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Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

F

yrstu sólargeislar ársins gægðust yfir fjallsbrúnina yfir Engidalnum í Skultulsfirði um síðustu helgi í ákaflega fallegu vetrarveðri. Fyrstu þorrablótin voru haldin á Patreksfirði, í Bolungavík, á Reykhólum og á Hólmavík og alls staðar við góða aðsókn og enn betri skemmtan.
Næstu helgar verða fleiri blót í vestfirskum sveitum og þorpum. Mynd: Kristinn H. Gunnarsson.

Skemmdarverk
á Hólmavík

Þ-H leiðin
samþykkt

Fiskeldi í
Eyjafirði

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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Landsnet:

Jarðstrengur lagður
en ekki tengdur í 5 ár

O

rkustofnun hefur samþykkt
10 ára kerfisáætlun Landsnets. Í henni kemur fram að
lagður verður 132 kV jarðstrengur í
Dýrafjarðargöng. Vegagerðin sér um
framkvæmd strenglagningarinnar
sem er kostuð af Landsneti.
Með tilkomu strengsins verður hægt að auka afhendingaröryggi Breiðadalslínu 1 með því að
leggja af kafla hennar sem liggur
yfir Flatsfjall í um 750 metra hæð
yfir sjávarmáli, þar sem aðstæður
til viðhalds og viðgerða eru erfiðar.
Framkvæmdir við lagningu strengsins hófust í október 2017 og áætlað
er að framkvæmdum ljúki í janúar
2020. Kostnaður er áætlaður 285
milljónir króna.

Verkið er kynnt þannig í
áætluninni:

Verkefnið er liður í styrkingu flutningskerfisins á Vestfjörðum í þeim
tilgangi að auka afhendingaröryggi
á svæðinu. Ástæða þess að ákveðið
var að ráðast í verkefnið strax, var
sú að nýta glugga sem opnaðist við
framkvæmd Vegagerðarinnar við
göngin. Hins vegar er spennusetning á strengnum ekki áætluð fyrr
en í október 2025. Það er skýrt með
þessum orðum:

Ekki hefur ennþá verið tekin
lokaákvörðun um hvenær jarðstrengurinn verður spennusettur,
en núverandi viðmið er að spennusetning fari fram eigi síðar en þegar
afskriftartíma
Breiðadalslínu 1 lýkur árið 2025.
Niðurstaðan er þá sú að Landsnet
vill ekki taka jarðstrenginn í notkun
og auka þar með raforkuöryggi fyrr
en 5 árum eftir að það verður mögulegt með þeim rökum að ekki sé búið
að afskrifa núverandi línu yfir fjöllin.
Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Landsnets segir
að heildarkostnaðurinn við jarðstrenginn um Dýrafjarðargöng og
tenging hans sé um 700 milljónir
króna. Tengingarkostnaðurinn einn
og sér er um 410 milljónir króna.
Hún leggur áherslu á að verið sé að
nota tækifærið til að samnýta framkvæmdir vegagerðarinnar við Dýrafjarðargöngin, en þó með skynsamlega meðferð fjármuna í huga.
Eftir stendur að Landsnet leggur
í í nærri 300 milljóna króna útgjöld
sem stórlega eykur afhendingaröryggi raforku en lætur þá fjárfestingu
liggja ónotaða í allt að 5 ár til þess að
spara sér 400 milljóna króna útgjöld.

Ísafjörður:

Skemmtiferðaskipin gefa 1,3
milljarða króna í beinar tekjur

Á

fundi hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar
fyrir
helgi
var lögð fram niðurstaða
könnunar sem Peter Wild framkvæmdi sumarið 2018 að beiðni Cruise Iceland og Hafnarsambands Íslands. Könnunin var gerð júní – ágúst
2018 meðal farþega á skipum Costa og
Cunard. Svör bárust frá 445 farþegum
og 384 áhafnarmeðlimum.
Í könnuninni var spurt um útgjöld
og hvernig tímanum í landi var varið.
Niðurstöður eru mjög sláandi. Áætl-

að er að heildar bein eyðsla farþega
og áhafnar hafi verið um 9,2 milljónir evra eða um 1300 milljónir króna.
Bein störf eru talin hafa verið 62.
2,6 milljarðar króna og 134 störf
Þegar reiknuð eru afleidd áhrif af
þessari innspýtingu inn í hagkerfið
á Ísafirði telur Peter Wild að heildar
áhrifin séu tvöfalt meiri, tekjur upp á
2,6 milljarða króna og 134 störf.
Það þýðir að hver milljón evra í útgjöldum erlendu gestanna skilaði um
14 störfum á svæðinu. Um 2/3 af tekj-

unum eru vegna kaupa á skipulögðum
ferðum og um 1/3 eru kaup á veitingum, skemmtun og varningi.
Í könnuninni er miðað við að farþegar sumarið 2018 hafi verið 76.000
og 34.500 úr áhöfn hafi farið í landi
eða samtals um 110 þúsund manns.
Fram kemur að meðaleyðsla farþega á dag hafi verið um 120 evrur og
meðaleyðsla áhafnarmanns hafi verið
58 evrur.

SKEMMDARVERK Á HÓLMAVÍK
S

kemmdaverk voru unnin á þremur bifreiðum á
fimmtudagsHólmavík
kvöldið 17. janúar. Þar á meðal var
bílabjörgunarbifreiðin á staðnum. Mikilvægt er að sú bifreið sé
ávallt til reiðu fyrir fyrirvaralaust
útkall til þess að bjarga bílum úr
vanda og er á útkallslista FÍB,
vátryggingarfélaganna, neyðarlínunnar svo nokkuð sé nefnt.
Ágúst Guðjónsson, eigandi bifreiðanna segir að skorið hafi verið
á fimm dekk á þremur bifreiðum
svo þær urðu óökufærar og nokkuð ljóst að notaður var beittur
hnífur til verksins. Á bílabjörgunarbílnum voru tvo dekk skorin
í sundur. Tjónið er mikið segir
Ágúst. Lögreglan hefur atvikið til
rannsóknar og er óskað eftir upplýsingum sem kunna varpa ljósi á
það hverjir gerendur voru.
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LEIÐARI

Lítil erfðafræðileg áhrif
merkjanleg af hafbeit

F

yrir nokkru var haldin athyglisverð ráðstefna um fiskeldi í Eyjafirði. Þar voru fengnir fyrirlesarar um ýmis efnis sem tengjast
þeirri atvinnugrein.
Erindin voru öll gagnleg og fróðleg. Mesta athyli vöktu svör fulltrúa
Hafrannsóknarstofnunar við fyrirspurn um áhrifin af hafbeit um nærri
40 ára skeið þar sem um 40 milljónum seiða var sleppt. Nú um 20 árum
eftir að því skeiði lauk eru lítil erfðafræðileg áhrif merkjanleg að hans
sögn. Þetta þýðir að sú erfðablöndum sem kann að hafa átt sér stað
hefur skolast burt á nokkrum kynslóðum laxa.
Hafbeitarlaxinn var einkum úr íslenskum stofnum og af þeim sökum eru frekar líklegra að blöndum milli hafbeitarlaxins og náttúrulegra
stofna en milli fjarskyldari stofna. Hafbeitarlaxinn er ennfremur mun
villtari en eldislaxinn.
þekkt er að kynbættur eldislaxinn, einkum langræktaður stofn,
verður veikari í náttúrunni, framlag hans við hrygningu mun lakara og
hann á sér minni afkomumöguleika.

En engin sönnun fyrir skaðsemi eldislax

Í skýrslu Veiðimálastofnunar frá 2002 segir :
„Sýnt hefur verið fram á að erfðaefni kvíalaxa blandast auðveldlega
við erfðaefni náttúrulega laxa. Takmarkaðar rannsóknir eru til, sem
sýna langtímabreytingar á erfðaefni náttúrulegra stofna vegna hrygningar kvíalaxa og hefur ekki verið sýnt fram á neikvæð langtímaáhrif
erfðablöndunar.“
Með öðrum orðum erfðablöndun er möguleg en ekki hefur verið
sýnt fram á neikvæð áhrif til lengri tíma. Nú 17 árum síðar er málið
enn í sömu stöð. Ólafur Sigurgeirsson, lektor í fiskeldi við Háskólann á
Hólum segir í nýlegri umsögn sem hann sendi inn vegna væntanlegar
lagabreytinga varðandi fiskeldi, að fram komi í nýrri vísindagrein Kevin
Glover og fleiri að þrátt fyrir að fyrirliggjandi upplýsingar gefi tilefni til
þess að ætla að erfðablöndun eldislax við villtan lax sé ógn við náttúrulega stofna séu hins vegar engin staðfest gögn um að eldislax hafi skaðað
villtan lax.
Ólafur segir í umsögninni að eftir meira en 30 ára rannsóknir hafi
ekki enn tekist að sýna fram á að villta laxinum standi nein sérstök ógn
af eldislaxinum.

Listastofa
með íbúð

Listamenn geta nú leigt listastofu með íbúð í Bolungarvík.

L

istastofan er tilvalin fyrir alla
listarmenn, stórt og gott rými á
2. hæð við Bolungarvíkurhöfn
með fallegu 180 gráðu útsýni.
Stúdíóið er með sérinngangi, góðu
eldhúsi, borðstofu og baðherbergi og
stórum hleðsludyrum. Rafmagn, hiti,
vatn og þráðlaust net er innifalið í
leigunni.

Handan við götuna er ein elsta
starfandi verslun á Vestfjörðum sem
hefur verið í rekstri frá 1927. Í Bolungarvík er einnig að finna Kjörbúð,
gístihúsið Einarshús, veitingastaðinn Víkurskálann og íþróttahús með
sundlaug sem kallast Musteri vatns og
vellíðunar.
Studio BAKKI er listastofa í eigu

ÍB ehf. og umsjón annast Elli Egilsson
og Kristján Jón Guðmundsson. Húsnæðið hýsti áður rækjuvinnslu.
Nánari upplýsingar veitir
elliegilsson@gmail.com
Nafn: BAKKI
Staðsetning: Bolungarvík
Stærð: 141 m2, 3,6 m lofthæð.

Varúðarráðstafanir frá 1988

Þegar árið 1988 var sett reglugerð til að vernda íslenska laxastofna. Voru
þar ákvæði um flutning og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofna. Í reglugerðinni voru sett fjarlægðamörk
til að draga úr líkum á að eldislaxar færu upp Ì laxveiðiár. Hafbeitar-,
strandeldis- og sjókvíaeldisstöðvar skyldu ekki vera nær laxveiðiám
með 100 laxa meðalveiði en 5 km og 15 km frá ám með yfir 500 laxa
meðalveiði.
Vorið 2001 voru veittar heimildir til eldis á frjóum norskættuðum
laxi á Vestfjörðum, Eyjafirði, Öxarfirði og frá Austfjörðum að Reykjanesi.
Á svæðum með mesta laxveiði; Faxaflóa, Breiðafirði, Norðurlandi vestra
og Norðausturlandi var tilgreint í reglugerð að slíkt eldi væri óheimilt (Auglýsing nr. 226/2001 um friðunarsvæði, þar sem eldi frjórra laxa
(Salmo salar) í sjókvíum er óheimilt).

Efnahagslegur hagsmunir hafa stórlega breyst

Þar með var búið að vernda sérstaklega villtu laxastofnana fyrir mögulegum áhrifum af laxeldi í sjó og þannig hefur þetta verið síðan, alla
þessa öld. Á Vestfjörðum eru fáar ár sem standa undir því að vera laxveiðiár og segja má að friðunin hafi verið byggð á því að heimila sjókvíeldið þar sem hugsanlegur skaði á villta laxastofna yrði til þess að gera
lítilvægur.
Á þessum tíma voru efnahagslegur stærðirnar á allt annan veg en
nú blasir við. Tekjur af lax- og silungsveiði eru vissulega nokkrar fyrir
veiðiréttarhafa um land allt. Nýleg skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands metur þær upp á 4,9 milljarða króna. Nær allar þessar tekjur falla
til á landsssvæðum þar sem sjókvíaeldið er bannað.
Laxeldið er hins vegar orðið að atvinnugrein sem getur gefið slíkar
tekjur að fáum óraði fyrir því árið 2001. Útflutningstekjurnar á síðasta
ári voru um 13 milljarða króna. Það er nærri þrefalt meiri tekjur en
af stangveiðinni. En er þó fiskeldið á byrjunarskeiði. Burðarþolsmatið
á þeim svæðum sem heimilt er að stunda sjókvíaeldi en 160 þúsund
tonn. Þá á eftir að meta burðarþol eða framleiðslugetu Eyjafjarðar og
Jökulfjarða. Segja má að næsta víst er að framleiðslumöguleikarnir eru
200 þúsund tonn árlega eða jafnvel meira. Það gefur árlega 200 – 250
milljarða króna í nýjar útflutningstekjur. Það er meira
en allar tekjur af sjávarútvegi í dag.

Lífskjörin þurfa að batna

Til þess að bæta lífskjörin á Íslandi og mæta
fólksfjölgun þarf meiri tekjur og meiri framleiðslu. Sjókvíaeldið er vistvæn atvinnugrein
og besta tækifærið til þess að mæta þörfinni.
Fyrir Vestfirðinga yrði alger viðsnúningur í
þróun byggðar. Hægt er að framleiða 70.000 –
100.000 tonn af laxi á Vestfjörðum. Íbúafjöldinn
myndi tvöfaldast og byggðarlögin yrðu
helsta sóknarsvæði landsins.
Kristinn H. Gunnarsson

ACT ALONE OG
GAMANMYNDAHÁTÍÐIN
Á LISTA EYRARRÓSARINNAR
T
vö vestfirsk verkefni eru á
Eyrarrósarlistanum þetta árið.
Það eru Act Alone leiklistar- og listahátíð, Suðureyri og Gamanmyndahátíð Flateyrar. Act Alone
hefur áður verið á listanum en Gamanmyndahátíðin kemur í fyrsta sinn
til greina.
Frá árinu 2005 hafa Byggðastofnun, Air Iceland Connect og Listahátíð í Reykjavík veitt viðurkenningu
í nafni Eyrarrósarinnar til afburða
menningarverkefna utan höfuðborgarsvæðisins. Eyrarrósinni er ætlað að beina sjónum að og hvetja til
menningarlegrar fjölbreytni, nýsköpunar og uppbyggingar á sviði menningar og lista.
Alls bárust 30 umsóknir um Eyrarrósina 2019 hvaðanæva af landinu
en sex þeirra hafa nú verið valin á
Eyrarrósarlistann og eiga þar með
möguleika á að hljóta tilnefningu til
sjálfra verðlaunanna í ár.
Á Eyrarrósarlistanum 2019 birtast nöfn þeirra sex verkefna sem eiga
möguleika á að hljóta verðlaunin í
ár. Sjálfri Eyrarrósinni fylgir tveggja
milljón króna verðlaunafé en að auki
munu tvö verkefnanna hljóta 500 þúsund króna verðlaun.

Eyrarrósarlistinn 2019:

n Act Alone leiklistar- og listahátíð,
Suðureyri
n Gamanmyndahátíð Flateyrar

n List í ljósi, Seyðisfirði
n Alþjóðlega kvikmyndahátíðin
Norðanáttin (Nothern Wave), Snæfellsbæ
n LungA skólinn, Seyðisfirði
n Plan-B listahátíð, Borgarnesi
Eyrarrósin verður afhent við
hátíðlega athöfn þann 12. febrúar
næstkomandi í Garði, Suðurnesjabæ, heimabæ alþjóðlegu listahátíðarinnar Ferskra Vinda sem er handhafi
Eyrarróasarinnar frá síðasta ári. Frú
Eliza Reid, verndari Eyrarrósarinnar
mun afhenda verðlaunin.
Um verkefnin segir í fréttatilkynningu:

Act Alone, Suðureyri

Leiklistar- og listahátíðin Act Alone,
sem haldin verður í 16. sinn í sumar
á Suðureyri, hefur markað sér algera
sérstöðu á landsvísu með því að helga
sig listum þar sem aðeins ein manneskja stendur á sviðinu. Frá upphafi
hefur verið ókeypis á alla viðburði há-

tíðarinnar og er hún farin að laða að
sér fastan hóp gesta bæði heimafólks
og annarra. Hátíðin stendur yfir eina
helgi í ágúst og boðið er upp á um
20 viðburði hverju sinni. Í ár verður
boðið m.a. upp á leiklist, dans, tónlist,
myndlist, ritlist og gjörningalist og
sérstök áhersla lögð á fjölskylduviðburði.

Gamanmyndahátíð Flateyrar

Undanfarin fjögur ár hefur Gamanmyndahátíð Flateyrar verið að festa
sig í sessi. Hátíðin er ein af örfáum
gamanmyndahátíðum Evrópu en um
30 íslenskar gamanmyndir eru sýndar á hátíðinni ár hvert; stuttmyndir
eftir unga leikstjóra í band við þekktar myndir í fullri lengd. Tæplega eitt
þúsund gestir sóttu viðburði hátíðarinnar á síðasta ári sem fóru flestir fram
í gömlum bræðslutanki á Flateyri.
Auk gamanmynda býður hátíðin upp
á gamansamar leiksýningar, tónleika,
uppistand, hláturjóga, vinnusmiðjur,
listamannaspjall o.fl.

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90384 12/18

NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

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 staðalbúnaði. 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

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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.
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Þ-H LEIÐIN SAMÞYKKT EN HARÐAR ÁSAKANIR BORNAR FRAM
S
veitarstjórn
Reykhólahrepps
hélt í síðustu viku fund um
vegamálin og þar var fyrirfram
boðað að tekin yrði lokaákvörðun um
leiðaval. Fyrir fundinum lá tillaga
frá skipulagsnefnd sem Karl Kristjánson, formaður nefndarinnar og
Ingimar Ingimarsson, oddviti höfðu
lagt fram og fengið samþykkta með
eigin atkvæðum gegn atkvæði þriðja
nefndarmannsins að leið R yrði sett á
aðalskipulag. Sú atkvæðagreiðsla var
reyndar fyrstu merkin um óeiningu
um stefnu núverandi sveitarstjórnar
sem hafði snúið algerlega við blaðinu
stefnu fyrri hreppsnefnda.
Fundahöld með Samgönguráðherra og forsætisráðherra daginn fyrir
sveitarstjórnarfundinn höfðu engin
áhrif á tillögumennina í skipulagsnefndinni og því var viðbúið að niðurstaðan yrði eins og þeir lögðu til.
Á fundinum tók málið hins vegar
óvænta stefnu. Fundarmenn komu
undirbúnir til fundar með bókanir
og tillögur í farteskinu og á aðeins 32
mínútum voru viðamiklar bókanir
lagðar fram og tillögur bornar upp til
atkvæða. Óvænt hafði Þ-H leiðin verið samþykkt með þremur atkvæðum
gegn tveimur og niðustaðan var að
Reykhólahreppur heldur sömu stefnu
og hann hefur fylgt a.m.k. frá 2005.
Það eina sem hefur þá breyst frá úrslitafundinum í fyrra þann 8. mars er
að málið hefur tafist um a.m.k. eitt ár.
Framkvæmdir við Þ-H leiðina munu
ekki hefjast í sumar eins og að var
stefnt heldur ekki fyrr en 2020.

Undirbúið leikrit

Sveitarstjórnarfundurinn sem beðið
hafði verið eftir varð að undirbúnu
leikriti.
Sveitarstjórnarmennirnir
höfðu greinilega talað saman fyrir

fundinn og vissu hvernig færi. Hver
kom með sína útprentuðu bókun
og eftir atvikum tillögu og málið afgreitt umræðulaust eða svo gott sem.
Bókanirnar eru allrar athygli verðar
fyrir gagnrýni og ásakanir í nánast
allar áttir út fyrir hreppsnefndina.
Það er spurning hvað á að lesa úr
þessu fjaðrafoki. Ef til vill eru hreppsnefndarmennirnir þrír ( eða öllu heldur konurnar þrjár) að halda einhvern
frið við karlana tvo sem urðu undir
með því að sína lágmarkssamstöðu
með þeim í gagnrýninni á utanaðkomandi „vonda „ aðila þar sem Vegagerðin var verst, svo nágrannasveitarfélögin, þá Fjórðungssambandið og
loks fékk Samgönguráðherra smá
gusu líka. Þessi gusugangur dregur
athyglina frá því að konurnar þrjár
hafa í kyrrþey komist að þeirri niðurstöðu að R leiðin var og er fleigðarflan
sem engu góðu skilar. Kannski er það
bara ætlunin. En varðandi fundinn
sjálfan þá þarf góðan undirbúning til
þess að klára allt þetta ferli á aðeins 32
mínútum.

Þeim er beint gegn Vegagerðinni,
nágrannasveitarfélögum og Fjórðungssambandinu. Þarna fá á sig
gusurnar Iða Marsibil Jónsdóttir, bæjarfulltrúi Vesturbyggð og formaður
Fjórðungssamsamgöngunefndar
bandsins, Rebekka Hilmarsdóttir
bæjarstjóri Vesturbyggð, Bryndís Sigurðardóttir sveitarstjóri Tálknafirði
og Hafdís Gunnarssdóttir formaður
Fjórðungssambandsins svo nokkrir
séu nefndir sem liggja undir þessum
orðaflaumi. Ásakanirnar eru heldur
ekki léttvægar: kúgun, hótanir, ofsi og
ofbeldi!
Svona munnsöfnuður og það skriflegur hefur aldrei áður sést í vestfirskum sveitarstjórnarmálum, hvað þá á
landsmálasviðinu.
Í bókuninni er ein dulbúin hótun
sem vert er að taka eftir: Fjórðungssambandið, sem við erum enn hluti af.
Þarna er gefið í skyn að aðild Reykhólahrepps að Fjórðungssambandinu
geti breyst og að sveitarfélagið kunni
að segja sig úr því. Er það svo að það
standi til?

Stóryrðin

Skipulagsvaldið

Yfirlýsingarnar í bókunum eru
óvenjulegar. Bókun oddvitans sker
sig þó úr að því leyti hversu stóryrt
og persónuleg hún er. Ingimar Ingimarsson, oddviti bókaði að „hótanir,
kúgun og áburður Vegagerðarinnar,
nágrannasveitarfélaga og Fjórðungssambandssins hafa borið tilætlaðan
árangur“ og bætir svo um betur með
þessum orðum í framhaldinu: „ keyrir Vegagerðin, nágrannar okkar og
Fjórðungssambandið, sem við erum
enn hluti af, með ofbeldi og ofsa gagnvart okkur.“
Þarna eru harðar ásakanir um hótanir, kúgun, áburð, ofsa og ofbeldi.

Því er haldið fram í bókun Árnýjar H. Haraldsdóttur, varaoddvita að
skipulagsvaldið hafi verið tekið af
sveitarstjórninni og hún boðar athugun á því að leggja fram stjórnsýslukæru á hendur Vegagerðinni vegna
þess. Jóhanna Ösp og Embla Dögg
taka undir þetta að nokkru leyti og
segja að sveitarfélaginu hafi verið
settar fjárhagslegar skorður og segjast
setja af því tilefni spurningarmerki
við það hvort skipulagsvaldið liggi í
raun hjá sveitarfélögunum. Bæjarins
besta hefur sent þeim fyrirspurn og
beðið þær að skýra þessi ummæli sín
og rökstyðja en engin svör hafa borist.

samstaða að engu virt. Það hefur í
gegnum tíðina ekki hvað síst verið
sveitarstjórnarmenn í Reykhólahreppi
sem hafa knúið fast á um Þ-H leiðina
alla tíð. Það kom til dæmis berlega í
ljós þegar farið var að hreyfa málinu
aftur eftir langa töf í kjölfar Hæstarréttardómsins frá 2009. Þá vildu ýmsir, þar með talið Vegagerðin skoða
aðrar leiðir en Reykhólahreppur tók
það ekki í mál.
Það er mikil óbilgirni og ósanngirni hjá þeim sem hafa leitt þessa
eyðimerkurgöngu í garð þeirra sem að
málinu hafa unnið í tvo áratugi. Það
var búið að skoða allar þær leiðir sem
bryddað var upp á að nýju svo sem
stórþverun Þorskafjarðar. Það var ekkert nýtt í R leiðinni, bara gamalt vín
á nýjum norskum belg. Forystumenn
Reykhólahrepps hafa líka orðið varir
við að þeir standa algerlega einir í sínu
feigðarflani. Það var frá upphafi alveg
ljóst að það myndi engu skila, öðru en
að tefja fyrir nauðsynlegum úrbótum.
Það er vonandi að þetta spil sé komið á endastöð og að nú verði hægt að
halda áfram frá því sem horfið var- ári
seinna en vonir stóðu til.
-k

Sama skoðun er sett fram í málflutningi Ingimars Ingimarssonar oddvita.
Þessi staðhæfing er algerlega úr
lausu lofti gripin. Skipulagsvaldið er
hjá sveitarfélögunum. Þess vegna gerist ekkert í nýrri vegarlagningu fyrr en
sveitarfélagið hefur samþykkt viðeigandi breytingar á skipulagi. Skipulagsvald sveitarfélaga nær hins vegar ekki
til þess að skylda ríkið og Vegagerðina
fyrir þess hönd til þess að leggja veg
þar sem sveitarfélagið vill en ríkið ekki
og enn síður ræður sveitarfélagið því
hvað miklu fé ríkið ver til vegagerðarinnar. Það eru ákvæði í lögum sem
bæði sveitarfélagið og ríkið verða að
fara eftir, svo sem vegalögum og fjárlögum. Núverandi sveitarstjórn Reykhólahrepps á enn eftir að samþykkja
endanlega aðalskipulagsbreytingarnar og í framhaldinu að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir vegaframkvæmdunum. Valdið er í þeirra höndum.

Einleikur á lokastigi

Hin dapra staðreynd er að síðasta ár
hefur verið leikinn eineikur í vegamálunum í Gufudalssveit þar sem öllum öðrum sem að málinu hafa komið
hefur verið stillt upp við vegg og fyrri

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
SLEIPNER bógskrúfa
MEKANORD niðurfærslugír SEAMECH vélstýring
VULKAN ástengi
NORIS viðvörunarkerfi
KORSØR skiptiskrúfa

BJÖRG EA 7

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur TEIGNBRIDGE skrúfa
8" hljóðkútur
LASDROP öxulþétti
EUROPAFILTER smursía POLY FLEX vélapúðar
SEPAR forsíur
FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar
R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Í hverju verður
þú meistari?
Taktu þátt í Meistaramánuði Íslandsbanka
í febrúar. Skráðu þig í sparnað og náðu
þínum fjárhagslegu markmiðum.
islandsbanki.is/meistari

@islandsbanki

440 4000

Meistaramánuður Íslandsbanka
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Sjálfbærni, seigla og staður.
Áhrif á fiskeldisuppbyggingu
Anna Guðrún Edvardsdóttir. Sérfræðingur hjá RORUM og aðjúnkt við Háskóla Íslands.

F

undarstjóri, ágætu meðfyrirlesarar og
góðir gestir. Í þessum fyrirlestri ætla
ég að fjalla um mikilvægi þess að meta
hvers konar atvinnuuppbyggingu, eins og fiskeldi, á heildrænan hátt þar sem sjálfbærni verði

1

leiðarsjósið ásamt seiglu og stað. Það þýðir að
meta verið til jafns umhverfisleg, efnahagleg,
samfélagsleg og menningarleg áhrif auk þess að
meta hversu vel samfélög eru í stakk búin til þess
að takast á við breytingar. Menning er sá hluti

Byggðaáætlanir/sóknaráætlanir
Byggðaáætlanir

• Frá 2002

•

– Sjálfbær þróun atvinnulífsins

– Sjálfbær þróun byggðalaga

2

Sjálfbær þróun

í þessu tilfelli í samfélögum þar sem uppbygging
fiskeldis er vaxandi, t.d. á Vestfjörðum og Austfjörðum og hugsanlega hér í Eyjarfirði.

Sjálfbærni

Sóknaráætlanir landshluta

– Sjálfbær nýting auðlinda

– Sjálfbær þróun í öllum
landshlutum

sjálfbærniþáttarins sem hefur verið undir samfélagsþættinum en á síðustu árum hafa fræðimenn
fært rök fyrir því setja hann sem sér þátt því verið er að vinna með gildismat, gildi og skoðanir
sem eru undirliggjandi í ákveðnu samhengi sem

•

Vestfirðir/Austurland
– Umhverfisvottun
– Gildi samfélagslegra ábyrgðar
– Sjálfbær nýting auðlinda
– Vistvænt fiskeldi
– Sjálfbær samfélög
Norðurland eystra
– Sjálfbær nýting orkuauðlinda
– Áherslur á sviði menningar,
samfélags, umhverfis og efnahags

Efnahagur

Umhverfi

Samfélag

Markmiðið er: að stöðva fólksflutning, fjölga fólki, sérstaklega
háskólamenntuðu fólki, og efla nýsköpun atvinnulífs

Frá árinu 2002 koma hugtökin sjálfbærni eða
sjálfbær þróun fyrir. Fyrst er það tengt umhverfislegum þáttum og síðar við hinn efnahagslega en í síðustu tveimur byggðaáætlunum
er markmiðið, ásamt atvinnuuppbyggingu og
innviðauppbyggingu, að stuðla að sjálfbærri
þróun byggðalaga. Í eðli sínu er sjálfbær þróun
heildstæð nálgun og því á ekki að taka einhvern
þátt út fyrir sviga og leggja sérstaka áherslu á
hann eins og tilhneiging er til. Orðið seigla er
hvorki að finna í byggðaáætlunum né sóknaráætlunum en það hugtak kemur fyrir þegar
verið er að fjalla um brothættar byggðir. Þar
er orðið viðnámsþróttur notaður í sambandi
við að auka viðnámsþrótt samfélaga gagnvart
hnignum. Seigla á við öll samfélög, ekki bara þau

brothættu, því allar breytingar, jákvæðar eða
2
neikvæðar reyna á seiglu samfélaga.
Ef hugtakanotkun á sjálfbærri þróun í sóknaráætlunum Vestfjarða og Austurlands er skoðuð
kemur í ljós að þar eru umhverfislegir og efnahagslegir þættir í forgrunni. Í sóknarætlun fyrir
Norðurland eystra er sjáflbærni notuð í sambandi
við nýtingu orkuauðlinda. Þó eru áherslur í áætluninni sem taka á ofangreindum fjórum þáttum
sjálfbærnihugtaksins.
Notkun hugtaksins sjálbærni ber þess merki að
markmið með þessum áætlunum er og hefur
verið lengi að stöðva fólksflutning af svæðunum,
fjölga fólki, sérstaklega háskólamenntuðu fólki
og efla nýsköpun atvinnulífsins.

Sjálfbærni sé það takmark sem við viljum ná með
sjálfbærri þróun. Settar hafa verið fram ýmsar
kenningar um sjálfbæra þróun og báðar myndirnar sýna þá hugmyndafræði sem hefur lengstum

verið farið eftir, þ.e. hinir þrír stólpar sjálfbærn3
innar, efnahagur, umhverfi og samfélag, þar sem
menning er inni í samfélagsstólpanum, en með
ólíkum útfærslum.

Anna G. Edvardsdóttir
og Helgi Thorarensen

4
3

Sjálfbær þróun

Sjálfbærni

Tvö sjónarhorn sjálfbærni

• Veik sjálfbærni setur efnahagslega þróun í forgang þar
sem áhersla er á vöxt. Auðlindir jarðar eru fyrir
manninn að nýta. Treyst á tæknilausnir til að leysa
vandamál sem upp kunna að koma.
• Sterk sjálfbærni reynir að ná jafnvægi á milli efnahags,
umhverfis, samfélags og menningar með því að
viðurkenna vistfræðilegar takmarkanir á vöxt.
Maðurinn er hluti af vistkerfinu.

Hér er efnahagur, samfélag og menning sett
í eina amöbu sem mannleg tilvera og velferð
innan þeirrra marka sem umhverfið/náttúran/
vistkerfið setur okkur. Það er hins vegar okkar að
velta fyrir okkur hvort þrá okkar til að lifa hinu
góða lífi, hvað svo sem það kann að vera, sé
farin að leiða okkur út fyrir þær takmarkanir sem
umhverfið/náttúran/vistkerfið setur okkur. Og
þá verðum við að fara að spyrja okkur hvort við

séum á réttri leið. Erum við kannski komin á þann
stað að við þurfum að fara að gera minni kröfur
og draga úr lífsgæðum okkar til þess að geta átt
gott líf? Loftslagsbreytingar, breytingar í hafinu
4
og mengun af ýmsum toga, s.s. örplast sem
finnst í náttúrunni í miklum mæli eru dæmi um
að mannkynið þurfi að bregðast við og breyta
hegðun sinni.

Það leiðir okkur að þessum tveimur sjónarhornum sjálfbærninnar sem eru á sitt hvorum pólnum.
Annars vegar er það veik sjálfbærni þar sem
maðurinn er í forgrunni og lítur svo á að hann sé
ekki hluti af náttúrunni og hafi þess vegna rétt
til að ráða yfir henni. Að náttúruauðlindir jarðar
eigi að nota til hagsbóta fyrir manninn, að trúin
á að vísindi og tækniframfarir geti fundið lausnir
á hvaða umhverfisvandamáli sem upp kemur

og að nýta þurfi auðlindir betur með áherslu á
endurnýjanlega orkugjafa.
5
Hins vegar er það sterk sjálfbærni þar sem vistkerfið er í brennidepli og litið er á að maðurinn
sé hluti af náttúrunni og að hún eigi sinn rétt. Að
breyta þurfi þeim kröfum sem maðurinn gerir til
náttúrunnar og að búa þurfi til félagsleg og efnahagsleg kerfi sem eru ekki skaðlega náttúrunni.
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6

Þróun samfélaga
Aðlögunarhringurinn (adaptive
cycle)

Sjálfbærni, seigla og staður

Mín útfærsla
Mikið

Seigla

Kerfishugsun

Lítið

Endurskipulagning

Stöðugleiki

Tímabil nýsköpunar og
endurmótunar

Tímabil stöðugleika og
aukins ósveigjanleika

Mótun

Upplausn

Tímabil vaxtar og
tækifæra

Tímabil hnignunar og
eyðileggingar

Lítið

Hér er hinn fræðilega ramma sem hægt er að
nota til að skilja þróun atburða sem hafa haft
áhrif á byggðaþróun sýndur. Til vinstri en aðlögunarhringurinn en einkenni hans er greining
fjögurra þrepa breytingar í kerfi sem færist frá
mótunarþrepinu að endurskipulagningarþrepinu.
Til hægri er sýnd útfærsla á hringnum. Mótunarþrepið er tímabil vaxtar og tækifæra, næsta

Tengsl

Mikið

• Kenningin um seiglu
– Varnarleysi (vulnerability)
– Aðlögunarhæfni
(adaptability)
– Breytingarhæfni
(Transformability)
– Útsjónarsemi
(Resourcefulness)
svo mótun sjálfbærra
samfélaga sem sýna seiglu
verði að veruleika.

7

þrep er stöðugleikaþrep en það tímabil getur
verið langt eða stutt, þá kemur upplausnarþrepið sem einkennist af hnignun og eyðileggingu.
Lokaþrepið er endurskipulagningarþrepið en
þá hefst tímabil nýsköpunar og endurmótunar.
Það hvernig kerfi tekst á við endurskiplagningarþrepið er mikilvægast, því það ákvarðar
hvort kerfið fari í fyrra horf eða hvort það muni
breytast.

Þorleifur Ágústsson og
Anna G. Edvardsdóttir.

• Heildstæð náglun

Mótun
1970

Vestfirðir
Menntaskólinn á Ísafirði

1974
1976-1980

Skuttogaravæðing

Stöðugleiki
1979

Mannfjöldi
10.050

Mannfjöldi
11.315

9.940

Snjóflóð

11.919

10.080

Skuttogaravæðing

12.377

10.363

Menntaskólinn á Egilsstöðum

12.763

1982

Snjóflóð

10.452

1983

Fiskveiðstjórnunarkerfi

10.427

Gjaldþrot sjávarútvegsfyrirtækja

10.217

Upplausn
1987-1993

Austurland

13.093
13.096

Framsal aflaheimilda

9.722

Framsal aflaheimilda

13.187

1995

Snjóflóð

9.018

Náttúrustofa Austurlands

12.632

Endurskipul
1997

Náttúrustofa Vestfjarða

8.634

2005

Háskólasetur Vestfjarða

7.546

12.397
13.585

2006

7.470

Þekkingarnet Austurlands

15.350

2007

7.309

Kárahnjúkavirkjun og álver

13.901

Þróun þekkingarsamfélagsins

6.955

Þróun þekkingarsamfélagsins

12.359

Uppgangur í fiskeldi

6.870

Uppgangur í fiskeldi

12.497

2012

Hér er dæmi um niðurstöður samtímasögulegrar
greiningar sett upp í aðlögunarhringinn fyrir
Vestfirði og Austurland og tengt við atburði
og íbúaþróun. Eins og sést þá er þróunin á
Vestfjörðum og Austurlandi frekar svipuð. Skuttogaravæðingin hafði jákvæð áhrif á fólksfjölgun
svæðanna en eftir 1984 verður fólksfækkun á
Vestfjörðum. Síðan þá hafa ýmis verkefni tengd
þekkingarsamfélaginu verið sett á laggirnar,
en þau hafa ekki haft afl til að stemma stigu við
fólksfækkuninni. Það eru greinilega aðrir og
sterkari þættir áhrifavaldar. Því væri heildstæð
sjálfbær nálgun líklegri til þess að skapa sjálfbær
samfélög sem sýna seiglu, frekar en aðgerðir
sem taka til efnahagslegra þátta sjálfbærnihugtaksins. Í nokkur ár hafa Vestfirðir verið að
horfa til uppbyggingar í fiskeldi og vonast er
til að það leiði til fólksfjölgunar, en ef kerfinu
verður ekki breytt, þ.e. að ef ekki verið horft til
umhverfislegra, félagslegra og menningarlegra
þátta sjálfbærnihugtaksins til jafns við hinn efna-

–
–
–
–

lega, efnahagslega, félagslega og menningarlega
þætti og er þess vegna tengd sjálfbærni. Sýni
kerfi varnarleysi, þá hefur það lágan breytingaþröskuld og það getur komið í veg fyrir að kerfið
geti aðlagað sig að breytingum og þarf á mikilli
ústjónarsemi að halda til þess að aðstoða kerfið til
að aðlaga sig að breytingum.
Hinar þrjár víddir staðarnálgunarinnar skoðar
fólk sem virka gerendur og hvernig staðartengd
menntun, sem tengir saman vísindalega og
staðarþekkingu getur skapað þverfaglega þekkingu, sem telur að öll þekking sé jafn mikilvæg.
Þættir er varða lífsgæði lýsa því hvernig hver og
ein kynslóð lítur á lífsgæði og hvernig hún skilgreinir það að lifa hinu góða lífi.

Umhverfi
Efnahagur
Samfélag
Menning

• eiga að vega jafn þungt í mati á
umhverfisáhrifum
atvinnuuppbyggingar á landinu
öllu.

Tillögur
• Samfélagsáætlanir fyrir hvert
samfélag
• Samfélagssjóðir haldi utan um
auðlindir hvers samfélags
• Staða kvenna í dreifðum
byggðum

13.068
Fiskveiðistjórnunarkerfi

1991

Mótun
2017

– Vistfræðileg, félagsleg og pólitísk
vídd staðarhugtaksins (ecological,
social, political dimension of
place).
– Staðartengd menntun (placebased education).
– Lífsgæði (Quality of life)
– Hið góða líf (the good life)
þegar verið er að kanna hvernig fólk
getur verið virkir gerendur í
samfélagi.

Sjálfbær samfélög sem sýna seiglu
Umhverfismat

Ár

• Staðarnálgun

6

Við mat á heildrænum áhrifum uppbyggingar
á samfélög þarf að skoða kenningar um seiglu
(resiliense) og stað (place) til þess að skilja hvernig
þróun samfélaga á sér stað.
Kenningin um seiglu byggir á kerfisgreiningu.
Seigla er skilgreind sem hæfileiki félagsvistfræðilegs kerfis til að ráða við og aðlaga sig að
breytingum, sem þýðir að þetta er mælir hversu
vel kerfi, í þessu tilfelli samfélag, getur aðlagað
sig breytingum, ekki einungis neikvæðum, eins
og gjaldþrotum aðalativnnuveitandans eða
kvótamissi, heldur einnig jákvæðum, eins og
hraðri fólksfjölgun á stuttum tíma eða hraðri
uppbyggingu fiskeldis eða annarrar atvinnuuppbyggingar. Kenningin um seiglu varðar umhverfis-
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Fólk sem virkir gerendur
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hagslega, er hættan á að ekki takist að skapa
sjálfbær samfélög sem sýna seiglu.
Sömu þróun má finna á Austurlandi en þar hefur
fólksfækkunin ekki verið eins mikil og á Vestfjörðum. Þar hafa líka komið tímabil þar sem fólki
fjölgar, en það tengist uppbyggingu stjóriðju á
árunum 2000 – 2007. Álverksmiðjan hefur verið
starfrækt í nokkur ár, en fólki hefur fækkað. Á
Austurlandi var svipuð uppbygging þekkingarsamfélagsins og á Vestfjörðum og þar eru menn
einnig að horfa til uppbyggingu fiskeldis. Það
virðist eins og að kerfið sé í endurskipulagningarþrepinu að fara í sama fasa og það var fyrir
stjóriðjuframkvæmdir.
Bæði svæðin virðast vera á sömu leið, vegna
þess að kerfi hafa tilhneigingu til að fara í sama
farið og áður, þ.e. í stóriðjufasann. Það er í endurskipulagningarþrepinu sem hægt er að breyta
og fólk verður að vera meðvitað um það og
reyna að hafa áhrif á og stýra kerfinu á æskilega
braut.

Mín niðurstaða er því sú að sjálfbærni eigi að vera
leiðarljós við mat á uppbyggingu samfélaga þegar
verið er að vinna umhverfismat vegna atvinnuuppbyggingar og að kerfishugsun og staðarnálgun séu tæki sem nýtast við slíkt mat. Að lokum
eru settar fram tillögur sem gætu aðstoðað dreifð
samfélög við að verða sjálfbær og sýna seiglu.
Fyrst er lagt til að hvert samfélag geri sínar
áætlanir. Breikka þarf samstarfið og draga inn í
það þekkingarsamfélagið, heilbrigðisgeirann,
sveitastjórn, atvinnulífið og íbúa hvers samfélags til að búa til samstarfsvettvang við gerð
samfélagsáætlana. Breiðara samstarf gæti þróað
heildstæðari sýn sjálfbærs samfélags sem sýnir
seiglu. Þannig verður til samfélagsáætlun sem
hefur að leiðarljósi umhverfislega, efnahagslega,
samfélagslega og menningarlega þætti sjálfbærninnar. Sérhver aðili í samastarfinu kemur með sitt
sjónarhorn og þekkingu sem verður að virða á
jafns við hina og markmiðið væri að auka lífsgæði
íbúa samfélagsins í stað þess að vera sífellt að
einblína á það hvernig hægt sé að fjölga fólki.
Í öðru lagi væri ákjósanlegt að skoða hvernig
Skotar hafa nálgast stýringu á náttúruauðlindum
sínum en þeir setja sínar náttúruaðulindir (landið)
í samfélagssjóði sem stýrt er af íbúum hvers
samfélags. Skoða ætti þann möguleika að stofna
samfélagssjóði sem sjá um náttúruaðulindir hvers
samfélags. Það gæti þýtt að færa ætti ákvarðana-

tökuna af kvótakerfinu, uppbyggingu fiskeldisins
og nýtingu jarðhita og virkjana í hendur fólksins í
samfélögunum. Við það yrðu íbúar samfélaganna
virkir gerendur. Það gæti verið leið að byrja á því
að stjórnvöld íhuguðu það fyrir alvöru að setja
byggðakvóta hvers samfélags í samfélagssjóði og
þannig gæfist íbúum kostur á að ákvarða hvort og
hvernig ætti á nýta auðlindina.
Í þriðja lagi sýna bæði erlendar og innlendar rannsóknir að konur flytja frekar frá landsbyggðinni
en karlar. Orsakir eru margvíslegar en rannsóknir
sýna að samfélög á landsbyggðinni byggja á
karllægum gildum, þar sem ákvarðanataka er
varðar nýtingu náttúruaulinda eru á hendi karla.
Einnig virðist vera sú tilhneiging að í atvinnuuppbyggingu sé frekar verið að skapa störf fyrir karla.
Það er ekki vænlegt til árangurs að halda þeirri
orðræðu á lofti að konur geti alveg unnið í álveri,
í fiskeldi eða verið á sjó og að þetta séu störf líka
fyrir þær. Þær geta alveg unnið þessi störf en þær
flykkjast ekki í þessi störf. Ég held að það sé kominn tími til að átta sig á því að konur eru lykilaðilar
þegar kemur að byggðaþróun, því rannsóknir
hafa sýnt að þegar kemur að því að velja búsetu,
ráða konurnar.
Innleiðum nýja hugsun í byggðaþróun og breytum aðferðafræðinni með því að hafa sjálfbærni,
seiglu og stað að leiðarljósi í samfélagsmótun til
framtíðar.

Erindið var flutt á Ráðstefnu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar um fiskeldi.
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HIÐ JÁKVÆÐA VIÐ ÚTREIKNINGA Á ÁTI HVALA

N

ýlega, í grein í Fréttablaðinu 22. janúar, gerði stjórn
Íslands
Vistfræðifélags
alvarlegar athugasemdir við meðferð
upplýsinga um áhrif hvala á lífríki
sjávar í skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ
um þjóðhagsleg áhrif hvalveiða. Þar
kom m.a. fram að hvalir væru miklir áburðardreifarar og veiðar á þeim
myndu fjarlægja orku og næringarefni
úr vistkerfinu, eins og stjórnarmenn
segja í greininni:
"Rannsóknir hafa meðal annars
sýnt að endurkoma hvala inn á
ákveðin svæði getur haft jákvæð áhrif
á frumframleiðni sem eykur frekari framleiðslugetu og fjölbreytileika
innan vistkerfa. Þannig er úrgangur
frá hvölum, sem er ríkur af snefilefnum, svo sem köfnunarefni, fosfór og
járni, mikilvægur plöntusvifi, sem er
undirstaða vistkerfa sjávar. Einnig eru
hvalhræ sem falla til botns mikilvægur
hluti botnvistkerfa, sérstaklega í djúpsjó...."
"Hvalir eru hluti af flæði orku um
fæðuvef sjávar og gegna afar mikilvægu hlutverki í hringrás næringarefna. Það sem þeir éta skilar sér að
mestu aftur út í náttúruna t.d. í úrgangi og hræjum af dauðum dýrum.
Fiskveiðar mannsins fjarlægja hins
vegar orku og næringarefni út úr vistkerfinu sem skilar sér ekki til baka.
Því er ekki hægt að bera saman afrán
hvala og manna út frá orkuþörf líkt og
var gert í skýrslunni."
Þetta eru nokkuð djarfar ályktanir
því ætla má að það sem fjarlægt er úr
hafinu skili sér aftur í sjóinn í gegn um
skolpræsin. - Í tilefni þessara skrifa
birtum við félagarnir grein í Mogga í
dag:
Umræðan um gríðarlega mikið át
hvala á fiski á hafsvæðinu í kringum
Ísland hefur fyrst og fremst snúist um
hvort að fækkun hvala leiddi sjálfkrafa til þess að fiskistofnar stækkuðu
og þar með afli nytjastofna. Hagfræðingar Háskóla Íslands virðast líta
á vöxt og viðgang fiskistofna, rétt eins
og um væri að ræða einhverja summu

inn á bankabók Landsbankans. Þeir
virðast horfa á lífríkið með þeim augum að ef selur étur 10 þorska þá sé
hægt að draga þá frá þeim höfuðstólnum í hafinu og þar með þurfi að skera
niður leyfilegan heildarafla í þorski
um þessa 10 þorska. Staðreyndin er
sú að vistkerfi hafsins lýtur ekki sömu
lögmálum og bankabókin, þar sem að
fækkun í fiskistofni leiðir sjálfkrafa til
aukins fæðuframboðs og vaxtar þeirra
fiska sem eftir verða.
Þeir sem hafa mótmælt kjánalegri
ofureinföldun
Hagfræðistofnunar
hafa hingað til ekki beint sjónum sínum að því að afrán hvala á fiski dregur
úr öðrum þéttleikaháðum afföllum.
Þeir fiskar sem ekki eru étnir losna
við samkeppni þeirra sem voru étnir
um fæðu og ættu því að vaxa hraðar
en ella.
Þá er beinlínis fráleitt að ætla að
næringarefni í úrgangi hvala hafi einhver teljandi áhrif á frumframleiðslu
í hafinu í kringum Ísland eins og einhverjir hafa bent á. Í fyrsta lagi fer
frumframleiðslan aðeins fram í allra
efsta lagi sjávar þar sem áhrif sólarljóss gætir mest. Á sumrin þegar framleiðslan er hve mest er hafið lagskipt
þar sem heitur sjór er eðlisléttari en
kaldur og flýtur ofan á kalda sjónum.
Þau næringarefni sem hvalurinn og
lætur frá sér þyrfti hann því að losa í
yfirborðinu, annað færi einfaldlega til
spillis. Öll dýr skilja út næringararefni
með úrgangsefnum og það á einnig
við um þau 7,6 milljónir tonna af lifverum sem hvalirnir innbyrða og því
barnalegt að horfa á úrgang hvala sem
einhverja viðbót við ólífræn næringarefni sem plöntusvsifið getur nýtt sér.
Það að Hafró áætli að hvalurinn éti
um Þrefalt meira magn af fiski úr hafinu í kringum Ísland en íslensk fiskiskip veiða, gefur augljóslega til kynna
að reiknilíkanið sem Hafró notast við í
sinni veiðiráðgjöf sé kolrangt. vöxt og
viðgang fiskistofna.

Góðu fréttirnar

Hið afar jákvæða við útreikninga á áti

hvala sýnir svart á hvítu að veiðiráðgjöf Hafró á umliðnum áratugum er
allt of íhaldssöm og útreikningarnir
benda eindregið til þess að hægt sé að
veiða mun meira úr helstu nytjastofnum þjóðarinnar en nú er gert .
Reiknilíkanið sem Hafró notast við
gerir ráð fyrir að að náttúrleg afföll,
þ.e. það sem drepst vegna hvala, sela,
sjúkdóma og áti annarra fiska sé svipað og fiskiskip veiða árlega. Með upplýsingum um hið mikla fiskát hvala

staðfestir Hafró að náttúrulegur dauði
er talsvert meiri en forsendur þeirra
gera ráð fyrir, sem ætti að segja öllum
vísindamönnunum á Hafró að fiskistofnarnir sem um ræðir eru miklu
mun stærri en stofnunin gerir ráð fyrir í sínum útreikningum og að áhrif
veiða á fiskistofnana séu
stórlega ofmetin.
Þorskurinn
lendir ekki
bara
í

hvalsmögum heldur rennur hann út
af bankabókinni í fæðuleit, því skv.
nýjum rannsóknum Norðmanna var
um þriðjungur þorsks sem nýlega
veiddist við Jan Mayen af íslenskum
uppruna.
Jón Kristjánsson, fiskifræðingur
Sigurjón Þórðarson, líffræðingur
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Þingeyrarakademían:

Húsnæði með sál. Eru þetta
ekki nógu flottar höfuðstöðvar?

R

étt fyrir aldamótin 1900 reisti
Landsbankinn sér glæsihýsi
á norðvesturhorni Austurstrætis og Pósthússtrætis og hafa höfuðstöðvarnar verið þar síðan. Landsbankahúsið þótti "fyllilega á borð við
slíkar byggingar í stórborgum" eins
og sagt var. En nú á að fara að byggja
nýjar höfuðstöðvar banka allra landsmanna. Áætlaður kostnaður 9 milljarðar. Raunkostnaður að viðbættri
Pí-reglunni sennilega 15-20 milljarðar
ef að líkum lætur.
Og auðvitað á þessi glæsibygging
að vera í miðbæ Reykjavíkur ofan á
allt annað sem þangað er búið að troða
af steinsteypu, járni og gleri. Nokkra
metra frá gamla, fallega Landsbankanum með sögu sína. Og bílakjallarar
þar undir sem munu líklega fyllast af

sjó í fyllingu tímans. Er eitthvert vit í
þessu?
Þingeyrar akademían bendir á, að
Englandsbanki, Bank of England, er í
eldgamalli virðulegri byggingu með
sögu, í fjármálahverfinu í London.
Engum heilvita manni dettur í hug að
flytja höfuðstöðvar þess banka. Sama
er að segja um margar slíkar stofnanir vítt og breytt um heiminn. Og til
hvers nýjar höfuðstöðvar þegar allt
bankakerfið er að verða rafrænt? Það
skiptir engu máli hvar tölvurnar eru
staðsettar. Er þetta kannski bara eitt
snobberíið?
Og meðal annarra orða: Er ekki
nóg af lausum herbergjum í Seðlabankanum sem Landsbankinn okkar
getur fengið lánuð ef nauðsyn krefur?

Húsnæði með sál.
Eru þetta ekki nógu
flottar höfuðstöðvar?

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 516 2100

hedinshurdir.is

Þingeyrarakademían
að störfum. Ljósm.
Haukur Sigurðsson.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
SENDUM ÞÉR HVERT Á LAND SEM ER - ALLA VIRKA DAGA
14 DAGA ENDURGREIÐSLUFRESTUR

14

31. janúar 2019

FYRSTU KYNNIN – GRÆNLENDINGAR Á ÍSAFIRÐI

F

yrir skömmu var opnuð í
Reykjavík sýningin Fyrstu
kynni – Grænlendingar á Ísafirði í Veröld, húsi Vigdísar. Fjallað
er um heimsókn tæplega 90 Grænlendinga til Ísafjarðar árið 1925. Áður
hefur þessari heimsókn verið gerð skil
á Ísafirði. Sýningarhöfundur er Sumarliði R. Ísleifsson. Margar ljósmyndir
eru sýndar sem teknar voru þá. Það
var einkum danski ljósmyndarinn
Marinus Simson sem búsettur var á
Ísafirði og Thyra Juul, einnig dönsk.
Sýndar eru bækur sem tengjast Grænlandi.

Tildrög heimsóknar Grænlendinganna eru þau að inúítar sem bjuggu
í grennd við Ammassalik fluttust til
Scoresbysunds að áeggjan danskra
stjórnvalda og kom fólkið við á Ísafirði á leið sinni, meðal annars til
þess að sækja vistir. Þá þurfti að vígja
prest til þess að þjóna nýju byggðinni
og það var einfaldlega auðveldara að
fara til Ísafjarðar til þess en að ferðast
mun lengra til annarra byggðarlaga á
Grænlandi.
Fjölmenni var við opnunina og
mátt þar sjá margan Vestfirðinginn.

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
14
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

2. tölublað
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 892-7630, netfang: kristinn@kristinn.is.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

www.volundarhus.is

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR

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

VH/18- 04

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Baðviftur

Þakblásarar Kælar - frystar

Varmaendurnýting

Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Loftræsting með
varmaendurnýtingu

Hitavír

2100 wött

Í þakrennur, frostvörn eða
vatnslagnir.

Tilboð
frá kr
1.450

Rakatæki

35%

Hljóðlátur
Þurrktæki
Er raki í gluggum?
loftræstiblásari

Handþurrkari

Tilboð
frá kr

Tilboð
frá kr

39.990

19.990

Loftviftur LoftskiptiIðnaðarviftur
-Úrval af stærðum og gerðum Jafnaðu hitastig
Dreifðu varmanum blásarar 300 mm

afsláttur

án barka kr

34.990

3 - 2013
98

30

1

ára

l
reyns

a

íshúsið

Tilboð

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

viftur
.is
-andaðu léttar

2. tölublað
8. árgangur

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.

Formbólstrun

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

GLÆSILEGUR
SUBARU OUTBACK

Stofnfundur
félags um
verslun í
Norðurfirði

N

ENNEMM / SÍA /

NM92013 Subaru Outback 200x340 augl

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

ú stendur til að stofna einkahlutafélag um rekstur verslunar í Norðurfirði. Stofnfundurinn verður haldinn í húsnæði
verslunarinnar föstudaginn 1. febrúar
kl. 13:30. Íbúum Árneshrepps,brottfluttum og velunnurum er boðið að
gerast stofnfélagar með því að skrá sig
fyrir hlut í félaginu. Hvert hlutabréf er
að upphæð 25.000 kr, en vitaskuld er
heimilt að kaupa fleiri en eitt hlutabréf,
þó að hámarki fyrir 100.000 kr. Þeir
sem vilja gerast hluthafar í félaginu
skulu leggja andvirði hlutafjárins inn á
biðreikning 1161-05-56 sem er í eigu
Árneshrepps, kt 4301690419. Hlutaféð verður síðan fært yfir á reikning félagsins þegar það hefur fengið kennitölu og bankareikning. Stefnan er að
reka verslunina með takmörkuðum
opnunartíma yfir vetrarmánuðina, t.d.
tvo tíma tvisvar í viku en hafa fullan
opnunartíma yfir sumarmánuðina.
Eva Sigurbjörnsdóttir, oddviti segir að hreppurinn hafi fengið styrk frá
Samgönguráðuneytinu til þriggja ára
samtals 7,2 milljónir króna til þess að
styðja við reksturinn á árunum 201921. Hún býst við því að samningur
mlli ráðuneytisins og hreppsins verði
undirritaður nú í vor.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar á
Hólmavík rak verlsunina fram til
hausts 2017 en hætti þá vegna tapreksturs. Þá tók hreppurinn að sér að
finna rekstraraðila og tók Ólafur Valsson, dýralæknir við rekstrinum1, nóvember 2017. Hann hætti resktrinum
í september 2018 og hefur síðan ekki
verið verslun í hreppnum.

SUBARU OUTBACK PREMIUM BOXER,
bensín, sjálfskiptur.
Með EyeSight öryggismyndavélum
Eyðsla 8,6 l/100 km* – verð: 6.090.000 kr.

HANN HORFIR, SKYNJAR OG BREGST VIÐ
EyeSight öryggiskerfið er eitt það fullkomnasta sem völ er á. Það tengir saman tvær
myndavélar sem staðsettar eru innan við framrúðuna. Myndavélarnar senda litmyndir
í þrívídd til tölvu sem kennt hefur verið að bera kennsl á lögun hluta, greina hraða og
fjarlægðir með næstum sömu nákvæmni og mannsaugað býr yfir. EyeSight kerfið gerir
einnig greinarmun á gangandi vegfarendum, reiðhjólum, mótorhjólum og bílum auk
þess að skynja hemlaljós svo eitthvað sé nefnt.
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