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6. tölublað
8. árgangur

Hvalveiðar 
bls. 8-9

Fiskrækt  
bls. 6

Hvalárvirkjun 
bls. 10

Framkvæmdum við Dýrafjarðargöng miðar vel áfram. Búið er að grafa 92,4% af göngunum og aðeins 400 metrar eftir í gegnumbrot. 
Búð er að sprengja 1000 færur. Unnið er báðum megin við göngin við gröft og vegagerð. Í vegagerð Dýrafjarðarmegin var unnið við 
grjótröðun eftir veginum sem liggur meðfram sjó að þveruninni yfir Dýrafjörð.

Gelmottur 
– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu 
ferskra matvæla meðan 
á flutningi stendur

Weycor AR65e
þyngd 5150kg   
vél: Deuzt (vatnskæld)
54KW (73hö)

Hanix H27DR
þyngd 2825kg
vél: Kubota 
14,4KW (19hö)

Vinnuþjarkar
Þýsk og japönsk gæðavara

Við græjum það
Til sjós eða lands

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

asafl.is

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

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

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

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

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!
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Mygla í Grunn-
skólanum á Ísafirði

Mygla fannst í tveimur 
stofum í Grunn skólanum 
á  Ísa firði á þriðju daginn 

í síðustu viku. Féll skóla hald niður 
á mið viku daginn í fjórum yngstu 
bekkjunum. Guð mundur Gunnars
son, bæjar stjóri segir að á kveðið hafi 
verið að grípa til ýtrustu var úðar ráð
stafana og loka allri álmunni meðan 
verið er að kanna allar stofunar og 
segir hann að það muni taka 2 – 3 
vikur. Á meðan mun kennsla fara 
fram í öðrum stofum. 

„Kennarar og starfs fólk hafa lyft 
grettis taki í að finna lausnir og færa til 
kennslu, enda ein vala lið sem starfar í 
GÍ.“ segir bæjar stjórinn. 

„Við lögðum strax á herslu á að 
koma greinar góðum upp lýsingum 
til for eldra, nem enda og starfs fólks. 
Allir hafa tekið þessu tíðindum af yfir
vegun. Ég er jafn framt mjög stoltur af 
fum lausum og hár réttum við brögðum 
starfs fólks Ísa fjarðar bæjar um leið og 
málið kom upp.“

Laxeldi í Noregi: gríðarleg áform 
um fjárfestingi á þessu ári
Fimm af stóru lax eldis fyrir

tækjunum í Noregi gera ráð 
fyrir að fjár festa sam tals á 

þessu ári fyrir um 86 milljarða ís
lenskra króna. Kemur það í kjöl far 
um 90 milljarða króna fjár festingu á 
síðasta ári. 

Það er fréttar vefurinn Undercur
rent news sem skýrir frá þessu í gær. 
Segir vefurinn að þessar gríðar
legu fjár festingar séu til marks um 

mikla bjart sýni um fram tíðar horfur í 
greininni. 

Þetta eru fyrir tækin  Mowi (áður 
Marine Harvest), SalMar, Leroy Sea
food Group, Gri eg Sea food og Norway 
Royal Salmon. 

Þessi fimm sjó kvía eldis fyrir tæki 
fram leiddu sam tals 824 þúsund tonn 
af laxi á síðasta ári og á forma að fram
leiða á þessu ári 910 þúsund tonn. 
Það er aukning um nærri 100 þúsund 

tonn. Fram leiðslan á Ís landi var um 10 
þúsund tonn á síðasta ári. 

Inn í þessar tölur vantar upp
lýsingar um fjár festingar og fram
leiðslu á form fjórða stærsta lax eldis
fyrir tækisins í Noregi, Cer maq Group 
sem eru í eigu Mitsu bishi. 

Neysla  á laxi á heims vísu jókst um 
5% á síðasta ári og búist er við vaxandi 
eftir spurn og hækkandi verði á þessu 
ári.

Hornstrandir: 

Samráð fullnægjandi 
segir fulltrúi landeigenda

Ingvi Stígs son, einn af þremur 
full trúum land eig enda í endur
skoðun á reglum um um ferð og 

dvöl í frið landinu á Horn ströndum, 
telur að sam ráðið hafi verið nægi legt 
og að land eig endur hafi getað fylgst 
með starfinu og  átt þess kost að koma 
á fram færi sínum á herslum og at huga
semdum. 

Ingvi segir að fjöl mennir stefnu
mótandi opnir fundir hafi verið 
haldnir bæði á Ísa firði og í Reykja vík 
og síðan hafi verið send út drög og þá 
gefinn nokkurra vikna frestur til þess 
að senda inn at huga semdir. 

Að spurður um hvernig sam ráði 
full trúa land eig enda hafi verið háttað 

við aðra land eig endur segir Ingvi að 
sendur hafi verið póstur á face book 
síðu átt haga fé laganna og því til við
bótar hafi verið sendur póstur á út
sendingar lista fé laganna. Telur Ingvi 
að ljóst hefði mátt vera þeim sem vildu 
fylgjast með hvað var verið að leggja 
til. 

Þá sagði Ingvi Stígs son að endan
legar reglur hefðu vissu lega verið 
að ein hverju leyti mála miðlun en 
það hefði ekki verið á greiningur um 
niður stöðuna. 

Aðrir full trúar land eig enda voru 
Er ling Ás geirs son og Matt hildur Guð
munds dóttir.

Vestri deilarmeistari í 1. deild karla í blaki

Síðustu leikirnir voru um helgina í 1. deildinni í blaki. Karlalið Vestra lék við HK úr Kópavogi og hafði sigur í þremur 
hrinum en Kópavogsmenn unnu eina hrinu. lið Vestra varð efst í 1. deildinni með 39 stig og fékk afhent verðlaunin 
á laugardaginn.

Kvennalið Vestra tapaði fyrir B liði Aftureldingar í Mosfellsbæ og liði Ýmis og endaði í 4. sæti í 1. deild kvenna með 15 
stig.

Flott föt, fyrir flottar konur

Netverslun www.belladonna.is
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Alltaf logn og góðar minningar 
Massi heim í stofu

Massi 
stóll og barstóll

Nettir, stílhreinir og þægilegir
Pólýhúðað hástyrkstál

Íslensk framleiðsla

Massi kollur
18.000 kr.

Massi barstóll
22.000 kr.
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Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu er 
alvarlegur áfellisdómur yfir landlægum 
ómálefnalegum ákvörðunum í íslenskum 

stjórnmálum sem hafa einkum snúist um áhrif og 
úthlutum verðmæta, sérstaklega í formi eftirsóttra 
starfa. 

Dómurinn segir skýrt að dómsmálaráðherra 
hafi brotið gegn ákvæði 6. greinar samningsins 
um verndun mannréttinda og mannfrelsis sem 
mælir fyrir um rétt hvers manns til réttlátrar og 
opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og 
óvilhöllum dómstóli, sem skipaður sé samkvæmt lögum.  Alþingi ákvað 
með lögum í maí 1994 að ákvæði samningsins skyldu hafa lagagildi á 
Íslandi. 

Réttarríkið er undir
Berglind Svavarsdóttir, formaður Lögmannafélagsins segir í viðtali 

við Ríkisútvarpið að :
„Allir þeir sem þurfa sækja rétt sinn til dómstóla eiga rétt á því að 

það sé alveg ljóst að sá dómur sé löglega skipaður og að fólk eigi rétt á 
réttlátri málsmeðferð. Þetta er ein grundvallarreglan í okkar þjóðfélagi. 
Á þessu hvílir réttarríkið.“

Þetta er grunnatriði málsins. Réttarríkið er undirstaða hvers 
þjóðfélags og forsenda þess að íbúarnir geti búið saman í sæmilegri sátt 
og samlyndi. Það tryggir leikreglurnar sem leysa úr ágreiningsmálum 
með friðsamlegum hætti. Réttarríkið verður að hvíla á réttlæti sem 
íbúarnir una og treysta á. Ef einhver hluti stjórnkerfisins verður 
undirlagður fólki sem beitir óréttlæti, hyglar einum og hegnir öðrum þá 
verður friðurinn fljótt úti.

Þegar það gerist að sjálft dómskerfið bregst er voðinn vís. Hvergi 
er brýnna en einmitt þar að standa vörð um sanngjarnar og réttlátar 
leikreglur. Alvara málsins felst í því að virtasti dómstóll á þessu sviði í 
Evrópu segir fullum fetum að ríkið hafi brotið grundvallarregluna um 
réttláta meðferð þegar skipaðir voru dómarar við Landsrétt.  Það er ekki 
úr vegi að benda á að einn af fimm dómurum sem myndar meirihluta í 
þessu máli er Íslendingurinn Róbert Spano.

Mannréttindadómstóll Evrópu ógildir ekki dóma á Íslandi, en dæmir 
ríkið brotlegt og dæmir það til greiðslu skaðabóta. Dómurinn hefur 
samt mikil áhrif því hann leggur línurnar fyrir innlenda dómstóla þegar 
túlkuð eru ákvæði sáttmálans sem eru lög hér á landi. 

Formaður Lögmannafélagsins telur að menn geti óskað eftir 
endurupptöku í málum sem tilteknir dómarar hafa staðið að að 
kveða upp í Landsrétti og farið fram á að þeir verði ógiltir. Hún segist 
ennfremur sjá fyrir sér að dómarnir í Landsrétti verði ógiltir. Svo það er 
deginum ljósara að afleiðingarnar eru gríðarlega alvarlegar.

Ómálefnaleg og pólitísk dómaraskipan
Dómurinn segir að lagaákvæði hafi verið brotin og að 

framkvæmdavaldið (dómsmálaráðherrann) hafi beitt óviðeigandi 
geðþóttaákvörðun við val á dómurum og þar með hafi verið blandað 
saman pólitík og stjórnmálum. Dómsmálaráðherrann felli fjóra 
umsækjendur af lista yfir 15 hæfustu umsækjendurna og setti aðra 
fjóra í staðinn. Rökstuðningur ráðherrans fyrir breytingunni fær í 
raun falleinkunn.  Það er bæði ráðherrann og meirihluti Alþingis 
sem fá á baukinn þar sem tillagan var samþykkt í atkvæðagreiðslu á 
þingfundi. Það er þetta sem Mannréttindadómstóllinn er að setja út á. 
Val á dómurum fór ekki eftir ákvæðum laganna og það hefur reyndar 
Hæstiréttur Íslands staðfest og val á fjórum dómurum er fremur pólitískt 
en faglegt.

Einn af þeim 15 hæfustu umsækjendunum var Ástráður Haraldsson, 
sem var um árabil virkur í starfi Alþýðubandalagsins áður en hann lagði 
lögmennsku fyrir sig og var auk þess fyrrverandi tengdasonur Svavars 
Gestssonar fyrrverandi formanns Alþýðubandalagsins. Það er hafið 
yfir allan skynsamlegan vafa að innan Sjálfstæðisflokksins var harður 
andróður gegn því að skipa „kommúnistann“ Ástráð sem dómara 
við Landsrétt og að honum var fleygt af listanum sem hæfnisnefndin 
hafði tekið saman af pólitískum ástæðum. Eftir þessa atburði hefur 
Ástráður Haraldsson fengið skipun sem héraðsdómari svo segja má að 
hörð viðbrögð  í þjóðfélaginu á þessum tíma hafi unnið bug á þessum 
pólitískum ofsa og leitt til þess að hinn hæfi umsækjandi hafi notið 
sannmælis. 

Afleiðingarnar
Afleiðingar dómsins á mánudaginn  munu verða miklar. Uppkveðnir 

dómar eru í uppnámi. Það verður ekki lengur varið að nota ráðherravald 
til þess að skipa hentuga dómara. Þjóðfélagið mun ekki una því. 
Sjálfstæðisflokkurinn og aðrir þeir sem kunna að vilja viðhalda því 
gamla og úrelta kerfi eiga í engin hús að venda. Það verður skorið á milli 
stjórnmála og dómaraskipunar.

Dómsmálaráðherrann hefur sýnt af sér einbeittan vilja til þess að 
viðhalda þessari fornöld íslenskra stjórnmála og verðskuldar ekki að 
sitja áfram sem dómsmálaráðherra. Það verður að setja annan mann 
í það ráðuneyti. Það eru lágmarksbreytingar sem hægt er að una við. 
Sjálfstæðisflokkurinn og samstarfsflokkar hans verða  að sýna með 
óyggjandi hætti að þeir hafi sagt skilið við fortíðina í þessum efnum. 
Sérstaklega vegna þess að meira en þrjátíu þingmenn studdu pólitísku 
afskiptin með formlegri atkvæðagreiðslu fyrir fáum mánuðum. 
Þessi hópur þingmanna verður að sannfæra þjóðina um að þeir verji 
réttarkerfið fyrir pólitískum afskiptum. Aðskilnaður stjórnmála og 
dómaraskipunar er grundvallarkrafa. Um óbreytt ástand verður 
stöðugur ófriður.

LEIÐARI

Áfellisdómur yfir  
íslenskum stjórnmálum

Vestfirska vísnahornið
Vísnahornið byrja á því að gefa 

Jóni Atla Játvarðssyni orðið. 
Hann tekur fyrir formenn 

ríkisstjórnarflokkanna og lýsir vegferð 
þeirra í samstarfinu:

Bjarni er miðpunktur manna 
vænna,

mjakar sér fram á brún.
Með verkfæratösku Vinstri grænna
af vonleysi full er hún.

Katrín af bjartsýni fikrar sig fram
fílar að leggj' á skatt.
Spennandi finnst nú að spila damm
og spillingu gleyma hratt.

Sigurður Ingi á vondum vegi
villst hefur fram á nótt.
Bíður við póst eftir björtum degi
og beljunum ekki rótt.

Indriði á Skjaldfönn er næstur með 
vandað ljóðabréf að venju þar sem 
víða er komið við:

Hér er nýbúið að telja fóstur 
í ánum af Heiðu á Ljótarstöðum 
í Skaftártungu en Steinunn 
Sigurðardóttir skráði 2016 ævisögu 
Heiðu, sem var metsölubók. Jón 
Viðar Jónmundsson, búfjárfræðingur 
skrifaði ritdóm og komst svo að orði: 
að Heiða hefði gert bændastéttinni 
meira gagn og álitsauka með bókinni 
en samanlagðri bændaforystunni um 
áraraðir hefði tekist.

Heiða á kostum leikur létt.
Lyftir undir sína stétt.
Vinnur meiri þarfa þar
en þúsund bændaforingjar.

Öfugmælavísur eru of lítið 
tíðkaðar. Hér eru tvær vísur um 
Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa 
Miðflokksins í Reykjavík. Lesendur 
verða sjálfir að velja um það hvor er 
nær sanni.

Vigdísar ei sólin sest.

Snilldar takta kenni.
Göfug málblóm gróa best
í garðinum hjá henni.

Í ráðhúsinu brag er breytt
í böl með nýju sniði.
Því Vigdís iðkar yfirleitt
enga mannasiði.

Þótt forsætisráðherra okkar sé 
talinn með 20 áhrifamestu konum á 
jarðríki virðist Bjarni fara sínu fram 
og hefur algerlega gefið Kristjáni 
Þór lausan tauminn samanber 
hvalveiðileyfið og meira en vafasaman 
matvælainnflutning bæði fyrir menn 
og skepnur.

Stjórnar nú er voðinn vís
þeir vinstri tökum glata.
Etur það sem úti frýs
auminginn hún Kata.

Áfram skal haldið með 
kvenþjóðina. Þegar Sólveig Anna í 
Eflingu hafði lagt Auðvaldið fyrir 
Félagsdómi rifjaðist upp fyrir mér vísa, 
sem að afi minn Indriði á YtraFjalli 
orti upp úr aldamótunum 1900, þegar 
Suður Þingeyskir glímukappar gengu 
í slæmri vetrarfærð til Akureyrar til 
keppni þar, en höfðu ekki erindi sem 
erfiði. 

Það má segja um þessa menn
þeir eru ekki latir.
Tölta dægrin tvenn og þrenn
til að liggja flatir.

Hallmundur Guðmundsson 
flettismettisvinur fékk þessa 
heilræðavísur vegna ferðar sinnar í 
sólina á StóruHundaeyju.

Á Kanarí eru margir að leika á 
landann, 

ljúga og pretta, selja þér allan 
fjandan.

Árinn hann Bakkus er ýtinn með 

gildrur og hrekki.
Ertu með hatt svo sólin brenni þig 

ekki? 

Eftir Kastljós um vændi með 
Brynjari Níelssyni þar sem jafnvel 
stjórnandinn var kjaftstopp var ekki 
hjá því komist að tjá sig aðeins.

Bugast ekki Brynjar Ní,
brattur á vegi hálum.
Langbestur þó er hann í
öllum kvennamálum.

Þetta mee too frekju fár
fer í karlsins sinni.
Lausn svo honum líði skár
að loka kerlur inni.

Frændi minn rifjaði upp vísu sem 
ég víst ber ábyrgð á, Jón Baldvin 
var ein fremsta frelsishetja Litháa á 
sínum tíma og fékk verðskuldaða 
viðurkenningu þarlendra fyrir en um 
það leyti vorum við íslenskir bændur 
ekki jafnhrifnir af Jóni. 

Litháa er ljúft og skylt að hylla.
langt var þeirra frelsisstríð og 

göfugt.
En alltaf fannst mér ferleg þeirra 

villa
að fest kross á Jón, en ekki öfugt.

Sú ákvörðun meirihluta 
Súðavíkurhrepps að velja ekki 
þann sveitarstjórnarkandidat sem 
talinn var hæfastur getur varla talist 
traustvekjandi.

Sýnist mér ei Súðavík
sérstaklega gæfurík.
Stýra ekki störfum má 
stórhæfastur Kristinn H.

Látu þetta verða lokin á 
vísnaþættinum að þessu sinni.

Kristinn H. Gunnarsson 
Kristinn H. Gunnarsson

Hátíðartónleikar Chacun à son goût

Tónlistarskóli og Tónlistarfélag 
Ísafjarðar fagna í vetur 
sínu sjötugasta starfsári. 

Af því tilefni verða haldnir 
metnaðarfullir hátíðartónleikar í 
Ísafjarðarkirkju fimmtudaginn 21. 
mars og í Langholtskirkju 24. mars. 
Tónleikarnir í Ísafjarðarkirkju hefjast 
kl 20. Á tónleikana koma innlendir 
og erlendir gesti í fremstu röð og 
ber þar fyrst að nefna ungverska 
kammersveit en hana skipa  
einleikarar sem eiga það sameiginlegt 
að kenna við Tónlistarháskólann 
í Szeged heimaborg Beötu Joó 
píanókennara við TÍ og kórstjóra 
Hátíðarkórs Tónlistarskóla Ísafjarðar, 
en kórinn gegnir stóru hlutverki á 
tónleikunum. Einsöngvarar verða 
fyrrum og núverandi nemendur 
skólans auk kennara. Ferenc 
Szecsödi fiðluleikari og stjórnandi 

kammersveitarinnar útsetti 
tónlistina sérstaklega fyrir þessa 
tónleika. Dagskráin er fjölbreytt, létt 
og skemmtileg eftir m.a. Strauss, 
Brahms, Bernstein, Lèhar, Kalman, 
A.L.Webber o.fl. Tónlist við allra 
hæfi.

Þeir sem fram koma eru:
Ungversk kammersveit, en hana 

skipa:
Ferenc Szecsödi, fiðluleikari
Zoltan Benedekti, fiðluleikari
Péter Tóth, slagverksleikari og 

rektor Tónlistarháskólans í Szeged
Laura Varga, flautuleikari
Livia Vizsolyí, fagottleikari
János Maczák, klarinettuleikari
Zoltan Kalmar, básúnuleikari
István Benedekti píanisti
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Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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GRÆNT ALLA LEIÐ

Fiskirækt eða fiskeldi?

Veiðifélög á Íslandi og reyndar 
víðar, berjast hatrammri 
baráttu gegn uppbyggingu 

laxeldis í sjó. Telja veiðifélögin  að 
verið sé að tefla hinum villta íslenska 
laxi í mikla hættu og sem muni enda 
með algjöru hruni hans. 

En skoðum málið aðeins nánar. 
Langflest veiðifélög landsins stunda 
ræktun á fiski úr eigin ám til sleppinga. 
En spurningin er þessi, er þetta á 
einhvern hátt til bóta fyrir lífríki 
ánna – eða það sem kallað er viðhald 
líffræðilegs fjölbreytileika?

Málið er nefnilega ekki einfalt. 
Lengi hefur verið á það bent og 
rannsóknir sýnt hvernig eldi á villtum 
laxi til sleppingar og ræktunar á 
ám, hefur í för með sér breytingar 
á erfðasamsetningu laxa í ánni – 
nokkuð sem ekki var ætlunin,  sem 
dæmi er þekkt grein eftir Frankham 
2008 (1). 

Því má segja að þessi 
ræktunaraðferð sé í raun fiskeldi – þar 

sem verið er að velja fyrir ákveðnum 
eiginleikum. Þetta var undirstrikað í 
ágætum þætti „Landinn“ þar sem rætt 
var við nokkra aðila varðandi ræktun 
á laxi fyrir Laxá í Kjós (Landinn, 
29.01.2019), en þar kom fram að þeir 
velja markvisst fyrir stórum fiski – 
svo að veiðimenn fái eitthvað fyrir 
peninginn  stórlaxi. Þetta gera þeir 
þrátt fyrir að segja að áin sé sjálfbær. 
Hér er því markvisst verið að minnka 
líffræðilegan fjölbreytileika árinnar og 
slík ræktun því enginn „genabanki“ 
eins og þeir kjósa að kalla það í 
Kjósinni. Einungis val fyrir stórlaxi og 
þeirra arfgerðum.

Hér er því um grundvallar 
misskilning að ræða hjá 
veiðiréttarhöfum, þetta er 
atvinnugrein sem margir njóta góðs 
af, en ekki til þess gert að halda hinum 
íslenska laxastofni í góðu jafnvægi 
með þann líffræðilega fjölbreytileika 
sem þarf til að stofninn geti lifað og 
dafnað um ókomna tíð. 

Þessi aðferð að rækta upp ár er ekki 
ný af nálinni og er víða framkvæmd. 
Þessi aðferð þjónar þeim tegundum 
sem eru í bráðri útrýmingarhættu 
og ekki annar kostur í boði. En hjá 
hinum eru áhrifin sú, sem rannsóknir 
hafa sýnt, að neikvæð áhrif á stofnana 
eru alvarleg. Hér ber þá fyrst að 
nefna neikvæð erfðafræðileg áhrif, 
stofninn verður einsleitur (líkt og er 
í hefðbundnu fiskeldi þar sem valið 
er fyrir ákveðnum eiginleikum ss. 
hröðum vexti), hæfileiki til aðlögunar 
getur minnkað og þar með geta til að 
lifa af við síbreytilegar náttúrulegar 
aðstæður,  breytingar á stofngerð 
viðkomandi tegundar og þetta fylgir 
því því að velja út einstaklinga sem 
veiðirétthafar vilja hafa í ánum sínum 
 stórlaxa. 

Þetta leiðir á endanum til þess að 
villti laxinn er bara ekki eins villtur 
og menn vilja meina – og á jafnvel 
erfitt uppdráttar þar sem hann hefur 
tapað þeim eiginleikum sem honum 
eru nauðsynlegir til þess að geta 
þrifist í ánni þar sem foreldrarnir 
„fæddust“, En vel að merkja, val fyrir 
stórlöxum þýðir jú að þeir eru veiddir 
sérstaklega og því miklar líkur að 
foreldrafiskurinn sé einmitt afkvæmi 
slíks eldis.

Að framangreindu má því vera 
ljóst að þetta er ekki iðja sem stuðlar 
að varðveislu íslenska laxins. Eina 
leiðin til að svo megi vera er að alfriða 
íslenska laxinn eða stunda „ræktun“ 
undir ströngustu kröfum um að 
allir eiginleikar – allar svipgerðir 

fái að njóta sín og þar með reynt að 
halda hinum mikilvæga líffræðilega 
fjölbreytileika. Kannski er einfaldasta 
leiðin að veiða með fullkominni 
sjálfbærni að leiðarljósi – en þá er nú 
líklegt að raunverulega náttúrulegum 
laxveiðiám á Íslandi myndi snarfækka 
og ansi margar ræktaðar ár myndu fá 
nafn með rentu „eldisveiðiár“.

En hefur þessi markvissa 
stórlaxaræktun bara áhrif á villta 
laxinn? Er möguleiki að með þessari 
ræktun séu veiðirétthafar að auka enn 
á þá áhættu sem þeir berjast gegn – 
blöndun við eldislax?

Rannsóknir hafa sýnt að eldislax 
á erfitt uppdráttar í náttúrunni og 
afkvæmi eldislax og villts lax hafa mun 
hærri dánartíðni en afkvæmi villts 
lax. Þetta er ekkert skrítið enda hefur 
eldislax verið markvisst ræktaður 
síðustu 12 kynslóðir með það að 
markmiði að ná fram eiginleikum 
sem henta fyrir framleiðslu á matfiski 
í vernduðu umhverfi og hefur hann 
því að sama skapi fjarlægst hin 
náttúrulega lax. Um það hafa verið 
skrifaðar vísindagreinar í hundruðum 
talið.

En hvað gerist þegar eldislaxi 
og  ræktuðum laxi er æxlað saman? 
Niðurstöður rannsókna sýna að 
afkoman verður mun betri, en þegar 
æxlað er saman viltum og ræktuðum 
laxi, Hagen 2019 (2). Hættan á að 
eldislax geti valdið tjóni á villtum laxi 
verður því raunverulegri. Hér eru því 
ræktunaraðferðir stangveiðimanna 
í raun að vinna gegn þeirra eigin 

hagsmunum og ekki til þess fallnar að 
tryggja afkomu villta laxins. Miðað við 
það magn sem sleppt er af ræktuðum 
laxi í íslenskar laxveiðiár á hverju ári 
bendir það til að ræktaður lax sé í 
miklum meirihluta í ánum nú þegar 
– hann sé einfaldlega megin uppistaða 
lax margra áa á Íslandi og því séu 
veiðirétthafar hugsanlega þegar búnir 
að valda skaða –skaða sem þeir berjast 
svo mikið gegn sjálfir í ræðu og riti. 

Laxveiði er atvinnugrein, en 
fiskirækt er landbúnaður, aðeins 
önnur tegund landbúnaðar en fiskeldi, 
en engu að síður landbúnaður.

Þetta er kjarni málsins.

Dr. Þorleifur Ágústsson 
Fiskalífeðlisfræðingur

Dr. Þorleifur Eiríksson 
Dýrafræðingur 
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Hvalveiðar hafa áhrif á stærð fiskistofna

Fyrir skömmu, í janúar 2019, gaf 
Hag fræði stofnun Há skóla Ís
lands út skýrslu um þjóð hags

leg á hrif hval veiða. Í niður stöðu kafla 
skýrlsunnar kom setning sem mikið 
fjaðra fok varð út af. 

Ef stofnar hrefnu og lang reyðar 
væru 40% minni, gæti verð mæti afla 
Ís lendinga aukist um á annan tug 
milljarða króna á ári. 

Hins vegar segir í skýrslunni að 
hagnaður af hvala skoðun og hval
veiðum hefur verið lítill á síðustu 
árum. Með öðrum orðum er það 
megin niður staðan af at hugun 
málsins að efna hags legur á hrifin af 
hval veiðum myndu skila sér mest 
í stækkandi fiski stofnum í þorski, 
ýsu og loðnu sem aftur siluðu meiri 
tekjum í þjóðar búið. 

Efna hags legt mat og vísindin 
Fyrir 20 árum: 10 – 20% af afla

marki í þorski 
Fyrir réttur 20 árum lá fyrir Al

þingi þings á lyktun frá nokkrum 
þing mönnum þar sem lagt var til að 
hefja hval veiðar að nýju á árinu 1999 
á þeim hvala tegundum sem Haf rann
sóknar stofnun legði til og innan þeirra 
marka sem stofnunin teldi ó hætt. 
Fyrir sjávar út vegs nefnd Al þingis lagði 
Haf rann sóknar stofnun fram um sögn 
sína um þing málið og gerði þar grein 
fyrir meðal annars á standi og veiði þoli 
á hrefnu, sand reyð og lang reyð. Ég var 
for maður nefndarinnar á þessum tíma 
og á enn öll gögn málsins og minnis
punkta frá fundum nefndarinnar og 
hef af þessu til efni farið yfir gögnin á 
nýjan leik. 

Í skrifl egri um sögn Haf rann
sóknar stofnunar segir að orðið hafi 
gjör breyting til batnaðar á þekkingu 
stofnunarinnar á á standi helstu nytja
stofna hvala við landið vegna viða
mikilla rann sókna. Er það svo rakið 
ná kvæm lega. Mjög var legt veiði þol 
hrefnu er talið 250 dýr á ári og fyrir 
lang reyði 100 dýr. Varðandi sand reyði 
taldi stofnunin að sand reyðar stofninn 
þoli vel þær veiðar sem höfðu verið 
stundaðar og voru 68 dýr á ári en lagði 
samt ekki til afla mark þar sem betur 
þyrfti að meta veiði þolið og þróa afla
reglur. 

Varðandi á hrif hvala stofna á aðra 
nytja stofna sjávar segir Haf rann
sóknar stofnun að erfitt sé að segja til 
um það vegna tak markaðra gagna 
um fæðu val. Út frá fyrir liggjandi 
upp lýsingum telur stofnunin að að 
heildar neysla 12 hvala tegunda við Ís
land sé um 6 milljónir tonna af sjávar
fangi og þarf af um 2 milljónir tonna 

af fisk meti. Þar sé hrefnan lang sam
legasta mesta fiski ætan. Það er mat 
stofnunarinnar að „frekari vöxtur 
hrefnu stofnsins geti haft um tals verð 
á hrif á af raksturs getu þorsk stofnsins 
til langs tíma. Miðað við gildandi afla
reglu fyrir þorskinn gæti þessi munur 
numið 1020% í afla marki fyrir þorsk. 
Lang tíma af raksturs geta þorsks gæti 
þannig verið tugum þúsunda tonna 
lægri ef hrefnu stofninn fær að vaxa 
en ef honum er haldið í nú verandi 
stærð.“ Tekið var fram að þetta mat 
væri mikilli ó vissu háð þar sem helstu 
ó vissu þættirnir væru hlut deild þorsks 
í fæðu hrefnu og svo líkurnar á frekari 
stækkun hrefnu stofnsins. Hvatti Haf
rann sóknar stofnun til frekari rann
sókna um fæðu val hrefnu og frekari 
þróunar á fjöl stofna líkani. 

En vert er að vekja at hygli á efna
hags lega matinu sem fram kemur 
í um sögn Haf rann sóknar st sofnun 
fyrir 20 árum. Það jafn gildir 12 – 26 
milljörðum króna á ári sé miðað við 
út flutnings verð mæti þorsks árin 
20152017 sam kvæmt tölum Haf
rann sóknar stofnunar. 

Al þingi sam þykkti til lögunar með 
37 at kvæðum gegn 7 og 12 þing menn 
sátu hjá. Í á liti minni hluta sjávar
út vegs nefndar er „tekið undir það 
við horf að leggja beri á herslu á að 
nýta allar auð lindir sjávar á ís lensku 
haf svæði í sam ræmi við al þjóð legar 
skuld bindingar um sjálfb æra nýtingu 
lifandi auð linda, þar með taldra hvala
stofna við Ís land“ svo á greiningur var 
frekar gerður um form en inni hald. 

En vísindin segja þetta 
Rann sóknirnar eru sem sé ekki 

nægi lega margar og ýtar legar til þess 
að leggja ná kvæmt mat á á vinninginn 
af minnkandi stærð hrefnu og lang
reyðar stofnannEn Haf rann sóknar
stofnun hefur gefið út sitt mat með 
eðli legum fyrir vörum. Það mat 
hleypur á tugum milljarða króna á ári. 

Hag fræði stofnun Há skóla  
Ís lands 2010 

Hag fræði stofnun Há skóla Ís lands 
vann sam bæri lega skýrslu árið 2010. 
Þá var annar skýrslu höfundur. 

Niður staðan um þetta at riði er at
hyglis verð í ljósi há vaðans núna : 

„Miðað við for sendur um af rán 
lang reyðar á loðnu og af rán hrefnu 
á þorski, ýsu og loðnu væri hægt að 
stækka þessa þrjá nytja stofna um tals
vert með því að veiða 150 lang reyðar 
og 150 hrefnur á hverju ári. Til lengri 
tíma litið gæti verið hægt að veiða 
um 2.200 tonnum meira af þorski á 

hverju ári, 4.900 tonn af ýsu og 13.800 
tonn af loðnu. Nú virtur hagnaður af 
þessum aukna afla gæti numið um 
12,1 milljarði kr. Virðis auki af þessum 
veiðum gæti þó orðið mun meiri.“ 

Ef hins vegar yrði stefnt að því að 
minnka þessa hvala stofna niður í 80% 
af á ætluðu burðar þoli, þ.e. 80% af nú
verandi stærð þeirra yrði hagnaðurinn 
meiri. Til þess að ná því þyrfti að veiða 
um 600 hrefnur og 250 lang reyðar á 
ári. Stofnar þorsks, ýsu og loðnu vaxa 
fyrir vikið hraðar en áður og „mætti 
eftir að jafn stöðu er náð við 80% af 
nú verandi stofn stærð auka veiðar á 
þorski á hverju ári um 11.300 tonn, 
veiðar af ýsu um 43 21.400 tonn og 
veiðar af loðnu um 44.500 tonn. 
Hagnaður af þessum við bótarafla 
gæti numið um 4,6 milljörðum kr. 
á ári á verð lagi dagsins í dag.“ segir í 
skýrslunni. 

Þriðji mögu leikinn er svo að 
minnka hvala stofnana (lang reyður 
og hrefna) niður í 60% af þá verandi 
stofn stærð og þá myndi á vinningurinn 
verða enn meiri eða 13,3 milljarðar 
króna á ári. 

Loka orðin í skýrslunni frá 2010 eru 
þessi: 

Að því gefnu að hvalir éti eitt hvað 
úr þeim fiski stofnum sem Ís lendingar 
nýta, verður þó tví mæla laust að ætla 
að með því að stunda hval veiðar, sem 
ekki stefna við komandi hvala stofnum 
í hættu, megi auka þann hagnað 
sem hafa má af veiðum á þeim fiski
stofnum. 

Rann sóknir 
þessar niður stöður úr tveimur 

skýrslum frá 2010 og 2019 auk um
sagnar Haf rann sóknar stofnunar frá 
1999 eru til komnar vegna rann sókna 
sem hafa verið gerðar. Báðar voru 
gerðar 1997. Sú fyrri var um af rán 
hvala á Ís lands miðum (Gísli Víkings
son og Jóhann Sigur jóns son) og þá 
seinni gerði Gunnar Stefáns son og 
fleiri og var frum at hugun á sam spili 
hrefnu, lang reyðar og hnúfu baks, og 
hugsan legum á hrifum á af raksturs
getu þorsks, loðnu og rækju við Ís
land. Síðan hafa bæst við upp lýsingar 
úr rann sóknum á hrefnu sem hófust 
2003. Haft var sam band við Haf rann
sóknar stofnun við gerð skýrslunnar 
núna og þannig byggt á nýjustu 
þekkingu stofnunarinnar. 

Á lyktanir í sam ræmi við rann
sóknir 

Það verður ekki séð annað en 
að á lyktanir skýrslu höfundar nún 
í jan 2019 um efna hags leg á hrif af 
minnkandi hvala stofnum séu í sam

ræmi við þau gögn sem fyrir liggja og 
svipuð og var áður. Þannig eru á hrif 
in af minnkun til tekinna hvala stofna 
(hrefna og lang reyður) talin geta 
aukið fisk afla um allt að 200 þúsund 
tonn á ári. Þorsk aflinn gæti þá aukist 
um 34.000 tonn, ýsu aflinn um 42.000 
tonn og síld um 55.000 tonn. Loðnu
aflinn gæti aukist um 53.000 tonn og 
kol munna afli um 34.000 tonn. En 
þetta eru tölur um ýtrasta mat. 

Til þess að fá betra mat þarf meiri 
rann sóknir og ef til vill leiða þær 
annað í ljós, en um ræðan hverju sinni 
verður að grund vallast á því sem best 
er vitað á hverjum tíma. 

Fjaðra fok gegn vísindum og 
þekkingu 

Skýrslan nú í janúar 2019 fór 
ekki vel í náttúrur verndar sam tök 
og aðra sem eru á móti hval veiðum. 
Land vernd, hafði auð vitað skoðun á 
málinu og stjórn Land verndar krafðist 
þess að skýrslan yrði dregin til baka 
með þeim rökum að út reikningarnir 
væri af vist fræði legum toga og utan 
fag sviðs skýrslu höfundar, auk þess 
se for sendur út reikningsins væru 
orðnar úr eltar. Andri Snær Magna
son, fyrr verandi for seta fram bjóðandi 
sagði skýrsluna fanta síu og for maður 
Hvala skoðunar sam taka ís lands sagði 
skýrsluna vera eins og Morfís verk efni 
þar sem niður staðan hefði verið gefin 
fyrir fram. 

Við brögðin nú mótuðust fyrst og 
fremst af því hvort niður stöðurnar 
sam rýmdust fyrir fram gefinni skoðun. 
Þeir sem eru búnir að taka af stöðu 
gegn hval veiðum brugðust á kvæða við 
þar sem skýrslan fær rök fyrir á fram
haldandi veiðum. 

Það sem kannski truflaði and
stæðinga hval veiða hvað mest er 
að rökin eru vísinda leg, komin frá 
vísinda mönnum sem leggja sín spil á 
borðið. Þeir segja ein fald lega eitt hvað 
á þessa leið: að svo miklu leyti sem 
þekking okkar nær þá hefur stærð 
hvala stofna á hrif á stærð fiski stofna 
vegna af ráns hvalanna. Minni hvala
stofnar þýðir að fiski stofnar munu 
styrkjast. Gísli Víkings son, helsti sér
fræðingur Haf rann sóknar stofnunar 
sagði í sjón varps við tali í ein mitt fjöl
miðla fárinu sem varð í janúar að 
þetta væri niður staðan en sagðist ekki 
treysta sér til að full yrða um hve mikið 
fiski stofnar myndu stækka vegna 
minni hvala stofna. Til þess að fá betra 
mat þarf meiri rann sóknir og ef til vill 
leiða þær annað í ljós, en um ræðan 
hverju sinni verður að grund vallast á 
því sem best er vitað á hverjum tíma. 

Þeir sem eru á móti hval veiðum 
verða að beygja sig undir vísindin og 
þekkinguna. 

Um sagnirnar og ferða
þjónustan 

Það er fróð legt að rifja upp álit um
sagnar aðila fyrir tuttugu árum. Segja 
má að það skiptist í tvö horn. Annars 
vegar voru þeir sem vöruðu við sam
þykkt til lögurn nar eða voru bein línis 
á móti og svo hinir sem studdu að 
hval veiðar yrðu hafnar á nýjan leik. 

Seinni hópurinn var miklu fjöl
mennari, eigin lega yfir gnæfandi. Þar 
voru fjöl mörg sveitar fé lög og stéttar
fé lög og sam tök þeirra sem höfðu 
komið að hval veiðum, bæði veiðum 
og vinnslu. 

ASÍ studdi til löguna og sér stak lega 
gaman er að lesa nú ein arðan stuðning 
frá Dags brún og Fram sókn stéttar fé
lagi í Reykja vík undir ritaðan af Hall
dóri Björns syni, sem nýlfallin er frá og 
eins frá Verka kvenna fé laginu Fram
sókn í Hafnar firði. 

Sölu aðilar og ferða þjónustan 
heldur á móti 

Það voru aðilar í fisk sölu og ferða
þjónustu sem helst mæltu geg til
lögunni eða vildu fara gæti lega og bíða 
með að hefja hval veiðar. Þeir óttuðust 
á hrif af að gerðum þeirra sem leggjast 
gegn hval veiðum, svo sem í Þýska
landi og Banda ríkjunum. 

Sam tök ferða þjónustunnar vildu 
láta gera rann sókn á hugsan legum 
á hrifum veiðanna á ferða þjónustu. 
Fé lag ís lenskra ferða skrif stofa töldu 
ekki tíma bært að hefja hval veiðar 
og óttusðust nei kvæð á hrif á ferða
þjónustuna í landinu. Sölu mið stöð 
hrað frysti húsanna studdi hval veiðar 
en hafði á hyggjur af því að veiðarnar 
myndu skaða sölu starfið og vildu 
gera eitt og annað áður en hval veiðar 
hæfust. Sam tök fisk vinnslu stöðva 
voru heldur hugaðri og vildu hefja 
veiðar í vísinda skyni en ekki at vinnu
skyni. Þýsk ís lenska verslunar ráðið 
lýstu á hyggjum sínum. Ferða mála ráð 
gekk lengra og lýstu yfir and stöðu og 
varðai við al var legum afl eiðingum af 
hval veiðum á allar greinar út flutnings 
lands manna. Undan tekning kom fram 
í af stöðu sam taka verslunarinnar. Þau 
lýstu stuðningi við máli og vildu að 
það yrði sam þykkt. 

Á móti rökum þeirra sem óttuðust 
nei kvæð efna hags leg á hrif af hval
veiðum var vísað til Norð manna og 
Fær eyinga sem stunduðu hval veiðar 
og hefðu ekki orðið fyrir neinum 
merkjan legum nei kvæðum á hrifum. 
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Meðal annars var lögð fram skýrsla 
frá 1994 sem norska untan ríkis ráðu
neytið lét gera um efna hags leg á hrif 
af hval veiðum á norkst efna hags líf. 
Skemmst er frá því að segja að á hrifin 
veru metin ó veru leg, þrátt fyrir bar
áttu Green peace. Helst mátti verkja 
þau á mörkuðum í Bret landi og Þýska
landi. At hyglis vert er að fram kemur í 
skýrslunni að á hrifin á ferða þjónustu 
hafi varla verið merkjan leg. 

Á stæðu laus ótti 
Þegar litið er yfir farinn veg frá 

1999 fer ekki á milli mála að óttinn 
var á stæðu laus. Hótanir um að gerðir 
gegn ís lenskum út flutningi voru meiri 
en efni stóðu til og auk þess var and
staðan er lendis veru lega of metin. Til 
þess að mæta sjónar miði þeirra var 
till göunni breytt lítils háttar og sett inn 
í textann að hval veiðar myndu hefjast 
hið fyrsta. Það róaði ein hverja en 
breytti engu þegar upp var staðið að 
hval veiðarnar hófust eins og til stóð. 
Breytingin hefði hins vegar skapað 
svig rúm til að fresta því að hefja veiðar 
ef mark tækar vís bendingar kæmu 
fram um al var legar afl eiðingar svo 
það má segja að breytingin var á byrg 
af greiðsla málsins af hálfu sjávar út
vegs nefndar Al þingis. 

Þróunin hefur orðið ævin týra
leg á um liðnum 20 árum. Fjöldi er
lendra ferða manna hefur vaxið úr 232 
þúsund árið 1998 í 2.315 þúsund árið 
2018. Það er rétt tí földun eða 900% sé 
aukningin mæld í prósentum. 

Árs verk í ferða þjónustu voru 4.928 
árið 1997 en voru 30.700 í ágúst 2017, 
sem eru nýjustu tölur sem ég fann. Það 
er rúm lega sex földun eða ukning um 
500%. Það munar um 25 þúsund ný 
störf. Tekjur af ferða þjónustu voru 377 
milljarðar króna árið 2016. Ég ætla að 
leyfa úr tölu röddunum að koma fram 
með tekjurnar eins og þær voru fyrir 
hval veiðar, árið 1998. 

Víst er að hval veiðarnar hafa ekki 
skaðað ferða þjónustuna og hafa ekki 
helur skaðað út flutnings at vinnu
vegina að öðru leyti, eins og sjávar
út veginn. Hið mikla fram fara skeið í 
ís lensku efna hags lífi síðustu 20 ár varð 
þrátt fyrir hval veiðarnar. 

Mikil á hrif hags muna aðila 
Á tökin um hval veiðarnar eru á gætt 

dæmi um á hrif hags muna aðilanna á 
stjórn landsins og ekki síður er málið 
lýsandi fyrir það að slegið er fram 
full yrðingum án mikils rök stuðnings. 
Ótti hags muna aðila rekur þá af stað til 
þess að hamast á stjórn völdum, ekki 
hvað síst Al þingi með ó yfir veguðum 
mál flutningi. Ferða þjónustuna vildi 
fyrir 20 árum stöðva á form um hval
veiðar vegna ótta um eigin hag. Rökin 
voru af skornum skammti en það 
virtist ekki skipta máli. Í þessu máli 
höfðu hags muna aðilarnir greini lega 
veru lega á hrif á stjórn völd, það er 
ráð herrana, for ystu fólkið í stjórn
málum. Frum kvæðið í málinu kom 
frá ó breyttum þing mönnum sem flutti 
máli og það skipti máli að for ystan 
þing nefndarinnar lét ekki segja sér 
fyrir verkum. Al mennur stuðingur við 
málið úti í þjóð fé laginu gerði for ystu
mönnum stjór mála flokkanna erfitt 

fyrir að beisla þing mennina. Þess 
vegna hófust hval veiðarnar. 

Þær hval veiðar sem leyfðar hafa 
verið siðustu 20 ár hafa verið mjög 
tak markaðar. Lík lega hafa veiðarnar 
því ekki haft mark verð á hrif á stærð 
hrefnu og lang reyðar stofnana til 
minnkunar. Var færnin kostar töpuð 
tæki færi til þess að stækka þorsk
stofninn með minna af ráni hvalanna. 

Það þarf í fullri al vöru að móta 
stefnu sem há markar efna hags legan 
á vinning af veiðum á nytja stofnum 
við hafið. 

Lax eldið næst 
Þetta leiðir hugann að öðru máli, 

lax eldi í sjó. Þar hamast hags muna
aðilar, stang veiði menn gegn sjó kvía
eldinu og draga upp hryllings myndir 
af því sem gæti gerst eða muni gerast. 
En staðan er eigin lega sú sama og í 
hval veiðunum fyrir 20 árum. Allur 
á róðurinn er byggður meira og minna 
á sandi en ekki vísinda legri þekkingu. 
For ystu menn flestra stjórn mála
flokka láta lítið fyrir sér fara en toga í 
spottana á bak við tjöldin í þágu hinna 
há væru hags muna aðila. Enn sem 
komið er eiga full trúar al mennings, 
fólksins sem mun njóta góðs af fisk
eldinu, undir högg að sækja á pólitíska 
sviðinu. 

Þekkingin og vísindin segja ein
dregið að lax eldið sé náttúru lega vist
vænt og skyn sam legt. Full yrðingarnar 
um al var leg á hrif af erfða blöndun eru 
ýktar og ó sannar. Fisk eldið er efna
hags lega arð bært og þessi at vinnu
vegur yrði svo efna hags lega stór
felldur að já kvæð á hrif af honum fyrir 
þjóðar búið yrðu ekki síðri en af ferða
þjónustunni. Ætla má að burðar þols
mat þeirra svæða þar sem leyfi legt er 
að stunda lax eldi verði um 200 þúsund 
tonn á ári, Út flutnings verð mæti þess 
er um og yfir 200 milljarðar króna á 
ári eða svipað og allur sjávar út vegur 
skilar í dag. Það getur enginn á byrgur 
stjórn mála maður litið fram hjá þessum 
efna hags á hrifum hvað þá að vinna 
gegn þeim. Það á við um batnandi 
efna hag al mennings um land allt og 
líka um gríðar leg stað bundin á hrif. 
Fyrir Vest firðinga yrði um al ger um
skipti að ræða. Fjórðungurinn myndi 
taka stakka skiptum með mikilli fólks
fjölgun. 

Nú ríður á að full trúar al mennings 
taka á Al þingi á kvarðanir með skyn
semina að leiðar ljósi og ýti til hliðar 
grát kór sér hags muna aðila og leggist 
á árarnar með þeim sem vilja byggja 
upp hinn nýja at vinnu veg.

Þorskstofninn hungurmorða

Óþarfa stækkun þorskstofnins 
um t.d. 300 þúsund tonn 
skapar extra fæðuþörf sem 

nemur 2,1 milljón tonna á ári.

Ef 30% af þeirri extra fæðuþörf er 
loðna – minnkar það eitt loðnuveiðar 
um rúm 600 þúsund tonn á ári – og 
rækjuveiði um 200 þúsund tonn ef 
10% af þessari fæðu er rækja.

Samanlagt aflatap er þá 100 þúsund 
tonn þorskur á ári ( sem ætti að auka 
þorskveiðar um) 600 þúsund tonn 
loðna og 200 þúsund tonn rækja – 
samanlagt um 900 þúsund tonn á ári.

Árlegt gjaldeyristap af þessari 
röngu stefnu er meira en 100 
milljarðar árlega.(fæðuþörf fiska er 
um 7 x eigin þyngd árlega (2% á dag).

35% af fæðu stórþorsks er svo 
smáþorskur og 100 þúsund tonn af 
óþarfa stórþorski étur þá 245 þúsund 
tonn af smáþorski (árlega) – sem hægt 
væri að veiða að hluta til… frekar en 
ríghalda í þessa heimskulegu / úreltu 
stefnu Hafró / ICES.

Níels Ársælsson,
skipstjóri

Tálknafirði
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Hugleiðingar heimamanns um 
Hvalárvirkjun og Árneshrepp
Á Vest fjörðum er fólk ekki 

ó vant því að hafa fyrir lífinu. 
Ó blíð náttúru öfl hafa mótað 

þar út sjónar sama Ís lendinga, sem eru 
út búnir seiglu og lang lundar geði. Nú 
bregður hins vegar svo við að Vest
firðingar þurfa að berjast fyrir til veru
rétti sínum á mörgum víg stöðvum 
í einu. Barist er fyrir bættum sam
göngum, fyrir því að mega stunda 
fisk eldi og fyrir því að mega virkja 
vatns föllin í eigin heima byggð. 

Á taka línur eru oft ekki alveg skýrar 
enda eru mál efnin um margt ólík. Eitt 
eiga þessi mál þó sam eigin legt  þau 
snerta öll sam spil nýtingar, um hverfis
á hrifa og afk omu. Á tökin hafa víða 
orðið ljót og ó vægin og á tímum mjög 
hat römm og per sónu leg. 

Van hæfur ráð herra 
At hyglis verð er ein örð af staða um

hverfis ráð herra í mál efnum Vest fjarða 
en hann hefur ekki farið leynt með af
stöðu sína til á kveðinna mála vestra. 

Það er skoðun mín að um hverfis ráð
herra sé al ger lega van hæfur til að fjalla 
um mál efni Vest fjarða þar sem hann 
barðist áður með oddi og egg, sem 
fram kvæmda stjóri Land verndar, gegn 
nánast öllum upp byggingar á formum 
á Vest fjörðum. 

Það skal tekið fram að ég skipa mér 
í hóp náttúr verndar sinna og hef því 

skilning á því að náttúran skuli njóta 
vafans. Ég er engu að síður tals maður 
þess að náttúran sé nýtt í sam ræmi 
við sjálfb æra þróun og ekki síst með 
byggða sjónar mið að leiðar ljósi. 

For dæma laus eigna upp taka 
Sem leik maður og heima maður 

er ég fylgjandi Hvalár virkjun og hef 

fengið mig full saddan af stöðugum 
á róðri virkjunar and stæðinga 
(friðunar sinna)  á róðri þar sem sann
leikurinn víkur oftar en ekki fyrir 
mál staðnum. Mál staður friðunar
sinna er ill skiljan legur en hann virðist 
að mestu ganga út á heildar friðun á 
svo kölluðum Dranga jökul svíð ernum, 
sem myndi þýða stór fellda og for
dæma lausa eigna upp töku og sjálf
krafa flutning á um ráða rétti eig enda 
jarðanna til ríkisins. 

Þegar and stæðingar virkjunar 
tala fyrir friðun virðist það gleymast 
að Hvalár virkjun hefur þegar farið í 
gegnum nálar auga stjórn sýslunnar, 
fyrst í nýtingar flokki ramma á ætlunar 
og svo í gegnum um hverfis mat og 
skipu lags breytingar. Það ferli hefur 
tekið mörg ár. Þar kom að fjöldinn 
allur af spekingum, sveitar stjórnar
mönnum og ráð herrum og verður að 
telja að málið hafi fengið nægjan lega 
um fjöllun á þeim stigum. Al menningi 
gafst þar tæki færi til að senda inn 
breytingar til lögur og aðrar um
kvartanir, sem í sumum til fellum var 
komið til móts við. 

Ó eðli leg af skipti ís lenskra 
auð kýfinga 

Ýmsum meðulum hefur verið 
beitt í bar áttunni gegn virkjunar fram
kvæmdunum í Ó feigs firði. Má þar 
nefna ó eðli leg af skipti ís lenskra stór
kaup manna, fyrr verandi að stoðar
manns um hverfis ráð herra og annarra 
nafn togaðra ein stak linga. Ó sannar 
full yrðingar og mynd efni um yfir
vofandi náttúru spjöll tengd fram
kvæmdinni hafa í trekað verið settar 
fram og til raunir hafa verið gerðar til 
stór felldra upp kaupa á at vinnu rekstri 
og jörðum í hreppnum. 

Steininn tók svo úr þegar friðunar
sinnar gerðu til raun til yfir töku á 
hreppnum fyrir sveitar stjórnar
kosningarnar vorið 2018 með því að 
flytja í hreppinn lög heimili ein stak
linga á kosninga aldri gagn gert til að 
hafa á hrif á úr slit kosninganna. Þetta 
getur ekki flokkast undir neitt annað 
en að för að lýð ræðinu. Yfir takan mis
tókst og er mikill meiri hluti aðal og 
vara manna í hrepps nefnd Ár nes
hrepps fylgjandi virkjunar á formum. 

Á byrgð friðunar sinna 
Nú er svo komið að hluti hins 

há væra minni hluta í hreppnum er 
til búinn að fram selja (með friðun) 
eignar hald á jörð sinni í þeim til gangi 
að reyna að koma í veg fyrir eða hafa 
á hrif á fram vindu mála í Ó feigs firði 
og til að koma höggi á ferða þjónustu 
í hreppnum. 

Ljóst má vera að þessi fram koma 
á kveðins hóps er ekki til þess fallin 
að skapa frið eða stuðla að á fram
haldandi bú setu í Ár nes hreppi. Það 
er mín skoðun að friðunar sinnar eigi 
stóran þátt í stöðunni eins og hún er 
í dag. Sá á róður, sem rekinn er af há
værum minni hluta friðunar sinna, á 
ekkert skylt við náttúru vernd  hvað 
þá sjálfb æra þróun. 

Virkjun fylgja fram farir 
Það liggur fyrir að virkjunar

fram kvæmdum mun fylgja veru leg 
inn viða upp bygging. Vegurinn frá 
Ingólfs firði inn í Ó feigs fjörð verður 
lagaður og ráð gert er að leggja veg 
yfir Ó feigs fjarða heiði yfir í Ísa fjarðar
djúp sem hring tengir hreppinn að 
sumri til. Allar vega bætur eru af því 
góða. Afh endingar öryggi raf magns 
stór batnar, jafn vel um leið og fram
kvæmdir hefjast, þar sem á ætlað er að 

leggja nýjan raf magns streng að fram
kvæmda svæðinu á samt ljós leiðara. Á 
sama tíma gefst tæk færi til að tengja 
staði sem fram að þessu hafa ekki 
verið tengdir við raf magn, eins og 
Eyri við Ingólfs fjörð. Þriggja fasa raf
magn bætir lífs gæði og sam keppni
stöðu hreppsins og skapar hugsan lega 
störf. Svo má nefna að hreppurinn 
fær stór auknar tekjur, m.a. af fast
eigna gjöldum og út svari, á þeim 45 
árum sem fram kvæmdir standa yfir. 
Það gæti orðið nægjan leg víta mín
sprauta til að snúa byggða þróuninni í 
hreppnum við. 

Engar galdra lausnir 
Eins og staðan er núna mun heils

árs bú seta í Ár nes hreppi líða undir 
lok ef ekkert kemur til sem styður og 
skapar tæki færi til at vinnu og gerir 
í búum kleift að blómstra og dafna. 
Ekkert eitt kemur í veg fyrir á fram
haldandi hnignun sveitar fé lagsins. 
Hvorki þjóð garður né virkjun eru 
galdra lausnir í því sam hengi heldur 
þurfa margir sam hangandi þættir 
að koma til. Hvalár virkjun getur 
verið einn þeirra þátta en fyrst og 
fremst þarf pólitískan vilja. Þing
menn fjórðungsins síðustu ára tugi 
hafa brugðist Ár nes hreppi. Staðan á 
ekki að þurfa að koma á ó vart þar sem 
krafan um betri sam göngur og jöfnun 
bú setu skil yrða hefur verið há vær í 
gegnum tíðina. Þrátt fyrir þá kröfu
gerð hafa engar stórar vega bætur átt 
sér stað í hreppnum síðan 1994. 

Ég er tals maður upp byggingar á 
lands byggðinni og hef þrátt fyrir allt 
enn trú á gömlu heima byggðinni. Það 
er mér og fjöl skyldu minni hjartans 
mál að sveitin lifi af. Í aldar fjórðung 
höfum við gert allt okkar til að leggja 
mál staðnum lið, m.a. í gegnum fjöl
skyldu fyrir tækið okkar í Djúpa vík. 

Ríkið ber sína á byrgð 
Tæki færin eru mörg í Ár nes hreppi. 

Það eina sem þarf er að koma auga á 
þau og vinna út frá þeim. Þar að finna 
van nýttar auð lindir á borð við heitt 
vatn, land gæði, riðu laust og sjúk
dóma laust sauð fjár ræktar svæði, gjöful 
fiski mið og mörg tæki færi í ferða
þjónustu. Um Ár nes hrepp verður 
ekki skrifað án þess að nefna bændur 
sem hafa í tímans rás náð ó trú legum 
árangri í kyn bótum á sauð fé. Nú er 
svo komið að féð á Ströndum er með 
hærri fall þunga en þekkist annars 
staðar á landinu. Það er ríkisins að 
styðja við þá sér stöðu og hlúa að af
skekktum byggðum eins og Ár nes
hreppi með því að tryggja sæmi legar 
sam göngur og styrkja inn viði. Upp á 
það hefur veru lega vantað. 

Runnin er upp ögur stund í mál
efnum Ár nes hrepps. Því er tími 
til kominn fyrir þá, sem á annað 
borð vilja á fram haldandi byggð í 
hreppnum, að snúa bökum saman í 
þeim mál efnum sem sam staða er um. 
Ná granna sveitar fé lögin á Vest fjörðum 
verða að láta sig varða um mál efni Ár
nes hrepps  sér stak lega í eins stóru 
máli og fram kvæmdin í Ó feigs firði 
er. Það yrði mikið högg fyrir Vest firði 
í heild ef heils árs bú seta leggðist af í 
Ár nes hreppi. Það er mikil vægara en 
nokkru sinni fyrr að vest firsk sveitar
fé lög standi vörð um sam eigin lega 
hags muni sína. 

Héðinn Birnir Ás björns son  
frá Djúpa vík 

Upp alinn í hreppnum, býr þar 
hluta úr árinu og er stoltur  

raf íla eig andi.
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Vatnsúðakerfi (Sprinkler System): 

Nýtt umboð fyrir nýja 
tegund þenslutengja
MD Vélar sérhæfir sig í þenslutengjum fyrir flestar 

aðstæður og með nýjum samningi við fyrirtækið 
Metraflex í Chicago aukum við enn við úrvalið 

og þjónustuna. Við erum mjög ánægð með að hafa gengið 
frá þessum samningi sem felur í sér að MD Vélar ehf. er nú 
söluaðili fyrir Metraflex í Norður-Evrópu. 

„Í þessum mánuði fer ég á sýningu í Madríd þar sem ég 
hitti starfsmenn Metraflex og það verður mjög spennandi að 
kynnast fyrirtækinu og vörunum betur,“ segir Laila Björk 
Hjaltadóttir fjármála- og viðskiptastjóri MD Véla. 

Einstök þenslutengi
Metraflex framleiðir einstök þenslutengi, kölluð FireLoop 

og FireVoop, sem eru sérhönnuð fyrir vatnsúðakerfi. 
Metraflex eru afar framarlega í nýsköpun og falla þessi 
tengi sannarlega undir það. Tengin þola einstaklega mikla 
hreyfingu og geta hreyfst í allar áttir sem veitir mjög góða 
vörn fyrir kerfin. Tengin eru bæði UL skráð og FM samþykkt.  

Metraflex eru í fremstu röð þegar kemur að þenslutengjum 
fyrir vatnsúðakerfi. „Það sem er svo einstakt við þessi tengi 
er hversu mikla hreyfingu þau taka, hve auðveld þau eru í 
uppsetningu og hvað það fer lítið fyrir þeim. Hægt er að 
koma þeim auðveldlega fyrir þó plássið sé lítið.“ Þessi tengi 

eru ætluð til uppsetningar alls staðar þar sem ætla má að 
verði einhver hreyfing á lögnum t.d. af sökum vatnsþrýstings, 
jarðskjálfta eða annars. Hægt er að setja tengin upp hvort 
heldur er lárétt eða lóðrétt og 180° sveigjan krefst eingöngu 
einnar upphengju sem gerir tenginu kleyft að hreyfast 
án hafta. Þó er ekki nauðsynlegt að hafa upphengju fyrir 
minnstu tengin. 

Tengin fást með mismunandi fittings með hreyfingu -/+ 
4“, 8“, 16“ og 24“ í stærðum frá DN 25 – DN 300 og þrýsting 
frá 12 - 20 bör. 

Á heimasíðu Metraflex, metraflex.com er hægt að 
nálgast margskonar upplýsingar eins og stærðir, 
fittings, leiðbeiningar fyrir uppsetningu og 3D 
teikningar. Einnig er hægt að fræðast þar um metrafire.
Á heimasíðu MD Véla, mdvelar.is er einnig hægt að 
finna bæklinga og fleiri upplýsingar meðal annars um 
þenslutengin. 

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við 
Laila Björk Hjaltadóttur 
Sími: 692-8280
Vefpóstur: laila@mdvelar.is



12   14. mars 2019

skildu sköfuna
eftir heima

Vetrarpakki 1
Gisting, morgunmatur, geymsla á bíl 

og skutl upp á völl.
 Pakki fyrir tvo kr. 18.900

   Pakki fyrir einn kr. 16.500

Vetrarpakki 2
Gisting, tveggja rétta kvöldverður, 

morgunmatur, geymsla á bíl 
og skutl upp á völl.

   Pakki fyrir tvo kr. 28.700 
    Pakki fyrir einn kr. 21.000

Tilboðið gildir út maí 2019 Innifalið er allt að þriggja 
vikna geymsla fyrir bílinn í hituðum bílakjallara.

parkinn.com/airport-hotel-keflavik

Bókanir 421 5222
info.airport.keflavik@parkinn.com

Byrjaðu fríið í rólegheitum með gistingu á Park Inn by 
Radisson í Keflavík og kvöldverð á veitingastaðnum 
okkar Library Bistro. Á meðan þú dvelur erlendis 
bíður bílinn þinn hjá okkur í upphitaðri bílageymslu

Lokaðar eldiskvíar henta mjög vel fyrir vestan

Mikil og hröð fram
þróun á sér stað í 
eldis tækni sjó kvía

eldis í Noregi og víðar. Fjöl mörg 
fyrir tæki (lík lega yfir 20) eru 
að leggja gríðar lega fjár muni í 
þróunar starf, sem miðar að því 
að draga úr eða fyrir byggja nei
kvæð um hverfis á hrif. Eitt af 
þessum fyrir tækjum er Akva
Design AS, sem er móður fyrir
tæki Akva Fu ture ehf sem hyggst 
hefja lax eldi á Ís landi, fáist til 
þess leyfi. 

Nú stendur fyrir dyrum að 
endur skoða lög um fisk eldi og 
hefur at vinnu vega nefnd al þingis 
þar mikil vægt hlut verk. Hugsa 
þarf til fram tíðar í þeim efnum 
og því afar mikil vægt að full trúar 
í at vinnu vega nefnd kynni sér vel 
hina miklu ný sköpun í eldis
tækni sem á sér stað er lendis. 
Því var gleði legt að at vinnu vega
nefnd hafi gert sér ferð til Noregs 
í s.l. viku til að kynna sér nýjustu 

strauma og stefnur í lax eldi. En 
ef marka má orð nefndar manns 
í út varps við tali í morgun, þá 
gætir nokkurs mis skilnings um 
að að stæður „fyrir vestan“ henti 
ekki fyrir lokaðar eldiskvíar 
og að slík tækni sé enn þá á til
rauna stigi. Það er reyndar rétt 
að mörg þróunar verk efnin eru 
skammt á veg komin en það á 
alls ekki við um þau öll. Lokaðar 
eldiskvíar eru hannaðar af fyrir
tækinu Akva Design AS og hafa 
verið í fullum rekstri undan farin 
fimm ár hjá norska fyrir tækinu 
AkvaFur ture AS (www.akva fu
ture.no) og hafa upp fyllt bjart
sýnustu væntingar. Reynslan 
sýnir að sparnaður vegna minni 
aff alla og betri fóður nýtingar í 
saman burði við opnar eldiskvíar 
greiðir hratt upp meiri fjár
festinga kostnað í lokuðum 
eldiskvíum. Þess utan fellst mikil 
hag kvæmni í því að þurfa ekki í 
sí fellu að hvíla eldis svæði og flyta 
eldiskvíar á brott eftir hverja 
kyn slóð, svo fátt eitt sé nefnt. 

Lokaðar eldiskvíar sem ís
lenska fyrir tækið Akva Fu ture 
ehf hyggst nýta í Ísa fjarðar djúpi 
og Eyja firði gera að eins kröfu 
um að sjávar dýpi sé meira en 35 
metrar og öldu hæð minni en 2 
metrar. Þá er miðað við hæstu 
mögu legu öldu á 50 ára fresti 
(reiknað miðað við veður hæð og 
vind átt). Til fróð leiks má nefna 
að í 2.ja metra öldu eru 4 metrar 
milli öldu dals og öldu toppa. Á 

eldis svæðum er einnig mikil vægt 
að sjávar straumar sé ríku legir 
eins og víðast má finna í fjörðum 
Ís lands. Þessar um hverfisk röfur 
fyrir lokað eldiskvíar má finna í 
öllum fjörðum Vest fjarða ef frá 
er skilinn Önundar fjörður, sem 
er fremur opinn og grunnur. 

Miklu skiptir fyrir Vest
firðinga að upp bygging í lax eldi 
sé hugsuð til ára tuga ef ekki alda. 
Því skiptir sjálfb ærni og sam
keppnis hæfni megni máli. Í því 
sam hengi er laxalús lykil þáttur. 
Reynslan frá suður fjörðum 
Vest fjarða sýnir að laxalús 
veldur um tals verðu tjóni, þrátt 
fyrir mikinn kostnað við fyrir
byggjandi að gerðir. Í köldum 
vetrar sjónum þolir laxinn mun 
minni sár skaða en í hlýrri sjó og 
því er þol laxsins fyrir lúsa smiti 
afar lítið. Þess vegna er nauð
yn legt að leggja á herslu á eldis
tækni sem fyrir byggir dreifingu 
lúsa smits milli eldis svæða. Það 
á sér stak lega við um stór fjarðar
kerfi með mikið burðar þol s.s. 
Ísa fjarðar djúp og Arnar fjörð, þar 
sem sterkir sjávar straumar dreifa 
lúsa smiti hratt og örugg lega milli 
eldis svæða. Í slíkum fjarðar
kerfum henta lokaðar eldiskvíar 
sér deilis vel, bæði sem sjálf
stæðar fram leiðslu einingar eða 
í sam rekstri við opnar eldiskvíar. 

Jón Örn Páls son 
Starfar sem verk efnis stjóri hjá 

Akva Fu ture ehf
Möguleg 50 ára vindalda úr 

norðri  (Heimild: Siglingasvið 
Vegagerðar)
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AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT3 VERSLANIR
1 KARFA
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 80cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 38.900

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 80x80 cm 29.600

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Laus svunta

Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir 
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

& gott verð!
Gæði, úrval

Atvinnuveganefnd Alþingis í Noregi

Halla Sig ný Kristjáns dóttir, 
alþm. segir að Norð menn 
hafi það á stefnu skránni að 

nærri fimm falda eldið við strendur 
sínar enda mikil eftir spurn eftir fram
leiðslunni í heiminum. Halla Sig ný 
tók þátt í kynningar ferð At vinnu
vega nefndar Al þingis til Noregs í því 
skyni að kynna sér lax eldi í sjó. Ár leg 
fram leiðsla Norð manna, sem einkum 
er eldis lax er nærri 1,5 milljón tonna 
svo þeir stefna að gríðar legri fram
leiðslu aukningu. 

„Það er mikil vægt að horfa til 
Noregs þegar við erum að móta 
stefnu um fisk eldið til fram tíðar á 
Ís landi. Þeir hafa ára tuga reynslu og 
hefur tekist með góðum árangri að 
vinna á ýmsum úr lausnar málum. 
Bæði um hverfis málum og eins með 
mót vægis að gerðum til að vernda 
villta laxinn. Það er ó þarfi hjá okkur 
að finna upp hjólið aftur“ segir Halla 
Sig ný. 

Dr. Þor leifur Ágústs son að stoðaði 
at vinnu vega nefnd Al þingis við 
skipu lagningu ferðar nefndarinnar 
til Noregs á dögunum sem farin var 
í því skyni að kynna sér fisk eldi. Í 
sam ráði við ritara nefndarinnar setti 
Þor leifur saman við mikla dag skrá 
með það í huga að nefndin fengi að 
sjá og heyra um flestar hliðar eldisins.  
Dr. Þor leifur er nú bú settur í Stavan
ger í Noregi þar sem hann starfar 
hjá NORCE og er öllum hnútum 
kunnugur í norsku lax eldi. 

Þor leifur sagði að nefndin hafi 
fengið kynningu á öllum hliðum 
málsins.  Dag skráin hafi verið sett 
saman með það í huga að nefndin 
fengi að sjá og heyra um flestar hliðar 
eldisins á samt því að heyra frá DNB 
og PWC um fjár hags legar hliðar og 
að komu banka og fjár mála fyrir tækja.

„Í heim sókninni fengu nefndar
menn mikil vægar upp lýsingar beint 
frá eldis aðila um t.d. vanda málin og 
það sem þeir hafa þurft að gera til 
að fyrir tækið geti dafnað – lítið fjöl
skyldu fyrir tæki sem nú er rekið af 
annarri og þriðju kyn slóð. 

Nefndin eyddi heilum degi á fyrir
lestrum á ráð stefnunni (https://www.
norsea food.com/) og fékk þar að 
kynnast ný ungum í sjávar út vegi og 
fisk eldi. 

Auk heim sóknar á lands byggðina 
til að sjá fisk eldis stöð og veru á ráð
stefnu – sat nefndin á lokuðum 

fundum hjá okkur á NORCE (www.
norceresearch.no) með full trúum 
norsku Haf ró, fiski stofu á samt þeim 
aðilium sem bera á byrgð á eftir
liti með villtum laxa stofnum á 
vestur og suður strönd Noregs. Þar 
fékk nefndin langa fyrir lestra og 
kynningar um reglu gerðir er lúta að 
leyfis veitingum og eftir liti – hvaða 
viður lög gilda ef slíku er ekki fylgt. 
Enn fremur fékk nefndin góða yfir
sýn yfir hvernig norska á hættu matið 
fyrir fisk eldi er unnið og ekki síst 
fékk nefndin upp lýsingar um hvað 
er verið að gera í þróun eldis búnaðar 
sem mót vægis að gerðir gegn slysa
sleppingum. Niður stöður nýrrar 
stórrar rann sóknar voru kynntar er 
fjalla um sam fé lags leg á hrif fisk eldis 
og hvernig Norð menn og Írar líta 
fisk eldi – bæði fólk á lands byggðinni 
og í þétt býli. Til fróð leiks má nefna 
að Haf ró á Ís landi hefur ein mitt leitað 
til NORCE um kennslu í hvernig á að 
bregðast við þegar eldis lax fer í ár á 
Ís landi. 

Að loknum fundum með ofan
greindum aðilum var Um hverfis
drottning (https://www.face book.
com/Miljodronnin gen/) heim sótt – 
en það er nafn skips í eigu rót tækra 
um hverfis sam taka í Bergen. Þar hélt 
for maður fé lagsins og stofnandi 
þrumandi ræður og sýndi glærur um 
skað semi eldis í gegnum árin – og fékk 
til þess þann tíma sem hann þurfti 
til. Mjög á huga vert og ekkert dregið 
úr í nei kvæðum lýsingum á á hrifum 
fisk eldis á líf ríkið. Síðar um daginn 
bættust fleiri slíkir í hópinn.“ 

Þor leifur var inntur eftir harðri 
gagn rýni sem komið hefur fram hér 
á landi frá full trúum veiði fé laga á það 
að nokkrir ís lenskir fisk eldis menn hafi 
verið með at vinnu vega nefndinni í ein
hverjum dag skrár liðum ferðarinnar. 

„Það að nokkrir ís lenskir fisk eldis
menn sláist í för þegar verið er að 
heim sækja eldis aðila – dag spart – er 
auð vitað í besta lagi – enda var öllum 
sem sýndu á huga vel komið að slást í 
för.“ segir Þor leifur. Þá segir hann að 
fisk eldis menn hafi ekki verið þátt
tak endur í dag skrá þing nefndrinnar 
nema að litlu leyti og fjarri öllu lagi 
að halda því fram að þeir hafi stjórnað 
ferðinni. Þor leifur Ágústs son sagði að 
lokum að ferðin hafi verið vel heppnuð 
og vonandi muni það skila sér í góðu 
starfi Al þingis.
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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

BOSAL.IS EMAIL BOAS@BOSAL.IS



3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

5. tölublað
8. árgangur

11. mars 1941:  
Árásin á línuveiðarann 

Fróða ÍS 454 frá Þingeyri

Þingeyrarvefurinn minnist 
þess á mánudaginn  að 
þann dag voru 78 ár frá 

árásinni á línuveiðarann Fróða ÍS 
454 frá Þingeyri.  Það var í miðri 
heimsstyrjöldinni síðari  árið 1941 sem 
þýskur kafbátur réðist á línuveiðarann 
Fróða frá Þingeyri um 200 sjómílur 
suðaustur af Vestmannaeyjum. Var 
skipið í Englandsferð, fulllestað af 
ísvörðum fiski.

Fimm skipverjar af ellefu létust í 
þessari skelfilegu árás sem var mikil 
blóðtaka fyrir svo fámennt byggðarlag 
sem Dýrafjörður er. Þeir voru:

Bræðurnir frá Brekku í Dýrafirði, 
Gunnar J. Árnason skipstjóri og 
Steinþór Árnason háseti, Gísli 
Guðmundsson, háseti sem einnig var 
frá Brekku og Guðmundur Stefánsson 
háseti frá Hólum í Dýrafirði. Fimmti 
skipverjinn sem féll hét Sigurður V. 
Jörundsson, stýrimaður.

Fróði íS var fyrsta íslenska 
skipið sem varð fyrir árás þýsks 
kafbáts að því er fram kemur á 
Vísindavefnum. Þar segir að  einungis 
ótti kafbátaforingjans EitelFriedrich 
Kentrats á kafbátnum U74, um að 
Fróða væri beitt sem agni í gildru, hafi 
komið í veg fyrir að skipinu væri sökkt. 
Kentrat afréð nefnilega að hverfa frá 
atlögunni eftir aðeins klukkutíma 
skothríð þegar birti af degi.

Lesa má frásagnir af árásinni 
á Fróða meðal annars í bókinni   
Virkið í Norðri eftir Gunnar M. 
Magnúss og ekki síst dramatíska 
frásögn  Matthíasar Johannessen, 
ritstjóra, í ritröðinni Msamtöl.

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Íslenskir endurskoðendur
Vestfjörðum ehf

Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður | www.bbe.is

Pollgötu 2, 400 Ísafirði, www.isend.is  
Sími 456-2200, Netfang: bjarki@isend.is

 Fróði ÍS 454 frá þingeyri. Mynd: 
Ljósmyndasafnið á Ísafirði.

Smáhýsi frá14,99 - 39,9 m2

Sumarhús frá 67 - 111 m2

Einbýlishús frá 161 - 400 m2

Smart Einbýli 73 m2

Parhús frá 200 - 333 m2

Raðhús frá 55 - 120 m2

Forsteypta sökkla

Við framleiðum:

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Verð og gæði í fyrirrúmi, íslensk framleiðsla.

Twin     Wall

Íslensk hönnun – íslensk framleiðsla
Húseining er með stóra húsaverksmiðju í Vogum. Við getum 
framleitt tilbúin hús í verksmiðjunni allt að 120 m2. Húsin eru með 
öllum tækjum og innréttingum. 

Húsin afgreiðast beint á sérútbúin flutningavagn og eru síðan sett 
á forsteypta sökka sem sem fylgja með húsunum, sem áður hefur 
verið komið fyrir á byggingarstað. Framleiðsla og samsetning fer 
fram innandyra og má því segja að húsin séu byggð við bestu 
mögulegar aðstæður, engin hætta er á að raki lokist af á meðan 
á framleiðslu og samsetningu stendur sem gæti valdið myglu í 
húsunum. 

Húseining framleiðir einnig sumarhús og einbýlishús í einingum, 
allar stærðir sem kaupendur geta fengið afgreitt við verksmiðjudyr. 
Einingarnar eru full klæddar að utan, allar hurðir og gluggar full 
glerjað komið í og vatnsbretti full frágengin. 

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190


