helmingi færri nú en fyrir 
20 árum en hefur þó verið nokkuð 
stöðugur frá 2006. Rituvöktunin er 
samstarfsverkefni með Samtökum 
náttúrustofa og kallast Vöktun 
Bjargfuglastofna, sem er í umsjón 
Náttúrustofu Norðausturlands. 

Útgáfa og þáttaka í 
ráðstefnum 

Rannsóknasetrið tók 
þátt í Vísindavöku Rannís í 
Laugardalshöllinni 28. september 
og kynnti þar rannsóknir á 
æðardún 2014 2018. Þær voru 
líka viðfangsefni erindis á ársfundi 
Æðarræktarfélags Íslands. Jóhanna 
Ómarsdóttir frá Ásbyrgi heimsótti 
okkur á fyrirmyndardögum 
Vinnumálastofnunnar.

Í lok apríl sótti Jón Einar Pan
European Duck symposium, þar 
sem andasérfræðingar Evrópu komu 
saman ásamt nokkrum Bandarískum 
og Kanadískum sérfræðingum. 
Ráðstefnan var haldinn í Millport 
á Kumrey við ClydeFjörð. Erindi 
okkar fólks fjallaði um merkingarnar 
í Breiðafirði.

Í apríl kom út skýrsla um 
Gróðurfar í Breiðafjarðareyjum, 
unnin í samstarfi við NIBIO í 
Noregi og Náttúrufræðistofnun 
Íslands. Verkefnið var styrkt af 
Breiðafjarðarnefnd. Skýrsluna 
má nálgast á heimasíðu 
Rannsóknasetursins. Þar má einnig 
nálgast ritaskrá setursins. 

Starfsmenn Rannsóknasetursins 
þakka fyrir samstarfið á árinu 2018.

Annáll ársins 2018:

RANNSÓKNASETUR HÁSKÓLA ÍSLANDS (HÍ) Á SNÆFELLSNESI
Rannsóknasetur HÍ hefur aðsetur í Stykkishólmi og sinnir 

rannsóknum og mikilvægri vöktun á lífríki, ekki síst við Breiðafjörð. 
Hér er einn vísindamanna setursins við vettvangsrannsóknir.

Æðarkollur rannsakaðar. 

Dr. Jón Einar Jónsson er forstöðumaður 
Háskólaseturs Snæfellsness.
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+4 ÁBYRGÐ

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans  
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

NÝR RAV4 
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti; 
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða 
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðal-
búnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta 
viðurkennda söluaðila.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.
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Jóhannes Simonsen formaður Sæljóns – félags smábátaeigenda á Akranesi:

„Fyrirhugaðar svæðalokanir í Faxaflóa munu 
endanlega drepa smábátaútgerð á Skaganum“

Undan farin tvö ár hefur 
Jóhannes Simon sen gegnt 
for mennsku í Sæ ljóni – fé lagi 

smá báta eig enda á Akra nesi. Við tókum 
hann tali og báðum hann fyrst um að 
segja að eins deili á sjálfum sér: 

„Ég er fæddur í Þórs höfn í Fær
eyjum „Tórshavn“ í febrúar 1965. Eftir 
að ég var búinn með mennta skólann 
fór ég í smá heim sókn til Ís lands. Það 
var 1985. Þá kynntist ég Þór dísi Skúla
dóttur sem er konan mín í dag. Ég flutti 
til Ís lands og Akra ness og var tvö ár á 
togaranum Skipa skaga AK. Síðan var 
mér boðið pláss á frysti togaranum 
Örvari HU á Skaga strönd. Þá var það 
talið eitt besta pláss á togara eða frysti
togara á Ís landi. Ég tók því og var þar 
frá 1988 til 1997. Þá á kvað ég að fara í 
nám í véla verk fræði í Ár ósum í Dan
mörku. Ég kláraði það nám. Fljót lega 
upp úr alda mótum 2000 hóf ég svo 
störf hjá Ingólfi Árna syni í sjávar út
vegs tækni fyrir tækinu Skaganum hér á 
Akra nesi. Það fyrir tæki var þá til tölu
lega nýtt. Þar hef ég unnið síðan, í ein 
18 ár nú að telja.“ 

Alla tíð tengdur sjónum 
Jóhannes hefur þannig tekið þátt 

í iðnaðar ævin týrinu sem nú heitir 
Skaginn3X. Það fyrir tæki er löngu 
þekkt fyrir tækja búnað sinn fyrir skip 
og fisk vinnslur í landi. Í dag er það 
með fram leiðslu á búnaði á Akra nesi 
og Ísa firði. Við skipta vinirnir eru út 
um allan heim. „Ég starfa í dag við að 
hanna þann búnað sem Skaginn3X 
fram leiðir. Þannig séð má segja að ég 
sé mjög tengdur við sjávar út veginn. 
Ég hef reyndar verið það alla tíð,“ segir 

Jóhannes. „Ég hef alltaf átt eigin smá bát 
undir sex metrum, eigin lega allt frá því 
ég man eftir mér, sem ég hef notað til 
að veiða í soðið.“ 

Sjó mennska og sjó sókn hefur 
þannig á vallt blundað í Jóhannesi 
þó hann hafi á sínum tíma tekið þá 
á kvörðun að mennta sig svo hann 
kæmist í land. Þessi á hugi varð til þess 
að hann á kvað með Marínó syni sínum 

fyrir þremur árum síðan að festa kaup 
á strand veiðitrillunni Gló dísi. „Fyrsta 
sumarið sem við gerðum hana út, 2016, 
voru fáir dagar sem við gátum notað 
til róðra en við fengum þó 16 tonn í 
heildina. Sumarið 2017 vorum við svo 
með 26 tonn. Þá byrjuðum við ekki fyrr 
en 1. júní. Við höfðum fengið leyfi til 
grjót krabba veiða í Faxa flóa. Þetta var 
til rauna veiði skapur á nýrri tegund á 

Ís landmiðum en það gekk ekki. Vanda
málið með grjót krabbann er að það 
finnast eigin lega engir kaup endur. Við 
vorum þó með þetta leyfi í tvö ár og 
lönduðum nokkrum kröbbum, segir 
Jóhannes og hlær: „Þetta var ekkert 
nema kostnaðurinn.“ 

Feðgar í út gerð 
Besta strand veiði ver tíð þeirra 

feðga til þessa var svo nú í sumar. 
„Við veiddum alls rétt rúm 30 tonn 
þó dögunum hefði fækkað frá 2017.“ 
Til ögun þeirra er sú að skiptast á að 
vera með bátinn á strand veiðunum. 
„Marinó er annars sjó maður í fullu 
starfi. Hann er nú að róa með Eymari 
Einars syni skip stjóra og út gerðar
manni á Ebba AK. Þeir eru á línu og 
gengur vel. Annars hafa þeir stundað 

Jóhannes Simonsen vélaverkfræðingur hjá Skaginn3X er formaður Sæljóns - 
félags smábátaeigenda á Akranesi. Hér er hann með Glódísi AK, trillu sína og 
Marínós sonar hans, í bakgrunni í Akraneshöfn. 

Strandveiðiafla af Glódísi AK landað í Akraneshöfn.
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nokkuð veiðar á sæ bjúbum í Faxa
flóanum. Þegar þeir á Ebba fara í 
sumar frí þá tekur Marínó svo við Gló
dísinni fyrstu tvo mánuði strand veiða
tíma bilsins og síðan tek ég restina. 
Þetta er mitt sumar frí frá vinnunni 
hjá Skaganum3X. Það er ekki hægt að 
slíta sig frá sjónum og þetta er á gætis 
líkams rækt.“ 

Síðan þeir feðgar keyptu Gló dísi 
hafa þeir lagt tölu verða vinnu í að 
endur bæta bátinn. Hann er nú pall d
ekkaður með góðu þil fars plássi, lúgum 
í þil fari og sér smíðuð kör undir. „Við 
full nýtum þannig lestar rýmið. Síðan 
erum við búnir að setja nýja og stærri 
vél í bátinn. Gló dís er síðan vel tækjum 
búinn í brú, það er tvö falt af öllu. Tvö 
siglinga tæki, tveir dýptar mælar og tvær 
tal stöðvar.“ 

Þegar við skoðum þennan fal lega 
og vel búna bát kemur fram í máli 
Jóhannesar að þeir fegðar hafa meiri 
á ætlanir á prjónunum. „Það er svona í 
deiglunni að stækka við okkur, strákinn 
langar til að gera út sjálfur og ég stend 
með honum í því.“ 

Mikil hnignun í út gerð á Akra
nesi 

Eins og kom fram í upp hafi við
talsins þá hefur Jóhannes Simon sen 
gegnt for mennsku í Sæ ljóni síðustu tvö 
árin. „Ég svo líka for maður Sjó stang
veiði fé lags Akra ness,“ hlær hann við 
þegar við byrjum að ræða fé lags málin. 

Sem for maður hags muna fé lags 

smá báta eig enda á Akra nesi má segja 
að hann sé nú í for svari fyrir fé lag sem 
veikist ár frá ári. Út gerð á Akra nesi er 
vart svipur hjá sjón miðað við það sem 
áður var þegar höfnin iðaði af lífi þar 
sem bæði smá bátar og stærri fiski skip 
komu og fóru alla daga ársins. Fyrir 
nokkrum árum var Haraldur Böðvars
son eitt stærsta og blóm legasta út
gerðar fyrir tæki landsins. Það hvarf 
þegar fyrir tækið var sam einað í HB 
Granda. Nú er að eins lítils háttar land
vinnsla á fiski á Akra nesi saman borið 
við það sem áður var. Smá bátum hefur 
einnig fækkað mjög. Fisk markaðurinn 
er enn opinn en rekstur hans hefur 
gengið brös ótt vegna þess að svo lítill 
afli berst á land. 

„Jú, það hefur dregið mikið úr hér 
á Skaganum og virðist enn vera að 
dragast saman,“ segir Jóhannes að
spurður um þessa þróun. Hann bætir 
við: „Nú þegar við erum að tala saman 
er út lit fyrir að enn einn smá báturinn 
sé að hverfa úr bænum. Það eru menn 
að vestan að skoða hann með kaup í 
huga. Nei, þetta lítur ekki gæfu lega 
út. Nú er að eins 15 tonna kvóti eftir í 
króka kerfinu á Akra nesi, allt á einni út
gerð. Það svo ein hver kvóti hér á smá
bátum í stóra kerfinu. Þetta er ekki gott 
á stand.“ 

Svæða lokanir mikil ógn 
Ljósasti punkturinn í smá báta út

gerðinni á Akra nesi nú um stundir felst 
í grá sleppu veiðunum. „Það eru nokkrir 

grá sleppu bátar hér á Skaganum. Ætli 
það séu ekki einar fimm út gerðir. Það 
má segja að hrogn kelsa veiðarnar séu 
það sem gengur nú hvað best í út
gerðinni hér á Akra nesi. En þar eru 
menn þó að glíma við að bestu veiði
svæðin út af Mýrum eru lokuð stóran 
hluta úr sumri. Nokkrir æðar bændur 
þar hafa náð því í gegn með lobbý isma 
að fá veiði slóðum þar lokað fyrir grá
sleppu veiðum því þeir full yrða að það 
drukkni svo mikið af fugli í netunum. 
Við hjá Sæ ljóni erum að vinna í því að 
reyna að fá því banni afl étt.“ 

Hér komum við að því sem 
Jóhannes telur að nú sé helsta ógnin við 
smá báta út gerðina á Akra nesi. Það eru 
stjórn valds að gerðir sem gætu hrein lega 
og endan lega gengið af henni dauðri. 
Nýjustu vendingar í málum sem snerta 
lokanir á veiði svæðum smá báta eru 
þær að haustið 2015 skipaði sjávar út
vegs land búnaðar ráð herra starfs hóp 
til að gera fag lega heildar endur skoðun 
á reglu verki varðandi notkun veiðar
færa, veiði svæða og verndunar svæða á 
Ís lands miðum. Starfs hópurinn skilaði 
þann 5. septem ber sl. af sér 190 síðna 
langri loka skýrslu um störf sín. Hana 
má finna á vef Stjórnar ráðsins. Byggt 
á inn sendum til lögum og at huga
semdum sem og gögnum um skyndi
lokanir á grunn slóð vegna línu og 
hand færa veiða á undan förnum árum 
leggur starfs hópurinn til að fjölda 
verði lokað með reglu gerð sem gildi 
tíma bundið til tveggja til þriggja ára. 

Árangur lokananna verði svo metinn 
að þeim tíma liðnum.

Yrði dauða dómur 
For manni Sæ ljóns líst illa á þessar 

til lögur. „Menn eru þarna að gæla við 
það að vera bara með fastar árs tíma
bundnar lokanir um hverfis landið óháð 
öllum mælingum á fjölda undir máls
fiska. Við hér á Akra nesi erum hins 
vegar al farið á móti því að það sé yfir 
höfuð stundaðar svæða lokanir gegn 
bátum sem veiða með hand færum. 
Slíkt á hvergi rétt á ser og er hvergi gert 
í heiminum. Þeir settu fram til lögur 
um miklu víð feðmari lokanir á okkur 
hér í Faxa flóa heldur en gert er annars 
staðar við landið. Hér er talað um að 
loka seinni hluta sumars, frá Þor móðs
skeri, við Hjörs ey og alveg út á Arnar
stapa og lengst út á Búða grunn. Svo er 
líka lagt til að loka Hval firðinum á besta 
tíma. Manni hefur næstum dottið í hug 
að það hafi verið gert vegna þess að við 
hér á Sæ ljóni mót mæltum þessu svo 
öflug lega allt frá fyrstu stundu. Ef það 

verður af þeim fyrir huguðu lokunum 
sem kynntar hafa verið í Faxa flóa þá 
mun það þýða að smá báta út gerð hér 
á Akra nesi leggst endan lega af. Það er 
nokkuð öruggt. Á stæðan er ein fald lega 
sú að þá munu menn loka okkar bestu 
veiði svæðum,“ segir Jóhannes Simon
sen að lokum. 

Þess skal svo getið að Lands sam band 
smá báta eig enda (LS) sam þykkti á aðal
fundi sínum 18. og 19. októ ber sl. harð
orð mót mæli gegn „öllum hug myndum 
um lokun svæða fyrir hand færa veiðum 
eins og fram koma í skýrslu starfs hóps 
um fag lega endur skoðun varðandi 
notkun veiðar færa, veiði svæða og 
verndunar svæða á Ís lands miðum.“

Einnig í nýjasta 
Brimfaxa

Við tal þetta sem við 
Jóhannes Somon sen 
er tekið og skrifað af 

Magnúsi Þór Haf steins syni rit
stjóra Vestur lands. Það birtist 
einnig í Brim faxa, fé lags blaði 
Lands sam bands smá báta eig
enda (LS) sem kom út rétt 
fyrir ný liðin jól og var dreift 
til allra fé lags manna LS og 
velunnara. 

Í þessu jóla blaði 2018 
kennir ýmissa grasa: Þar má 
nefna skorin orðan leiðara 
eftir Axel Helga son for mann 
LS og yfir grips mikinn pistil Arnar 
Páls sonar fram kvæmda stjóra um 
stöðu mála. Auk við talsins við 
Jóhannes Simon sen er við tal við 
Árna M. Mathiesen, f.v. sjávar
út vegs ráð herra og nú verandi að
stoðar mann fram kvæmda stjóra 
fisk veiði og fisk eldis deildar 
FAO, (Mat væla stofnunar Sam
einuðu þjóðanna). Fjallað er um 
stöðu strand veiði manna, smá
báta veiði manna og frum byggja 
á Ind landi. Harð orð grein er birt 
eftir Magnús Jóns son, f.v. Veður

stofu stjóra 
um tog veiðar í kál
görðum Skaga fjarðar. Síðast en 
ekki síst má nefna að birtar eru 
niður stöður skoðana könnunar 
Gallup um grá sleppu veiðarnar 
sem kynnt var á aðal fundi LS í 
októ ber. 

Rit stjóri Brim faxa er Arthur 
Boga son. Blaðið ætti að vera 
hægt að nálgast raf rænt á vef LS  
(sma batar.is).

Forsíða nýjasta tölublaðs Brimfaxa.

Glódís AK 99 á strandveiðum í 
Faxaflóa. Akurnesingarnir Marínó 
Freyr Jóhannesson og Hallgrímur 
Guðmundsson skipa áhöfnina og 
báðir úti á þilfari. 

Komið til hafnar á Akranesi. Glódísin 
er óneitanlega laglegt fley og 

verklegur strandveiðibátur. Hér 
eru það Skagamennirnir Marínó 

Freyr Jóhannesson sem er stýrið og 
Hallgrímur Guðmundsson á dekki. 

Þetta kort sýnir tillögur starfshóps að 
svæðalokunum á grunnslóð í Faxaflóa 
og Breiðafirði (blá svæði). Gulu svæðin 
eru gildandi lokanir samkvæmt 
reglugerðum sem snúa að veiðum með 
línu og handfærum.

„Jú, það 
hefur dregið 

mikið úr hér á 
Skaganum og 
virðist enn vera að 
dragast saman

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is
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FJÖRMIKIL RANNSÓKNA-
ÚTGÁFA UM SAUÐFÉ
Land búnaðar há skóli Ís lands 

sendi frá sér þrjár merkar 
skýrslur um sauð fjár ræktar

vísindi á síðasta ári. Þær hljóta allar að 
vera ó missandi les efni fyrir allt á huga
fólk um land búnað og kær komin við
bót nú þegar hillir undir lokin á lestri 
jóla bókanna og al vara lífsins tekur við. 

Mis jafn sauður 
Fyrst er að telja skýrsluna „Mis jafn 

sauður í mörgu fé – Greining á á hrifa
þáttum haust þunga lamba í gagna safni 
Hest búsins 20022013. Höfundar eru 
Jóhannes Svein björns son, Emma Ey
þórs dóttir og Eyjólfur K. Örn ólfs son. 

Megin mark mið þessa verk efnis 
var að skil greina breyti leika í líf þunga 
lamba að hausti út frá upp lýsingum 
um lömbin og mæður þeirra. Notað 
var gagna safn frá til rauna búi LbhÍ 
á Hesti sem nær yfir 12 ára tíma bil, 
árin 20022013, og inni heldur upp
lýsingar um 9938 lömb. Greind voru 
á hrif ýmissa breyta á fæðingar þunga, 
vaxtar hraða fyrri hluta sumars og 
vaxtar hraða síðari hluta sumars. Kyn 
lamba og burður (ein lembingur, tví
lembingur, o.s.frv) hafa mikil á hrif 
á fæðingar þungann. Tvæ vetlur fæða 
léttari lömb en eldri ær. Stórar ær 
(miðað við janúar þunga) fæða heldur 
þyngri lömb en þær sem minni eru. 
Þunga aukning á með göngu hefur já
kvæð á hrif á fæðingar þunga, og ær 
sem eru meðal feitar (holda stig 3) í 
mars eru lík legri til að fæða þung 
lömb heldur en þær sem eru annað 
hvort magrari eða feitari. 

Fæðingar þungi hefur á hrif á 
vaxtar hraða bæði beint og ó beint. 
Lamb sem er fætt stórt, hefur meiri 
getu til að inn byrða mjólk heldur en 
lítið lamb. Vaxtar hraðinn fer líka eftir 
því hve mörg lömb ganga undir ánni, 
og hrútar vaxa hraðar en gimbrar. 
Burður lambanna (ein lembingur, tví
lembingur, o.s.frv) hefur hins vegar 
engin á hrif á vöxt seinni hluta sumars, 
og lítil fyrri hluta sumars. Lömb sem 
ganga undir fóstur móður vaxa lítið 
eitt hægar (~3%) en lömb sem ganga 
undir blóð móður fyrri hluta sumars, 
en síðari hlutann er ekki neinn munur 
þar á. 

Á hrif holda fars ánna rétt fyrir 
burð á vaxtar hraða lamba vara alveg 
fram á síðari hluta vaxtar skeiðs 
lambanna. Þegar búið er að leið rétta 
fyrir á hrifum þunga og holda stiga eru 
eru sér stök á hrif af aldri ánna merki
lega lítil á vaxtar hraða þeirra lamba 
sem þær ganga með, og raunar ekki til 
staðar síðari hluta sumarsins. Vaxtar
hraði lamba undir elstu (6+) ánum er 
þó slakastur og bestur er hann hjá 34 
vetra ánum, fyrri hluta sumars. 

Munur besta og lakasta fram
leiðslu árs er um 10% á vaxtar hraða 
fyrri hluta sumars, en um 15% á 
vaxtar hraða síðari hluta sumars. 
Sömu leiðis er það at hyglis vert hve 
miklu meiri vaxtar hraðinn er fyrri 
hluta sumarsins (meðal tal 289,7 g/
dag) en seinni hlutann (meðal tal 217,8 
g/dag). 

Næsta skref er að búa til úr þessum 
greiningum reikni líkan sem nýta má 
til að lýsa breyti leika í haust þunga 
lamba á ís lensku sauð fjár búi. Það 
mætti svo nota til að meta hversu 
mikinn hluta lambanna, ef ein hvern, 
er á stæða til að bata sér stak lega fyrir 
slátrun. Einnig mætti nota það til að 
endur skipu leggja til hleypingar, ráð
stöfun fóstur lamba og fleira. 

Þungi, hold og frjó semi 
Önnur skýrslan ber heitið „Á hrif 

aldurs áa, þunga, holda og fram
leiðslu ára á frjó semi áa – Grining á 

gagna safni Hest búsins 20022013.“ 
Höfundar eru þau sömu og í fyrst
nefndu skýrslunni. 

Gagna safnið sem notað var í verk
efninu inni hélt upp lýsingar um 5558 
af urða ár áa á Hest búinu á 12 ára tíma
bili, 20022013. Meðal þess sem niður
stöður töl fræði greininga leiddu í ljós 
var að fyrir hver 3 kg sem meðal ærin 
er þyngri í nóvember, má reikna með 
að frjó semi fari upp um 0,02 fædd 
lömb á hverja á sem ber. Fyrir hver 
3 kg sem ærin þyngist frá nóvember 
fram í desember, má líka búast við að 
frjó semi fari upp um 0,02 fædd lömb 
á hverja á sem ber. Meðal fjöldi fæddra 
lamba eftir hverja á sem bar var 1,96, 
fyrir allt gagna safnið. 

Á hrif aldurs ánna voru tölu verð, 
tvæ vetlur sýndu minnsta frjó semi 
(1,86) en mestu frjó semi sýndu 5 og 6 
vetra ær (2,04). Minnst var frjó semin 
fram leiðslu árið 2002, eða 1,89 lömb á 
hverja borna á, en mest fram leiðslu
árið 2005, eða 2,04 lömb á hverja 
borna á. 

Þar sem sömu ærnar koma fyrir 
endur tekið í gagna safninu mátti taka 
ein stak lings á hrif mæðra með í töl
fræði greininguna, og voru þau sem 
vænta mátti um tals verð. 

Lambleysi gemlinga 
Þriðja skýrslan er svo „Lambleysi 

hjá gemlingum, meina fræði leg 
greining,“ eftir Char lottu Odds dóttur. 

Hún byggir á rann sókn sem fór 
fram á Hesti og tveimur öðrum búum 
á þriggja ára tíma bili, haustið 2015 til 
vorið 2018. Snemmtæk fang greining 
og fósturtalningar voru notaðar til 
þess að greina fang hlut fall meðal 
gemlinga og tíma setja mögu legt 
fóstur tap. Þunga breytingar á Hesti 
voru greindar með til liti til þess hvort 
gemlingar báru eða ekki auk þess sem 
krufningar voru gerðar á gemlingum 
með ný lega dauð fóstur. 

Fang hlut fall gemlinga var yfir 90% 
þegar vel áraði, en í vanda mála árum 
fór strax að bera á fósturtapi á fyrsta 
mánuði með göngunnar, og hélt fang
hlut fallið á fram að lækka, sam kvæmt 
niður stöðum fósturtalninga í febrúar 
og mars. Stærstur hluti fósturtaps 
varð á tveimur fyrstu þriðjungum 
með göngunnar. Þessir þrír ár gangar 
gemlinga á Hesti þyngdust svipað á 
tíma bilinu októ berjanúar, en þeir 
gripir sem misstu fóstur þyngdust 
hægar í janúarmars, á því tíma bili 
sem mest var um fóstur tap. 

Krufningar sýndu að fóstur höfðu 
liðið súr efnis skort, mögu lega af 
völdum blóð rásar truflana, áður en 
þau drápust. Súr efnis skorturinn hafði 
valdið heila drepi, kalk út fellingum 
í heila vef og fylgju hnöppum auk 
breytinga á lifur í einu fóstri. 

Hlut fall lamblausra gemlinga var 
á berandi hæst í tveimur hópum sem 
verið höfðu í sam liggjandi króm á 
fengi tíð og deilt fóður grind. Hrútar 
og gemlingar voru skoðuð á fengi tíð 
árið eftir og sáust þá sár og blöðrur 
á æxlunar færum sem bent gætu til 
æxlunar borins smits. Ekki var sýnt 
fram á tengsl þessara breytinga og 
lambleysis, en rann sóknir eru nú 
hafnar á þessum breytingum til þess 
að lýsa meina fræði þeirra.

 Forsíður tveggja skýrslanna sem hér 
er greint frá. Þær má allar finna á vef 
Landbúnaðarháskólans (lbhi.is).

Í Svarhamarsrétt í Hvalfirði.
Ljósmynd: Friðþjófur Helgason
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Gleðilegt nýtt ár 
og þökkum samfylgdina á 

liðnu ári
NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!

Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Snæfellsbær Verkalýðsfélag Akraness

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
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ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR 
GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS 

á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti? 
Gildir meðan birgðir endast

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

www.volundarhus.is

Kaflabrot úr bók:

Jón Gunnarsson – Ævisaga eftir Jakob F. Ásgeirsson

Í Sölumiðstöðinni voru þá um 
60 frystihús. Sum þeirra voru 
lítil í fámennum plássum úti á 

landi og höfðu ekki sömu aðstöðu til 
vöruvöndunar og stærri frystihúsin. 
Eftir því sem starfsemi SH óx og varð 
umfangsmeiri, fannst sumum þessara 
frystihúsaeigenda að ekki væri tekið 
nægilega mikið tillit til skoðana þeirra 
við stjórn félagsins. Einkum var það 
starfsemin erlendis sem var þeim 
þyrnir í augum. Sumir þeirra skildu 
ekki almennilega í hverju hún fólst 
og ömuðust því til dæmis við öllum 
útgjöldum til auglýsinga erlendis, en 
aðrir voru einfaldlega andvígir því að 
dótturfyrirtæki SH væri að framleiða 
fyrir neytendamarkað í útlöndum.

Til að auka skilning félagsmanna 
á starfseminni erlendis skipulagði 
Jón ferð frystihúsamanna vestur 
um haf, svo að þeir gætu séð með 
eigin augum hvað þar fór fram á 
vegum félags þeirra. Fyrsta ferðin 
var farin haustið 1960. Jóhannes 
Stefánsson, framkvæmdastjóri SÚN, 
Samvinnufélags útgerðarmanna á 
Norðfirði, og einn af helstu leiðtogum 
sósíalista í Neskaupstað, skrifaði langa 
grein í jólablað flokksmálgagnsins 
Austurland um ferðina. Skrif 
Jóhannesar drógu tennurnar úr 
kröfu flokksbróður hans, Einars 
Olgeirssonar, um opinbera rannsókn 
á fjárfestingum SH erlendis. Eftir 
að hafa kynnt sér starfsemina með 
eigin augum var Jóhannes nefnilega 
hæstánægður með hvernig staðið 
var að málum hjá Coldwater. Hann 
skrifaði:

Var mjög ánægjulegt að hitta þessa 
landa okkar, sem vinna af dugnaði að 
því að koma aðalútflutningsvöru okkar 
á sem hagkvæmastan hátt til neytenda. 
Framleiðir þessi verksmiðja nú, en hún 
er ein af 30 slíkum þar í landi, um einn 
fimmta af tilbúnum ósteiktum fiski í 
landinu. ... 

 Þarna vinna um 300 manns, 
þar af fjórir af hverjum 5 svertingjar. 
Unnið er í tveim 8 stunda vöktum. 
Kaffihlé eru tvisvar í 10 mínútur hvort 
og klukkutíma matarhlé. Jafnt kaup er 
hjá konum og körlum ... Stjórnendur 
verksmiðjunnar gerðu strax sitt til að 
gera svörtum og hvítum jafnt undir 

höfði, og eru svertingjar verkstjórar. 
Líkaði hvítum þetta miður, en virðast 
sætta sig við það að miklu leyti nú 
orðið. ... Hreinlæti virtist í besta lagi, 
vinnuaðbúð góð, matsalur rúmlegur. 
Fallegasta gufubaðstofa, sem ég hef 
séð, var þarna, og við reyndum hana 
nokkrir.

 Ég hef hvergi séð jafn mikinn 
vinnuhraða og í þessari verksmiðju. 
Algerlega var bannað að reykja í 

vinnutíma og sækja þurfti um leyfi 
til að fara frá. Okkur var boðið til 
hádegisverðar í rannsóknarstofu 
verksmiðjunnar sem er mjög nýtízkuleg, 
þótt í gömlum húsakynnum sé, og þar 
fengum við að sannprófa hina ágætu 
fiskrétti verksmiðjunnar.  ...  

 Var mjög lærdómsríkt að 
sjá þessa verksmiðju [í Nanticoke], 
stórbrotinn rekstur hennar, 
meðhöndlun freðfiskjarins, gæði hans 

Kápa bókarinnar.

Stjórn SH á árunum 1955–1960 í 
sjötugsafmæli Haraldar Böðvarssonar 
á Akranesi. Sitjandi frá vinstri: Sigurður 
Ágústsson, Elías Þorsteinsson, Ólafur 
Þórðarson, afmælisbarnið Haraldur, 
Einar Sigurðsson og Jón Gíslason. Að 
baki Elíasar stendur Björn Halldórsson, 
framkvæmdastjóri SH í Reykjavík.

Framhald á síðu 14
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SKRÁÐ SÖLU– OG ÞJÓNUSTU- 
UMBOÐ Á ÍSLANDI 

                
Nýkomin sending af                                    
    prenturum fyrir    

 A4 pappírstærðir      

 

C332DN C332DN C332DN ÓDÝRÓDÝRÓDÝR   LLLIIITTTAAA LED PRENTARI  

 USB - Ethernet tengi—Windows/Mac stýrikerfi 
 Prenthraði: 26 bls/mín. í lit, 30 bls/mín. í s/h 
 Tími fyrsta eintak í lit: 9 sek. 8,5 sek í s/h 

 Tvíhliðaprentun (duplex) Upplausn: 1200 x 
600 dpi og 600 x 600 dpi 

 Pappírsgeta: 64 til 176 g; 64 til 220 g um 
“bypass” bakka, tvíhliða: 64  til 176 g 

 Prentun á borða (banner) allt að 1320 mm 

C612NC612NC612N   LLLIIITTTAAA LED PRENTARI 
Tímabundið tilboðsverð!!! 

 USB - Ethernet tengi—Windows/Mac stýrikerfi 
 Prenthraði: 34 bls/mín. í lit, 36 bls/mín. í s/h 
 Tími fyrsta eintak í lit: 9 sek.  
 Einhliðaprentun - tvíhliða (duplex) valkostur 
 Upplausn: 1200 x 600 dpi og 600 x 600 dpi 

 Pappírsgeta: 64 til 220 g; 64 til 250 g um 
“bypass” bakka, tvíhliða: 64  til 220 g 

 Prentun á borða (banner) allt að 1321 mm 

Leitið ekki langt 
yfir skammt að 

gæða– 
litprentara!! 

Hann fæst hjá 
okkur 

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:



14   10. janúar 2019

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
TAKMARKAð MAGN

20%
afsláttur af

speglaskápum

50%
afsláttu

r af

Scanbath

handklæðaofnum 45%
afsláttu

r af

Gala

eldhústækjum

70%
afsláttu

r af

Stálvöskum

15%
afsláttu

r af

ljósaspeglum

20%
afsláttu

r af

Gala

blöndunartæ
kjum

17%
afsláttu

r af

upphengdu salerni 10-20%

afsláttur af

handlaugum
50%
afsláttu

r af

fylgihlutasetti

20%
afsláttu

r af

baðkarshlífu
m

20%
afsláttu

r af

baðkörum

50%
afsláttu

r af

Sápupumpusettu
m

15-70%
afsláttu

r af

baðinnréttin
gum

- m
argar gerðir

Útsala
og galla. Sjá hvernig þessum fiski er 
breytt eftir kröfum markaðarins á 
hverjum tíma. Kynnast því, að það eru 
Íslendingar sjálfir, sem fullvinna sinn 
fisk frá fyrstu hendi til lokastigsins í 
matvörubúðina og raunverulega á disk 
neytendans. Einnig var ánægjulegt 
að kynnast mikilvægu starfi þeirra 

manna, sem við höfum sem fulltrúa 
okkar í Bandaríkjunum. Gaf sú 
kynning vissu um, að þeir ynnu af 
dugnaði og fylgdust vel með tímanum.

Jóhannes fór í hópi níu 
frystihúsamanna hvaðanæva af 
landinu, auk tveggja blaðamanna frá 

Morgunblaðinu og Alþýðublaðinu 
sem báðir skrifuðu langar og 
vinsamlegar greinar um förina í 
blöð sín. Jafnframt voru með í för 
Ólafur Þórðarson frá Laugabóli, 
framkvæmdastjóri Jökla, Sturlaugur 
Böðvarsson útgerðarmaður á 
Akranesi og Rannveig eiginkona hans 
ásamt Línu. Jón var fararstjóri og bar 
Jóhannes sérstakt lof á framgöngu 
hans:

Hann var fararstjóri af lífi og sál, eins 
og allt, sem hann tekur sér fyrir hendur. Er 
það mikið atriði fyrir þá, sem sjaldan eða 
aldrei hafa komið út fyrir landsteinana, 
að hafa þaulkunnugan fararstjóra, sem 
sér fyrir öllu og lítur á hópinn eins og góð 
barnfóstra. Leiðbeinir, leysir hvers manns 
vandræði og heldur góðum „húmör“ í 
hópnum.

Jón vildi gera slíkar ferðir SH
manna að árvissum viðburði. 
Jafnframt hefði hann viljað bjóða 
fleiri blaðamönnum, en það varð að 
takmarka útgjöldin. Í aðalfundarræðu 
sinni 1961 fór Jón nokkrum orðum 
um þessa boðsferð og sagði meðal 
annars:

Ég sagði einfaldlega við þá 
[frystihúsamennina] fyrir vestan að 
við værum ekki að bjóða þeim í neinni 
góðgerðarstarfsemi. Ég sagði þeim að 
það yrði allt lagt á borðið fyrir þá eins 
og við vissum það réttast og það væri 
fyrir þá að dæma, hvort við værum hér 
að gera rétt í sölu á íslenskum afurðum 
eða ekki. Ef þeir teldu að við værum á 
rangri braut, þá ættu þeir að ráðast á 
okkur miskunnarlaust þegar þeir kæmu 
heim. En aftur á móti, ef þeir fyndu að 

við værum á réttri braut, þá ættu þeir 
að ljá okkur stuðning. Ég geri ráð fyrir 
að þeir hafi fundið út að við værum á 
réttri braut, því að þeir skrifuðu mjög 
vinsamlega um það sem þeir sáu.

Í lok greinar sinnar í jólablaði 
Austurlands vék Jóhannes Stefánsson 
að ómaklegri gagnrýni sem birst hafði 
í blöðum um þessa boðsferð SH og 
Coldwater:

Ferðalög sem þessi eru dýr, og 
komið hefur fram í blöðum og víðar, 
að þetta hafi verið íburðarmikið 
„lúxusflakk“. Vil ég ekki ræða í þessari 
frásögn um skoðanir gagnrýnenda, 
en að lokum segja þetta: Ef við 
Íslendingar ætlum okkur að standast 
samkeppni við aðrar þjóðir á hinum 
ýmsu mörkuðum erlendis, og selja á 
besta verði 96% útflutnings okkar, sem 
sjávarútvegurinn lætur í té, þá verða 
þeir, sem að framleiðslunni standa 
hér heima og ábyrgð bera á henni, að 
kunna nokkur skil á kröfum neytenda 
og ekki síst að þekkja þau fyrirtæki, sem 
Íslendingar hafa sjálfir stofnsett og reka 
á eigin ábyrgð til að gera framleiðsluna 
verðmætari.

Það leyfi ég mér að fullyrða, að 
í þessu ferðalagi var ekki um neinn 
„íburð“ að ræða á neinn hátt eða óþarfa 
eyðslu, enda gætt hófsemi í hvívetna af 
farastjóra og öllum ferðafélögunum.

Jón lengst til vinstri um borð í 
Heimaskaga AK 85 með tékkneskum 
fiskkaupendum. Myndatökumenn á 
þeirra snærum festu á filmu verklag við 
veiðar og vinnslu sjávarafurða sem þeim 
stóð til boða að kaupa frá SH. Gaman 
væri ef einhverjir glöggir lesendur gætu 
borið kennsl á þá skipverja sem standa á 
þilfari Akranesbátsins.

Jón og Lína eiginkona hans í 
London með útgerðarmanninum 
Lofti Bjarnasyni og syni hans, 
Kristjáni, sem tók við stjórn 
fyrirtækjanna Venusar og Hvals 
að föður sínum látnum.

Glatt á hjalla. Jón með 
útgerðarmönnunum og 
frystihúsaeigendunum Ingvari 
Vilhjálmssyni og Sturlaugi Böðvarssyni 
ásamt Áslaugu Jónsdóttur, eiginkonu 
Ingvars.
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Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 864 5585 og magnushafsteins@simnet.is

1. tölublað
8. árgangur

Nýr rektor 
LbhÍ

Dr. Ragn heiður Inga Þórarins
dóttir hefur verið skipuð rektor Land
búnaðar há skóla Ís lands til fimm ára 
frá 1. janúar 2019. 

Ragn heiður er verk fræðingur að 
mennt og var áður fram kvæmda stjóri 
verk fræði stofunnar Svinnaverk fræði 
sem sinnt hefur ráð gjöf á sviðum 
um hverfis mála, ný sköpunar og rann
sókna. Ragn heiður er með doktors
próf frá Danska Tækni há skólanum og 
lauk MBAprófi frá Há skóla Ís lands. 
Hún hefur gegnt stöðu gesta prófessors 
og gesta dó sents við Um hverfis og 
bygginga verk fræði deild Há skóla Ís
lands og var að stoðar orku mála stjóri 
Orku stofnunar á árunum 20052009. 
Ragn heiður hefur aukin heldur sinnt 
ýmsum stjórnar og nefndar störfum, 
m.a. fyrir Rann ís, Há skóla Ís lands, 
Mat ís, Ný sköpunar mið stöð Ís lands, 
Evrópu sam bandið og Norska rann
sókna ráðið. 

´Land búnaðar há skóli Ís lands 
er reistur á grunni öflugrar rann
sókna stofnunar og tveggja gróinna 
mennta stofnana á land búnaðar sviði, 
Rann sókna stofnunar land búnaðarins, 
Land búnaðar há skólans á Hvann eyri 
og Garð yrkju skóla ríkisins á Reykjum 
í Ölfusi. Skólinn tók til starfa í nú
verandi mynd árið 2005. Meðal greina 
sem kenndar eru við skólann eru bú
fræði, skóg fræði, um hverfis skipu lag 
og náttúru og um hverfis fræði. Náms
brautir skólans eru hvort tveggja á 
starfs mennta og há skóla sviði og er 
mikil sam legð á milli skóla stiganna. 

Sem stendur stunda um 480 nem
endur nám við skólann, þar af tæp lega 
80 á meistara eða doktors stigi.

Dr. Ragnheiður Inga Þórarinsdóttir og 
Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra.

Meltu betur!
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VILTU AUGLÝSA Í VESTURLANDI? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.
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