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Um liðna helgi var haldið sjóstangveiðimót á Akranesi. Hér heldur Sigurjón Már Birgisson á loðnu sem hann fékk á öngulinn við 
Skipaskaga. Þessari loðnu var að sjálfsögðu landað sem skráðum afla. Líklega er þetta eina loðnan sem berst á land á Akranesi í 
ár. Sjá miðopnu. Ljósm.: Frímann Jónsson.

Loðnan eina

Bjarni slær í 
gegn

Fundað um  
GróLind

Brák 70 ára

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI .I SJötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.isBÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Skorri ehf - Bíldshöfða 12 – 110 Rvík. – Sími:  577 1515 -  www.skorri.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

 Traust og fagleg þjónusta.

 LITHIUM POWER STARTTÆKI
Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert. Neistafrítt og skammhlaupsvörn.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, 
hleður snjallsímann, ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A,  12v 10A,  start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  (12Ah)

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

• Bílasprautun   •   Bílaréttingar   •   Framrúðuskipti

BÍLASPRAUTUN VESTURLANDS

S: 860-0708 • Smiðjuvellir 7, Akranesi • bv.sprautun@gmail.com

Vinnum fyrir öll tryggingafélög

Flott föt, fyrir flottar konur

Netverslun www.belladonna.is
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GEYMDU BÍLINN HJÁ OKKUR
Ertu á leiðinni í frí?

BÍLASTÆÐI  I  ÞVOTTUR   I  BÓN  I  SMURNING  I  BILANAGREINING  I  RAFHLEÐSLA  I  FRAMRÚÐUSKIPTI OFL.

KEYRUM OG SÆKJUM Á VÖLLINN Bókaðu á netinu www.carpark.is
eða í síma 588-9999

 

 
 

  
  

 

   

Bjarni Harðar fer á 
kostum með Njáls 
sögu á Söguloftinu

Var Njáll á Berg þórs hvoli 
byltingar leið togi og Gunnar 
vinur hans á Hlíðar enda lág

vaxinn og heyrnar sljór írskur prins? 
Þetta er meðal þeirra spurninga 

sem Bjarni Harðar son rit höfundur og 
bóka út gefandi veltir upp í um fjöllun 
sinni um átök og at burða rás Njálu. 
Það gerir hann á Sögu loftinu á Land
náms setrinu í Borgar nesi. 

Silja Aðal steins dóttir var á frum
sýningunni 2. mars sl. og birti eftir 
hana um sögn á vef Tíma rits Máls og 
menningar (tmm.is). Þar skrifar hún: 

„Bjarni Harðar son frum sýndi sína 
Njálu á Sögu loftinu í Land náms
setrinu Borgar nesi í gær kvöldi. Það 
var – mörgum að ó vörum – mikil 
skemmtun, raunar má segja að frum
sýningar gestir hafi hlegið linnu
lítið allan tímann. Er Njála þá svona 
fyndin? spyrjið þið kannski. Nei, hún 
er sama harm sagan og hún hefur alltaf 
verið, málið er að Bjarni var að skapa 
nýja Njálu og á sinn ein staka hátt. 

Hann byrjaði á að lengja hana 
aftur í tímann með frá sögnum úr 
Land náma bók af for feðrum Gunnars 
Há mundar sonar á Hlíðar enda. Það 
var mjög fróð legt að fá þessa for
sögu sem ég hafði alls ekki á hreinu. 
En fyrst og fremst sagði Bjarni hana 
til að undir byggja Íra fárið, eins og 
Björn Þor steins son sagn fræðingur 
kallaði kenninguna um írskan upp
runa Ís lendinga. Hún er kjarninn í 
kenningum Bjarna um söguna. Hann 
benti sem sé á að Gunnar, staðal
mynd hinnar nor rænu hetju, er af 
kelt neskum ættum og það er rótin að 
allri ó gæfu hans. Því það var ekki fínt 
á Njálu tíma og lengi síðan að vera af 
blönduðu blóði. Ís lendingar hafa alltaf 
verið ras istar, að dómi Bjarna, og Ís
land hefur alltaf verið harka lega stétt
skipt þjóð fé lag þótt því sé leynt með 
því að fela lág stéttina. Þó að Njála sé 
vissu lega góð bók, jafn vel bók bóka, 
þá er hún ein földuð og fegruð mynd af 
ís lensku sam fé lagi á sögu tímanum (og 
þá í og með ritunar tíma); hún er lygi, á 

góðri ís lensku. Sjálfs mynd okkar sem 
þjóðar, byggð ekki síst á Njálu, er sem 
sé byggð á lygi. 

Svo endur sagði Bjarni söguna út 
frá þessum kjarna og hún stækkaði 
um tals vert og breyttist fyrir augum 
okkar; fólkinu í sveitunum fjölgaði 
um þá sem ekki er sagt frá þar, alla 
Keltana sem eru ó sýni legir í sögunni 
en dreifðu sér um lág lendið á Suður
landi. Upp sveitirnar voru nor rænar. 
Þar bjó elítan. 

Þetta var, eins og ég nefndi, ó trú lega 
skemmti legt á heyrnar. Bjarni segir vel 
frá og er ó hemju sann færandi þó að 
hann hafi ekki svo mikið sem skugga 
af sönnunum fyrir þessari fjöl mennu 
kelt nesku byggð sem hann dregur 
upp. Skemmti legar voru líka tengingar 
hans við sam tímann og hvernig hann 
blandaði mál sitt frösum úr sam tíma
máli, sló saman fornum per sónum og 
nýjum á stór skemmti legan hátt. Hann 
benti á að Njála væri elítu bók menntir 
og elítan segir söguna alltaf eins og hún 
vill hafa hana en ekki eins og hún var 
í raun og veru. Eigin lega, sagði Bjarni, 
er Njála frum gerð Morgun blaðsins 
sem þegir alltaf yfir því sem skiptir 
máli en túlkar söguna upp á nýtt sér 
í hag. Bjarni nefndi sér stak lega „hið 
svo kallaðan hrun“ Morgun blaðs rit
stjórans! Eins hefði Njálu höfundur 
þagað yfir Keltunum og yfir því hvernig 
Gunnari Há mundar syni á Hlíðar enda 
hefndist fyrir að vera Íri sem streittist 
við að verða einn af elítunni. 

Þetta var frekar fyrir lestur en sagna
skemmtun á borð við þær sem við 
höfum notið á Sögu loftinu undan farin 
ár og í rauninni ættu að vera um ræður 
á eftir svona ögrandi og ó væntum 
fyrir lestri. En það er líka gaman að 
fara bara heim í myrkrinu og sjá fyrir 
sér byggðina í landinu frá alveg nýjum 
sjónar hóli.” 

Svo mörg voru þau orð og finna 
má frekari upp lýsingar um komandi 
sýningar á vef Land náms setursins 
(land nam.is).

Enginn ætti að verða svikinn af 
að hlusta á Bjarna Harðarson á 
Söguloftinu. Hugleiðingar hans 
um Njálu fá afbragðs dóma. Hér er 
hann með tilþrifum staddur þar. 
Ljósm.: Áslaug Þorvaldsdóttir.

Mýs undir fjalaketti

Ástand loðnustofnsins er 
grafalvarlegt mál sem getur haft 
mjög afdifaríkar afleiðingar. 

Óhætt er tala um að stofninn sé hruninn 
því hann gefur ekki af sér neinar veiðar. 
Hrygningarstofninn stendur afar tæpt. Gefi 
hann ekki af sér góðan árgang nú í ár erum 
við í afar vondum málum. Loðnuveiðar verða 
þannig vart stundaðar næstu árin nema 
kraftaverk komi til.

Um margra ára skeið hefur verið full 
ástæða til að hafa áhyggjur af loðnustofninum. 
Árlegar veiðar frá því upp úr aldamótum hafa 
nánast án undantekinga verið undir meðaltali 
áranna 1968–2018. Síðust sex árin hafa 
aflabrögðin verið langt undir þessu meðaltali. 
Undanfarnar þrjár vertíðir hefur  aflinn 
vart náð 200.000 tonnum. Nú hafa vissulega 
komið loðnuleysisár áður, og þá einkum 
vegna nýliðunarbrests þar sem árgangur 
misfórst, en niðursveiflan hefur aldrei verið 
jafn langvarandi og nú. Árgangar ungloðnu 

eru veikir. Ég hvet allt fólk sem á annað borð 
ber hag lands og þjóðar fyrir brjósti að lesa nú 
vandlega grein Arnar Pálssonar á miðopnu 
þessa blaðs. 

Loðnubrestur við Ísland dregur upp 
grafalvarlega sviðsmynd. Efnahagslegi 
þátturinn er augljós og hér skal alls ekki 
gert lítið úr neikvæðum áhrifum á fjárhag 
útvegsins, samfélaga sem reiða sig á loðnu og 
sjálft þjóðarbúið í heild. 

Hitt er þó annað sem við verðum líka 
að hafa í huga. Það eru afleiðingarnar fyrir 
vistkerfið sjálft á grunnslóðinni við landið. 
Til dæmis eru augljós tengslin milli stærðar 
loðnustofnsins og vaxtar og viðgangs 
þorskstofnsins. Verði loðnubrestur þá dregur 
úr vexti og þorskurinn horast. Þorskstofninn 
minnkar og kvótar sömuleiðis. Slíkt yrði 
mikið högg fyrir sjávarútveg á Vesturlandi.

Við megum aldrei, ALDREI gleyma því 
að loðnan er lykilinn að auðlegð Íslandsmiða. 
Vistkerfið byggir að stórum hluta á því 

að þessi litli og 
n æ r i n g a r r í k i 
fiskur flæði yfir 
grunnslóðina í lok 
vetrar, að hann 
hrygni þar og 
drepist og verði að 
næringu sem lífríkið nýtur allt árið um kring. 
Hverfi loðnan getur það haft ófyrirsjáanlegar 
afleiðingar. Samsetning þorskstofnins nú 
er þannig að við erum með mikið af eldri 
fiski sem þarf æti. Það æti mun sá fiskur 
sækja þó það þýði að hann verði að éta eigin 
afkvæmi í stórum stíl. Við erum með tifandi 
tímasprengju í höndunum – lifum eins og 
mýs undir fjalaketti.

Nú ættum við að setja allt okkar afl í 
að vakta ástandið á miðunum, ræða hvað 
sé réttast að gera í stöðunni og taka svo 
ákvarðanir í framhaldi af því. 

Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

LEIÐARI
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Bolur

15999

*Nánar um 
GOTS-vottun 

á lindex.is.

Ávallt með
GOTS-vottun

eða gert úr
endurunnu

efni.
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Bændafundir um GróLind

Árið 2017 hófst sam starfs verk
efni Lands sam taka sauð fjár
bænda, Land græðslunnar, 

At vinnu vega og ný sköpunar ráðu
neytisins og Bænda sam taka Ís lands 
um að vakta og meta á stand gróður 
og jarð veg sauð linda landsins. Verk
efnið fékk nafnið GróLind og er mark
mið þess að gera reglu lega heildar mat 
á á standi gróður og jarð veg sauð linda 
landsins og þróa sjálf ærni vísa fyrir 
nýtingu auð lindanna. 

Dag leg um sjón verk efnisins er í 
höndum Land græðslunnar en einnig 
er starfandi fimm manna fag hópur 
undir for ystu Lands sam taka sauð fjár
bænda, verk efnið er fjár magnað til 
10 ára í gegnum bú vöru samningana. 
Á fyrstu tveimur árum verk efnisins 
hefur verið unnið að þróun og skipu
lagi þess m.a. að á kvarða hvaða 
breytur skuli vakta, velja gögn og 
að ferðir til að meta á stand á auð
lindunum og byggja upp sam starfs net 
verk efnisins. Einnig hefur verið unnið 
að kort lagningu beiti landa á lands vísu 
og at ferli sauð fjár á af réttum kannað 
með stað setningar tækjum. 

Gott sam starfi við alla hags muna
aðila, m.a. bændur og aðra land not
endur, stjórnir fjall skila mála, sveitar
fé lög, há skóla, opin berar stofnanir 
og fyrir tæki er grunnurinn að því 
að GróLind verði árangurs ríkt verk
efni. Með góðu sam starfi er tryggt að 
verk efnið nýtist sem best til að bæta 
land notkun; það sé byggt á traustum 

vísinda legum grunni og unnið á skil
virkan hátt. 

Nú á vor mánuðum mun GróLind 
halda kynningar og sam ráðs fundi 
um land allt. Á fundunum verður 
verk efnið kynnt og kallað eftir hug
myndum og at huga semdum um 
fram kvæmd og þróun þess. 

Fyrstu fundirnir voru haldnir 
á Vestur landi og á Vest fjörðum 
dagana 12. til 16. mars. Á Vestur
landi voru haldnir fundir á tveimur 
stöðum í Borgar byggð og í Dölum. 
„ Við erum mjög glöð hvað þessir 
fundir heppnuðust vel og hvað fólk 
tók virkan þátt í um ræðum um sjálf
bæra land nýtingu. Sér stak lega má 
nefna það hversu mikinn á huga fólk 
sýndi GróLindar verk efninu og hvað 
það var á fjáð í að vera þát tak endur 
í vöktun gróður og jarð veg sauð
lindarinnar. Það er kannski rétt að 
á rita að við erum enn þa að þróa að
ferðir við vöktunina en það mun vera 
til búið á næstu misserum. Að lokum 
vil ég minna á sjálf ær land nýting er 
á byrð okkar allra og sam vinna allra er 
nauð syn leg svo að GróLind nái mark
miðum sinum,” segir Jóhann Helgi 
Stefáns son, um hverfis og auð linda
fræðingur hjá Land græðslunni. 

Með fylgjandi myndir voru teknar 
á þessum fundum. Nánari upp lýsingar 
um verk efnið má finna á www.grolind.
is, einnig er hægt er að senda fyrir
spurnir eða at huga semdir um verk
efnið á grolind@land.is.

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Rafvirki í Borgarnesi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins í Borgarnesi. Hér 
er um fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á 
Vesturlandi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

• Viðhald á dreifikerfi RARIK
• Eftirlit með tækjum og búnaði
• Viðgerðir
• Nýframkvæmdir
• Vinna samkvæmt öryggisreglum

Helstu verkefni

• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• Almenn tölvukunnátta
• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
• Bílpróf

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Sturla Rafn Guðmundsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs 
á Vesturlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til  
26. mars 2019 og skal skila umsóknum með ferilskrá á vef RARIK, www.rarik.is/atvinna.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa 
raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 
200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um 
landið.

Atvinna
RARIK - mars 2019:

167x233mm
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RAFMENNT – fræðslusetur ra�ðnaðarins annast verkefni er varða 
menntamál ra�ðnaðarmanna, allt frá uppha� náms til loka meistara- 
skóla, og endurmenntun þeirra sömuleiðis.

RAFMENNT  varð til árið 2018 við sameiningu Ra�ðnaðarskólans 
og Fræðsluskrifstofu ra�ðnaðarins í því skyni að auka þjónustu við 
félagsmenn  og gera framboð menntunar og fræðslu enn �öl- 
breyttara og markvissara.

Ra�ðnaðarsamband Íslands og Samtök rafverktaka eiga og 
reka RAFMENNT í sameiningu.

Stórhöfða 27    •    110 Reykjavík    •    rafmennt.is    •    sími 540 0160

RAFMENNT er máttur
Dagbjört Elín Ármannsdóttir, nemi í rafvirkjun, og Helgi Már Valdimarsson ra�ðnfræðingur að störfum.
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Eitt hinna mikil vægustu sam
fé lags verk efna er heil brigðis
þjónusta en hún hefur þróast 

á ýmsa vegu á Ís landi á undan förnum 
ára tugum. Ein staka þættir hennar 
hafa sprottið fram fyrir til stuðlan fé
laga sam taka án hagnaðar sjónar miða 
og þar má nefna sjúkra flutninga í 
landinu. 

Fé lagar í Rauða Krossinum hófu 
sjúkra flutninga í sjálf oða liða
vinnu fyrir nær fellt einni öld og hafa 
staðið vörð um þennan þátt æ síðan. 
Eftir því sem næst verður komist, þá 
hefur verið staðið vel að allri þessari 
þjónustu, bæði hvað varðar fag lega og 
kostnaðar lega þætti. Snurða hefur nú 
hlaupið á þráðinn. 

Sjúkra flutningar eru einn af þeim 
mikil vægu hlekkjum í heil brigðis
þjónustunni sem lands menn reiða sig 
á, bæði á þétt býlum svæðum en ekki 
síst á lands byggðinni. Stopul lækna
mönnun víða undir strikar mikil vægi 
þessa enn frekar. Á hafnir sjúkra bíla 
eru vel þjálfaðir heil brigðis starfs menn 
og takast iðu lega á við krefjandi verk
efni sem skipta sköpum enda styðst 
þessi þjónusta við á kvæði í lögum um 
heil brigðis þjónustu og reglu gerð nr. 
262/2011. 

Á dögunum var frá því greint í fjöl
miðlum að enn væri ó leyst deila um 
þessa þjónustu á milli Rauða krossins 
og ráðu neytis og að brýn endur nýjun 
bif reiða og búnaðar biði enn um sinn. 
Engir samningar væru lengur í gildi á 
milli þessara aðila, enginn á hugi á við
ræðum og þannig hefði það verið frá 
árs byrjun 2016. Nú væri svo komið 

að Rauði krossinn, úr því sem komið 
væri, vildi losa sig út úr verk efninu og 
leita eftir upp gjöri eftir meira en 90 
ára sam fellda sam vinnu. 

Eftir því sem fram hefur komið 
stendur deilan m.a. um eignar haldið á 
sjúkra bílum, en vegna á standsins hafa 
engir nýir bílar verið keyptir frá árinu 
2015. Ráð herra hafði þó for göngu 
um út boð á 25 nýjum bílum um mitt 
síðasta ár en opnun til boða var frestað 
í þriðja sinn nú fyrir skömmu. Það 
vekur um hugsun að ekkert fé er á fjár
lögum til kaupa á nýjum sjúkra bílum. 

Ég hef í trekað leitað eftir svörum 
ráð herra á vett vangi þingsins. Í 
ljós hefur komið að engar á hættu
greiningar hafa farið fram sem fylgja 
munu yfir færslu þjónustunnar til 
annarra aðila. Engin á ætlun liggur 
heldur fyrir um kostnaðar á hrif 
breytinganna, þ.e. hvort fjár hags leg 
hag kvæmni sé tryggð. 

Þegar svo veiga mikil breyting er 
gerð á þjónustunni sem varað hefur 
með á gætum í nærri 100 ár hlýtur að 
liggja að baki eitt hvert ó sætti, annað
hvort með fram kvæmd þjónustunnar 
eða kostnað. Hvort er það? Hversu 
mikið sparast með því að hafna 
samningum við Rauða krossinn og 
fela öðrum aðila verk efnið? Ráð herra 
verður að svara því skýrt og af dráttar
laust hver hin raun veru lega staða er, 
hvað þetta bram bolt kostar og hvernig 
hún sjái fyrir sér trygga lausn málsins 
til fram tíðar. 

Guð jón S. Brjáns son, al þingis maður 
Sam fylkingar í Norð vestur kjör dæmi.

Aðsend Grein:

ÖRYGGISÞJÓNUSTA Í 
UPPNÁMI

Bullandi tap í 
minknum

Loð dýra bú á Ís landi voru rekin 
með linnu lausu tapi öll árin 
20142017. Á sama tíma 

fækkaði búum jafnt og þétt. Hag stofan 
greinir frá þessu. 

Rekstrar aðilum í þessari grein land
búnaðarins fækkaði um 13 frá árinu 

2013 til árins 2017, og störfuðu þá 30 
aðilar í greininni. Tekjur þeirra námu 
726 milljónum króna árið 2017 og 86% 
tekna mátti rekja til sölu loð dýra af urða. 
Gjöld námu 873 milljónum króna það 
ár og skiptust þau þannig: vöru og 
hrá efnis notkun 376 m.kr. (43,1%), laun 

og launa tengd gjöld 208 m.kr. (23,9%), 
annar rekstrar kostnaður 202 m.kr. 
(23,2%) og fyrningar 87 m.kr. (9,9%). 

Myndin sem fylgir er frá Hag
stofunni og sýnir þróun tekna og gjalda 
20082017, auk fjölda þeirra sem ráku 
minka bú.

Brjánn Guðjónsson
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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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Mikið fjör í sjóstangveiði
Um liðna helgi var haldin sjó

stang veiði keppnni í Faxa
flóa og róið út frá Akra nesi. 

Keppnis haldari var Sjó stang veiði fé
lagið Skipa skagi en keppnin var liður 
í ár legu Ís lands meistara móti í þessari 
í þrótt. Haldið var til róðra á föstu dag 
og laugar dag. Síðan var haldið hóf 
í fé lags heimili hesta manna fé lagsins 
Dreyra í Æðar odda þar sem verð
launa haf ending fór fram í hinum 
ýmsu flokkum. Þar má telja afla hæsta 
karl og konu í kílóum talið, verð laun 
til þeirra sem fengu flesta fiska og 
flestar fisk tegundir, og síðan að sjálf
sögðu verð laun fyrir stærstu fiskana af 
helstu tegundum. 

Úr slitin í smá átriðum má lesa um 
á heima síðu Lands sam bands sjó stang
veiði fé laga (sjol.is). „Það var þokka
legur afli og fiskur vænn. Það voru 
nær ein göngu stór þorskar sem tóku, 
enda voru þeir þrír stærstu allir milli 
20 og 25 kíló að þyngd. Fiskurinn var 
þó greini lega í æti og loðna gengin inn 
á slóðina og því hálf tregur að taka,” 
segir Jóhannes Simon sen for maður 
Sjó stan veiði fé lagsins Skipa skaga. 

Með fylgjandi myndir af sjó stang
veiði keppni helgarinnar tók Frí mann 
Jóns son skip stjóri á Öndinni AK en 
hún var einn af þeim Akra nes bátum 
sem notaðir voru á þessu móti.

Áhöfn Glódísar AK að veiðum. Fr. v.: Jóhannes 
Simonsen formaður Sjóstangveiðifélagsins 
Skipaskaga,Lúther Einarsson og Pétur Sigurðsson.

Kjartan Gunnsteinsson heldur á einum af mörgum vænum 
þorskum sem veiddust á loft um borð í Öndinni AK. Sigurjón 
Már Birgisson er einbeittur með stöngina.

Loðna kom á krók vestur af Akranesi og hún var 
að sjálfsögðu færð til bókar og verðlauna. Sjá 
einnig forsíðumynd Vesturlands að þessu sinni.

Aflahæstu skipstjórarnir í hófinu í Æðarodda. 
Frá vinstri: Frímann Jónsson í öðru sæti og svo 
feðgarnir Marinó Freyr Jóhannesson í þriðja sæti og 
Jóhannes Simonsen afla hæstur skipstjóra.

Ánægðir þátttakendur með verðlaunagripi sína. 
Bæði karlar og konur víða af landinu tóku að 
sjálfsögðu þátt í keppninni. Fr. v.: Guðmundur 
Skarphéðinsson, Björg Guðlaugsdóttir, 
Elín Snorradóttir,Jóhannes Simonsen, Pétur 
Sigurðsson og Kjartan Gunnsteinsson.
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Ég verð að geta
unnið og lifað.
Laus við verki.

Fyrir góða líðan 
nota ég Gold, 
Active og gelið.

Erna Geirlaug Árnadóttir – innanhússarkitekt

Á síðastliðnum tveimur 
árum hafa orðið 
gríðarlegar breytingar á 

aldurssamsetningu þorskaflans.  Grafið 
um aldursskiptan þorskafla 2009 til 
2018 sem fylgir hér með greininni 
sýnir þróunina í fjölda 8 ára og eldri 
þorska í veiðinni.  

Ef við lítum jafnvel lengra aftur 
alveg til ársins 1992, þegar ákveðið 
var að gefa út reglugerð um friðun 
hrygningarþorsks á vetrarvertíð 
(fæðingarorlof), má segja að vel hafi 
tekist að fjölga í elstu aldursflokkum 
þorskstofnsins. Árið 1992 voru 24 
prósent þorskaflans átta ára og eldri 
fiskar. Næsta ár var þetta hlutfall 20 
prósent. Eins og sjá má á grafinu sem 
nefnt var hér í upphafi var það svo 
komið í 39 prósent árið 2016 og fór í 44 
prósent í hitteðfyrra.

Hið sama er uppi á teningnum 
varðandi stærð hrygningarstofnsins. 
Hann hefur styrkst með ári hverju, 
eins og sjá má í meðfylgjandi 

línuriti sem unnið er upp úr 
gögnum Hafrannsóknastofnunar. 
Árin 1991, 1992 og 1993 taldist 
hrygingarstofninn 166.000, 154.000 
og 123.000 tonn. Síðustu þrjú 
árin hefur stærð hans verið metin 
480.000 tonn árið 2016, 633.000 
tonn árið 2017 og 652.000 tonn á 
síðasta ári. Þannig hafa markmið um 
stækkun hrygningarstofnsins náðst 
og vel það. 

Mikilvæg fæða þorsksins 
finnst ekki

En náttúran lætur ekki að sér hæða.  
Ein mikilvægasta fæða þorsksins, 
loðnan, finnst ekki í nægjanlegu magni 
til að hægt sé að veita ráðgjöf til veiða. 
Samkvæmt mælingum Hafró þarf 
það ekki að koma á óvart og því litlir 
möguleika á að íslenska haldreipið 
„það reddast“ sé raunhæft að þessu 
sinni.

Í skýrslu Hafró um ráðgjöf fyrir 
loðnu sem út kom 17. október 2018 
segir eftirfarandi (undirstrikun Ö. P.):  

„Samkvæmt bergmálsmælingunni 
haustið 2018 er hrygningarstofn loðnu 
metinn 238.000 tonn.  Ráðgjöf um 
aflamark byggist á því að 95% líkur 
séu á að hrygningarstofninn í mars 
verði yfir 150.000 tonnum.  Samkvæmt 
framreikningum munu markmið 
aflareglu ekki nást, jafnvel þótt engar 
veiðar verði stundaðar á vertíðinn 
2018/2019.  Vísitala ungfisks var mjög 
lág, líkt og verið hefur undanfarin ár.“

Flotvarpan og vísitala 
ungfisks

Myndin sem hér fylgir af áætlaðri 
vísitölu ungfisks loðnu er sláandi, 
en hún á að gefa til kynna magn 
uppvaxandi loðnu sem á að verða 
hrygningar og veiðistofninn í fyllingu 
tímans.  Aðeins eru þrjú ár á 17 ára 
tímabili [2002 til 2018] þar sem 
vísitalan er viðunandi há. 

Áhugavert er að minna á hvaða 
breytingar urðu á loðnuveiðum um 
aldamótin.  Þann 28. desember 1999 
gaf að líta eftirfarandi fréttaklausu í 
Morgunblaðinu:

„Sjávarútvegsráðuneytið hefur 
ákveðið að heimila svokallaðar 
tilraunaveiðar á loðnu í flottroll, þegar 
veiðar hefjast á ný eftir áramótin.  
Ákvörðun þessi er tekin af fengnu áliti 
Hafrannsóknastofnunar.“

Ákvörðunin var umdeild. Menn 
sögðu það ekki fara saman að stunda 
nótaveiðar og veiðar með flottrolli.  Við 
flottrollsveiðar væri torfum splundrað, 
auk þess að togað væri á móti göngunni 
og henni gert erfiðara fyrir að fylgja 
hefðbundinni göngu. Fljótt fór að bera 
á breyttu hegðunarmynstri loðnunnar 
og menn lýstu áhyggjum að nægilegt 
magn skilaði sér ekki inn á hrygningar 
og uppeldisstöðvar þorsksins. 
Rannsóknir sýndu að verulegur 
umframafli var vegna möskvasmugs 
sem ekki var gert ráð fyrir í skráðri 
heildarveiði. Því var haldið fram að 
flotvörpurnar tækju aðeins stærsta 
fiskinn en sá smærri slyppi í gegnum 
möskvana og dræpist.  

Hjálmar efast
Aðeins þremur árum eftir að 

tilraunaveiðarnar voru leyfðar var 
Hjálmar Vilhjálmsson fiskifræðingur 
og þá helsti sérfræðingur Hafró um 
loðnu farinn að hafa efasemdir (3. 
tbl. Ægir mars 2003).  Í Fréttablaðinu 
31. janúar 2004 sagðist Hjálmar hafa 
efasemdir um veiðar á uppsjávarfiski 
í flotvörpu. Hann sagði ljóst að 
flotvarpan kljúfi loðnutorfur og valdi 
usla. 

Í Morgunblaðinu þann 4. janúar 
2007 var fjallað um loðnuveiðar, m.a. 
um orsakir fyrir breyttri hegðun 
loðnunnar sl. 6 – 7 ár: „Loks bendir 
Hjálmar á að notkun trollsins við 

veiðarnar hafi getað valdið einhverjum 
skaða og til dæmis komið í veg fyrir 
að loðnan gengi vestur með landinu.  
Sá siður manna að leita með trollið 
úti sé til dæmis einkennilegur og 
geti ábyggilega valdið töluverðum 
truflunum á göngurnar.“

Svo fór að þáverandi 
sjávarútvegsráðherra (Einar K. 
Guðfinnsson) greip inn í árið 2006 og 
bannaði notkun flottrolls við veiðar 
útlendinga, en heimilaði íslenskum 
skipum veiðar eftir 21. janúar 
2007 á afmörkuðu svæði úti fyrir 
norðanverðum Austfjörðum. 

Tímamótafrétt birtist
Þann 2. nóvember 2007 birtist 

tímamótafrétt í Fiskifréttum. Þar var 
greint frá niðurstöðum úr rannsóknum 
á flottrollsveiðum og rætt við Harald 
Arnar Einarsson veiðarfærasérfræðing 
á Hafró sem ásamt fleirum stóðu 
að rannsókninni:  „Nýlegar 
rannsóknir Hafrannsóknastofnunar 
á loðnuveiðum í flotvörpu benda til 
þess að 6080% af loðnunni sem kemur 
í vörpuna leiti út úr henni í gegnum 
möskvana og aðeins 2040% endi sem 
afli.“

 Einnig sagði í greininni: 
„Neðansjávarmyndir úr loðnutrolli 
sýndu að loðnan reyndi ekki að forða 
sér til baka út úr trollinu heldur synti 
með togstefnu inni í því þar til stór 
hluti hennar réði ekki við hraðann sem 
trollið væri dregið á og síaðist út um 
möskvana.“

Af 287.000 tonna loðnuafla á síðasta 
ári veiddu íslensk skip alls 186.000 
tonn. Af því var hlutur flottrolls 

íslensku skipanna alls 103.000 tonn, 
eða 56% aflans.

Viðvörunarský hrannast upp
Allt útlit er fyrir að í hönd fari mögur 

ár hvað loðnuna varðar. Áhyggjur 
liggja þó ekki eingöngu í afkomu 
nokkurra byggðarlaga, heldur hjá allri 
þjóðinni um að þorskurinn fái ekki 
næga loðnu til að vaxa og dafna. Minnt 
er á að helmingur útflutningsverðmæta 
sjávarafurða er frá þorskinum kominn.

Í einkar áhugaverðum fyrirlestri Dr. 
Björns Björnssonar á málstofu Hafró 
fimmtudaginn 28. febrúar sl. var komið 
inn á þætti sem stjórna vaxtarhraða 
þorsksins og hvernig hann bregst við 
þegar umhverfisskilyrði eru honum 
óhagstæð. Súrefnisnotkun vex með 
hita og fiskurinn getur sparað orku 
með að kjósa að dvelja í köldum sjó. 
Skorti þorskinn fæðu þá er þetta ein 
leiðin sem hann hefur til að bregðast 
við þeim aðstæðum.  Með öðrum 
orðum;  þorskurinn getur flutt sig í 
kaldari sjó til að hægja á vexti.

Auk framangreindra viðbragða er 
hætt við að þorskur sem kominn er 
yfir miðjan aldur leggi sér til munns 
meðbræður sína sem yngri eru til að 
seðja hungrið.  Nú þegar hafa sjómenn 
orðið varir við það þegar skoðað er 
í maga golþorsksins.  Þá skal þess 
einnig getið að samkvæmt því sem 
fram kemur í áfangaskýrslu nefndar 
um líffræðilega fiskveiðistjórnun til 
sjávarútvegsráðherra í júní 2004 vex 
hlutfall loðnu af heildarfæðu þorsks 
eftir því sem hann eldist og stækkar.

Heimila þarf meiri þorskveiði
Það er mín skoðun að 

Hafrannsóknastofnun þurfi að bregðast 
við þessari þróun með því að leggja nú 
þegar til meiri þorskveiði.  

Breyta þarf viðmiðunarmörkum 
sem gilda um skyndilokanir, í stað 55 
cm verði miðað við 50 cm og skilgreind 
mörk fyrir undirmál 45 cm.  Einnig er 
brýnt að endurskoða reglur um friðun 
hrygningarþorsks á vetrarvertíð.

Þorskstofninn er sterkur. Því er 
ekki verið að taka neina áhættu með 
auknum veiðum, aðeins verið að rýma 
til vegna minnkandi fæðu, auk þess að 
draga úr beitarálagi á þann loðnustofn 
sem enn mælist.    

Aðsend grein:

Loðna undirstaða 
fæðu þorsksins

„Áhyggjur 
liggja 

ekki eingöngu í 
afkomu nokkurra 
byggðarlaga, heldur 
hjá allri þjóðinni 
um að þorskurinn 
fái ekki næga loðnu 
til að vaxa og 
dafna.”

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri 
landsambands smábátaeigenda

Súlurit sem sýnir vísitölu áætlaðs árlegs 
fjölda ungloðnu frá 1980 til dagsins 
í dag. Augljóst er að mjög lítið hefur 
fundist af ungloðnu frá 2014 og því 
hljóta horfur að teljast daprar fyrir 
loðnustofninn í fyrirsjáanlegri framtíð.

Línurit sem sýnir hlutfall 8 ára 
og eldri fiska í hrygningarstofni 
þorsksins 2009 til 2017. 

Þróun í áætlaðri stærð 
hryningarstofns þorsksins á 
árunum 2009 til 2018. Línan sýnir 
meðaltal árabilsins. 
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SLYSAVARNA- OG BJÖRGUNARSTARF Í 
BORGARNESI FAGNAR SJÖTUGSAFMÆLI

Föstu daginn 22. mars verða 70 
ár liðin frá því að skipu lagt 
slysa varna og björgunar starf 

hófst í Borgar nesi. Þennan dag árið 
1949 var Slysar varnar deildin Þjóð
björg sett á stofn. Björgunar sveitin 
Brák var svo síðar sett á fót út frá 
starfi Þjóð bjargar. Þessa tíma móta 
verður minnst með af mælis fögnuði 
í Borgar nesi á föstu dag. Dag skráin 
hefst á því að fyrverandi eldri fé lagar 
í Brák taka fyrstu skóflu stungu að 
nýju hús næði björgunar sveitarinnar. 
Það verður að Fitjum 2.

Hótel Borgar nes býður síðan upp 
á veitingar að því loknu eða kl 18:00. 
„Þar verða flutt fróð leg og skemmti
leg erindi og ættu allir að finna eitt
hvað við sitt hæfi. Eins verður eitt
hvað af búnaði til sýnis,” segir í frétt 
frá Björgunar sveitinni Brák. 

Loks komið að fram
kvæmdum 

Björgunar sveitin Brák fékk lóðina 
að Fitjum í gjöf frá Borgar byggð fyrir 
tveimur árum síðan í til efni 150 ára 

af mæli Borgar ness. 
Það þykir því vel við hæfi að eldri 

fé lagar sem lögðu grunnin af þessu 
góða starfi í Borgar nesi komi og 
taki skóflu stunguna og hefji með því 
fram kvæmdir við ný byggingu Brákar. 
Síðan verður allt sett á á fullt í vor eða 
sumar, ef ekkert ó vænt kemur uppá. 
Vonir standa til að fram kvæmdir 
muni taka eitt ár. 

Hús næðið sem Brák er með starf
semi sína í nú hefur reynst á gæt lega. 
Hins vegar mun það ekki henta starf
seminni lengur. Um svifin hafa aukist 
og því húsið orðið of lítið. Þetta hús
næði er í Brákar ey. Reynslan hefur 
kennt að iðu lega þarf að færa búnað 
og tæki úr eyjunni ef von er á ill
viðrum. Við slíkar að stæður getur á 
orðið nær ó fært úr Brákar ey. 

Húsið er nær helmingi stærra 
Nýja húsið sem fram kvæmdir 

hefjast nú brátt við, verður alls 760 
fer metrar að flata máli. Til saman
burðar er húsið sem Brák hefur notað 
til þessa ekki nema 400 fer metrar. 

Ný byggingin er sömu leiðis betur 
hönnuð heldur en gamla hús næðið. 
Til dæmis verður þar tví skipt að staða 
fyrir tækja búnað sveitarinnar og mun 
eld varnar veggur skilja á milli. Þannig 
mun björgunar sveitar fólk haft flug
elda söluna inni án þess að þurfa að 
færa tækin út fyrst. Öryggisins vegna 
hefur orðið að gera þetta í gamla 
húsinu og fylgir slíku mikið ó hag ræði 
eins og nærri má geta. Að staða fé
lags manna verður sömu leiðis mikið 
betri. Þar má nefna búninga að stöðu 
og skil yrði til mót töku á fólki,. Þetta 
er öðrum þræði hugsað þannig að 
hægt verði að nýja nýja húsið sem 
fjölda hjálpa stöð gerist þess þörf. 

Svona ný bygging er að sjálf sögðu 
ekki ódýr. Að sögn for svars manna 
sveitarinnar verður lögð á hersla á að 
fara var lega í stórri fram kvæmd af 
þessu tagi,  þau vilja þau ekki nota 
alla fjár mundi fé lagsins í húsið. „Það 
þarf að huga að sjálfu fé lags starfinu. 
Brák er þokka lega búin sveit en auð
vitað er alltaf eitt hvað við hald og 
endur nýjun á búnaði sem má ekki 

bíða ef sinna á þessu starfi vel og með 
full nægjandi hætti.” 

Versla í heima byggð 
Í þessari stór fram kvæmd ætlar 

Brák að eiga við skipti sín við fyrir
tæki í heima byggð. Loft orka tekur 
að sér að gera sökkulinn og plötu, 
Límtre Vír net sér um húsið sjálft og 
Borgar verk sinnir jarð vinnu. 

„Brák vonast eftir því að með nýju 
húsi og betri að stöðu muni metnaður 
fyrir starfinu eflast enn frekar. Lið
sandinn hefur verið góður en það er 
alltaf plás fyrir nýja fé laga,” segir Vig
dís Ósk Viggós dóttir ritari stjórnar 
Brákar. „Starfið er ein stak lega gefandi 
og skemmti legt.” 

Sjálf hefur Vig dís Ósk starfað 
sjö ár með lítils háttar hléum inn á 
milli með sveitinni. „Það er vissu
lega vinna að vera í björgunar sveit 
en alveg rosa lega gaman. Auð vitað 
getur verið erfitt að mæta í út köll 
og annað sér stak lega þegar maður 
er með fjöl skyldu, en þetta er sam
vinna og þú getur alltaf lagt þitt af 

Loftljósið næst frá eftirtöldum stöðum:
Seyðishólar - Langholtsfjall - Háafjall - Úthlíð - Tóftir 

Krosshóll - Hurðarbak - Heklubyggð - Lúnansholt 
Kálfatjörn - Borgarnes - Þjóðólfsholt

Loftljósið
Hagkvæmur kostur

Tenging sem virkar

Hentar fyrir gagnvirkt sjónvarp

Margir möguleikar í boði
Fjartenging myndavélakerfa, 
                                öryggiskerfa ofl.

Sími 546 0400

www.loftljosid.is
Lausnir fyrir þig inni á

Ljósið í loftinu!

mörkum þó það sé mis mikið. Sú til
finng sem þetta starf gefur manni er 
alveg ó metan leg, að ekki sé nú líka 
talað um þann skemmti lega fé lags
skap sem fylgir.” 

Gott sam starf við granna 
Slysar varnar og björgunar starf í 

Borgar nesi hófst sem fyrr sagði með 
stofnun Þjóð bjargar 1949. Fljót lega 
eftir að Brák var stofnuð dróst starf
semi Þjóð bjargar lítils háttar saman 
og datt síðan alveg í dvala. „ Sem 
betur fer hefur Erna Guð munds
dóttir endur vakið hana. Hún hefur 
14 ára reynslu í slysa varnar starfi og 
var áður í stjórn slysa varnar deildar 
Hafna fjarðar. Vonir standa til þess að 
Þjóð björg sé komin í blóma og Erna 
tekur vel á móti nýjum með limum í 
það starf.” 

Í Brák eru nú á milli 40 og 50 fé
lagar. „Virkni sveitarinar er að aukast 
en það eru samt alltaf kjarnar í svona 
sveitum og Brák er ekkert frá brugðin 
öðrum í þeim efnum. Í sveitinni er 
góður kjarni sem er alltaf til búin að 
taka á móti nýjum fé lögum og miðla 
sinni reynslu og þekkingu.” 

Starfsvæði Brákar er fyrst og 
fremst í Borgar nesi og á Mýrum. 
Þannig er sveitin út búin tækjum 
með það svæði í huga. Þar má nefna 
bæði reið hjól, fjór hjól, báta og bíla. 
Brák starfar sömu leiðis mikið með 
sveitunum í ná grenni Borgar ness. 
Þar má sem dæmi nefna Heiðar, Ok 
og Björgunar fé lag Akra ness. Brák 
vinnur þannig mest á Vestur landi en 
er þó einnig oft oft kölluð til að að
stoða annar staðar á landinu. „Sveitin 
mætir þar sem þess gerist þörf hverju 
sinni.” 

Þeir sem hafa á huga á að skrá sig 
í Björgunar sveitina Brák geta haft 
sam band við for mann eða hrein lega 
mætt á fundi sem haldnir eru einu 
sinni í mánuði. „Það er tekið vel á 
móti öllum, hvort sem þú hefur ein
hverja sér þekkingu eða ekki. Sveitin 
heldur reglu lega nám skeið sem allir 
geta haft gaman og gott af hafi þau 
á huga á að vera í björgunar sveit,” 
segir í til kynningu frá Brák. 

For maður stjórnar Björgunar
sveitarinnar Brákar er Einar Örn 
Einars son. Vara for maður er Elín 
Matt hildur Kristins dóttir, gjald keri 
Jakob Guð munds son og ritari sem 
fyrr segir Vig dís Ósk Viggós dóttir. 
Með stjórn endur eru þeir Aron Ingi 
Þráins son og Sigurður Örn Einars
son. 

Með fylgjandi ljós myndir sýna 
ýmsa þætti í fjöl breyttu starfi 
björgunar sveitarinnar.
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AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT3 VERSLANIR
1 KARFA

Nike
Air Force 1 ‘06
Verð: 13.995 kr.

Vagabond
Casey
Verð: 16.995 kr.

Vagabond
Camille
Verð: 15.995 kr.

Nike
Air Force 1 ‘06
Verð: 13.995 kr.

Vagabond
Casey
Verð: 14.995 kr.

Vagabond
Zoe
Verð: 15.995 kr.

Vans
Era 59
Verð: 12.995 kr.

Vans
Era 59
Verð: 13.995 kr.

Lloyd
Jerry
Verð: 29.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Lloyd
Jerry
Verð: 29.995 kr.

FERMING 2019
Skór fyrir alla fjölskylduna
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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

Sem kona fyrr verandi sjó manns, 
fædd og alin upp í sjávar plássi, 
veit ég mæta vel hvað það getur 

þýtt fyrir venju legt fólk og sjávar
byggðir þegar afli bregst. Það er þungt 
að standa frammi fyrir því þegar 
fótunum er skyndi lega kippt undan 
tekjum heilu byggða laganna. Fjöl
skyldur og fyrir tæki verða að herða 
sultar ólina. Sumir bogna, aðrir brotna. 
Sveitar fé lögin verða að skera niður, 
ríkis jóður verður af tekjum. 

Í vetur hef ég með vaxandi óróa 
fylgst með fréttum af loðnu leit. Það 
hefur vakið mér ugg hve lítið hefur 
fundist. Nú höfum við fengið þær 
fregnir að engin loðna verði veidd á 

þessari ver tíð. 
Þetta er mikið á fall og þá helst fyrir 

sjávar byggðirnar sem stunda mest 
veiðar og vinnslu á loðnu. Þar má 
helsta telja staði á borð við Þórs höfn, 
Vopna fjörð, Eski fjörð, Norð fjörð, Fá
skrúðs fjörð, Höfn í Horna firði og Vest
manna eyjar, um Reykja nes til Akra ness 
og jafn vel vestur í Dali. Undan farin ár 
hafa miklar fjár festingar átt sér stað á 
ýmsum stöðum sem stunda veiðar og 
vinnslu á upp sjávar fiski. Keypt hafa 
verið ný og öflug skip og miklar fjár
festingar lagðar í vinnslu stöðvar í landi. 
Þjónustu fyrir tæki við út veginn hafa 
sömu leiðis staðið í upp byggingu. Nú er 
út lit fyrir að öll þessi at vinnu tæki verði 

verk efna lítil næstu mánuði og fram 
á sumar. Fjár festingarnar gefa ekki af 
sér. Fyrir tækin verða fyrir tapi, fólkið 
missir tekjur. 

Afar mikil vægt er að stjórn völd 
hefji strax vinnu við að fá yfir sýn yfir 
þann vanda sem steðjar að vegna þessa 
loðnu brests. Hverjar verða efna hags
legar afl eiðingar fyrir fólk og sveitar
fé lög? Til hvaða ráða munu sjávar
út vegs fyrir tækin grípa til að mæta 
fyrir sjáan legum sam drætti í tekjum? 
Hér þarf strax að eiga sér stað sam tal 
milli ríkis valds, sveitar fé laga og aðila í 
sjávar út veginum. 

Á sama tíma verðum við að spyrja 
hví við stöndum nú frammi fyrir því 

að næst verð mætasti nytja stofn okkar 
er nánast hruninn? Hvað hefur farið 
úr skeiðis? Höfum við gert mis tök í 
nýtingar stefnunni? Hvaða á hrif hafa 
um hverfis þættir á borð við hlýnun 
sjávar, miklar göngur makríls og 
fjölgun hnúfu baka norður í Dumbs hafi 
haft á vöxt og við gang loðnu stofnsins? 
Hvaða afl eiðingar mun það hafa ef 
loðnan verður í lægð á næstu árum? 
Hverjar verða afl eiðingarnar fyrir líf
ríkið á grunn slóðinni í kringum landið, 
svo sem fugla líf og bol fisk stofna á borð 
við þorskinn? Við vitum að loðnan 
er mikil vægt æti fyrir þann gula sem 
aftur er okkar lang verð mætasti nytja
stofn. Mun þorskurinn horast? Aukast 

náttúru leg aff öll í stofninum meðal 
annars vegna þess að stóru þorskarnir 
leggjast í át á þeim litlu? Við þurfum að 
velta fyrir okkur fjöl mörgum á leitnum 
spurningum og leita svara. 

Ég hef í sam vinnu við sam þing
mann í Flokki fólksins og alla þing
menn Sam fylkingar, Pírata og Við
reisnar lagt inn beiðni um skýrslu 
frá sjávar út vegs ráð herra til Al þingis 
þar sem óskað er eftir ítar legum upp
lýsingum um nýtingu og vist fræði lega 
þýðingu loðnu stofnsins. Vonandi fær 
hún sem mestan stuðning þingsins. 
Hér er al vara á ferð.

Inga Sæland, 
formaður Flokks fólksins.

Aðsend grein:

Loðnubrestur er mikið áhyggjuefni

Gömul mynd frá því um síðustu aldamót sem sýnir 
aflaskipið Víking AK með fullfermi á loðnumiðunum. Nú 
er Víkingur farinn í brotajárn og loðnustofninn hruninn.
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Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is

Raf -
hleðsluskýli

Biðskýli

Gönguleið

Rafhleðsluskýli

Reiðhjólaskýli

Íþróttavellir

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
04

 

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
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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

Bókarumsögn:

Stórfróðlegt rit um sögu Finnlands

Milli steins og sleggu – Saga 
Finnlands
Borgþór Kjærnested
Skrudda, 2019
423 bls.

Finn land er að mörgu leyti 
framandi land í hugum okkar 
Ís lendinga, jafn vel þó það heyri 

til Norður landa og við lítum á Finna 
sem okkar frænd þjóð sem þeir vitan
lega eru. 

Bæði er landið nokkuð fjarri Ís landi 
land fræði lega séð; haf og himinn, 
Noregur og Svíð þjóð skilja á milli. 
Síðan eru bein sögu leg tengsl Ís lands 
og Finn lands ekki mikil í aldanna rás. 
Að lokum mætti síðan vafa lítið tefla 
fram þeirri stað reynd að fátt eða ekkert 
er líkt með ís lensku máli og finnsku. 
Jafn vel þeir Ís lendingar sem eru vel að 
sér í dönsku, norsku og/eða sænsku 
skilja lítt í hinu forna máli finnsku (eitt 
elsta tungu mál Evrópu), nema þeir 
hafi þá lært hana sér stak lega. Hér skal 
þess þó getið að margir Finnar eru vel 
að sér í sænsku og hafa þannig þokka
legt vald á hinum nor rænu tungunum 
nema ef vera skyldi ís lensku, fær eysku 
og græn lensku. Þetta þarf þó ekki að 
þýða að við eigum ekkert sam eigin
legt með Finnum. Að sjálf sögðu er 
það ekki svo. Við deilum nor rænum 
menningar arfi, erum þjóðir sem lifað 
hafa af náttúrunytjum á norð lægum 
slóðum. Margt er líkt með skyldum. 

Það fer vel á því að Borg þór Kjær
nested skuli nú hafa tekið saman sögu 
Finn lands á ís lensku. Fáir Ís lendingar 
þekkja jafn vel til í Finn landi og hann. 
Þegar á 18. aldurs ári 1961 hélt hann 
þangað til náms. Í Finn landi átti hann 
eftir að dvelja um ára tuga skeið þar 
sem hann starfaði m. a. sem blaða
maður. Borg þór ólst upp í Borgar
firði og rekur upp runa sinn þangað, 
nánar til tekið að í Ásum í Staf olts
tungunum. Borg þór hefur á síðstu 
árum starfað nokkuð við rit störf og 
þýðingar, og má í því sam bandi rifja 
upp að hann vann fyrir nokkrum 
árum það þakkar verða verk að snúa 
prýði legri ævi sögu Napóleóns Bóna
par tes eftir sænska blaða manninn 
Her man Lindqvist yfir á ís lensku. 

Á 74. aldurs ári sínu sendi Borg
þór svo frá sér í lok síðasta árs, þetta 
rífl ega 400 síðna stór virki sem hér 
um ræðir. Þar rekur hann sögu Finn
lands frá því um 12. öld og fram til 
okkar tíma. Ég viður kenni fús lega að 
hafa opnað þessa bók með nokkurri 
eftir væntingu. Ég gerði mér grein 
fyrir því að um sögu Finna vissi ég 
fátt, nema þá kannski ein hverjar 
glefsur um Vetrar stríðið og annað úr 
seinni heims styrj öldinni. Þegar ég hóf 
lesturinn skynjaði ég þó skjótt að ég 
vissi nánast ekki neitt um merka sögu 
þessa lands. 

Saga Finn lands var reyndar sam
tvinnuð sögu Sví þjóðar framan af 
enda heyrði landið undir sænsku 
krúnuna. Flækju stigið í sögu Finna er 
þannig hátt gegnum allar mið aldirnar. 
Svíar stóðu í enda lausum skærum, 
bæði innan ríkis síns sem utan þess. 
Bæði fyrr og síðar hafa Finnar dregist 
inn í stríðs á tök á norður slóðum, fyrst 
vegna þess að þeir heyrðu undir hina 
her skáu Svía en síðar vegna þess að 
þeir hljóta að teljast ó heppnir með 
land fræði lega legu sína mitt á milli 
Norð vesturRúss lands og Vestur
landa. Á tafl borði al þjóða stjórn mála, 
spennu á stands og beinna stríðs á taka 
á norður slóðum hafa Finnar iðu lega 

lent á milli steins og sleggu. Titill 
bókarinar er þannig rétt nefni. Hér 
skortir ekkert á dramatík þegar sagan 
er sögð. 

Í þessari bók „Milli steins og 
sleggju” er margt sem vekur for vitni. 
Hún er mjög góð inn leiðing í ýmsa 
þætti sögu Sví þjóðar og Finn lands og 
prýði legt upp sláttar rit enda geymir 
hún haf sjó af upp lýsingum. Nafna
skrá er aftast í bókinni sem eykur gildi 
hennar að þessu leyti. Enn betra hefði 
verið ef ör nefna skrá hefði líka fylgt. 
Textinn er á gætur og oft lipur lega 
skrifaður, prent villur að séð varð eru 
fáar eða engar. 

Það sem ég saknaði helst var að 
myndir hefðu mátt fylgja með fyrri 
hluta bókarinnar. Þar er sagan oft 
flókin og mörg manna nöfn koma 
fyrir. Myndir hefðu skýrt málin og 
lífgað upp á þann texta. Það er ekki 
fyrr en komið er sögu inn í 20. öldina 
að myndir takast að birtast. 

Ég saknaði þess líka að ekki væru 
betri kort með bókinni. Að eins eitt 
slíkt er að finna í upp hafi hennar en 
það hefði mátt vera stærra og skýrara. 
Kort eru mikil væg í svona bókum 
þar sem mikið er talað um staðar
nöfn í lýsingum at burða og landið að 
mörgu leyti framandi þeim sem ekki 
hafa sótt það heim eða búið þar. Efnis
yfir litið hefði líka mátt vera ítar legra. 
Þar eru bara nefnd kafla heiti en Borg
þór skiptir köflum bókarinnar síðan í 
undir kafla með milli fyrir sögnum. Þær 
eru ekki til greindar í efnis yfir litinu. 

Þetta eru þó allt minni háttar að
finnslur. Heilt yfir þá er „Milli steins 
og sleggju”eftir Bor þór Kjær nested 
stór fróð leg bók um sögu Finn lands 
en einnig að stórum hluta um sænska 
sögu. Höfundur á miklar þakkir og 
heiður skilinn fyrir að hafa tekið þessa 
sögu saman og fært okkur á ís lensku 
með jafn vönduðum hætti. Rit hans 
er ein stætt stór virki að því leyti hér er 
skrifuð með heild stæðum hætti saga 
Norður landa þjóðar á ís lensku. Ég 
veit ekki til þess að nokkur hafi gert 
þetta svona ítar lega fyrr. Þetta er rit 
sem ætti að finnast í fórum allra sem 
hafa á huga á sögu og stjórn málum, 
og að sjálf sögðu á öllum skóla og al
mennings bóka söfnum. 

Út gáfa þessarar bókar ætti að gefa 
til efni til um ræðu um að bækur af 
sama tagi þyrftu líka að vera til á ís
lensku um Dan mörku, Noreg, Sví þjóð, 
Fær eyjar, Græn land og jafn vel fleiri 
ná granna lönd. Saga þessara þjóða er 
að mörgu leyti sam ofin sögu okkar. 
Með því að læra meir um sögu ná
granna okkar skilur maður betur ýmsa 
þætti í sögu Ís lands. Þetta er nokkuð 
sem mér hefur að minnsta kosti orðið 
ljósara í hugunar efni en áður á síðustu 
vikum og mánuðum, bæði með því 
að lesa þessa bók Borg þórs en líka við 
að horfa á þætti danska sjón varpsins 
um Sögu Dan merkur sem Ríkis út
varpið sýndi fyrr á þessu ári. Bóka
út gef endur, hugsan legir höfundar og 
aðrir þeir sem koma að út gáfu bóka á 
ís lensku mættu gjarnan taka þetta til 
at hugunar og al menningur síðan að 
sjálf sögðu að bregðast við með því að 
kaupa slíkar bækur. Svona út gáfur efla 
okkur að viti og vís dómi. 

Magnús Þór Haf steins son

Vesturland 
birti viðtal 
ritstjóra við 
Borgþór 
Kjærnested 
í síðasta 
tölublaði 2018. 
Blaðið má 
sjá á vefnum 
fotspor.is.
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FALLEGT ÚTLIT   VÖNDUÐ HÖNNUN

Hefðir, handverk og framþróun. Nýja Inspiration línan hefur fallegt og gæðalegt útlit
í samraæmi við innri gæði. Hægvaxta fura, náttúrulegt latex, þéttofin bómull og okkar eigið  
gormakerfi úr sænsku karbon stáli gefur óviðjafnanleg þægindi og stuðlar að góðum svefni.

VISUALLY COMPELLING. CAREFULLY ENGINEERED.

B
Y
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dux.se

Heritage and craftsmanship combined with innovation. The new  INSPIRATION™ collection and its tailored exterior, brings  justice 
to an ingenious inside. Slow grown pine, natural  latex, high  thread-count  cotton and our very own, original, spring  cassette 

 system, with  interlocked springs made from Swedish steel.  For  unparalleled  comfort and sleep. 

THE ORIGINAL SINCE 1926

DUXIANA
Ármúla 10
) 568 9950
duxiana.is Háþróaður svefnbúnaður



Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 864 5585 og magnushafsteins@simnet.is

1. tölublað
8. árgangur

Stórbætt 
farsímasamband 
á Snæfellsnesi

Á undanförnum vikum hefur 
verið unnið að uppfærslu 
á farsímadreifikerfi Símans 

á Snæfellsnesi og 4G samband bætt 
til muna. Þetta má lesa í frétt á vef 
Snæfellsbæjar (snb.is).

Uppfærslan bætir 4G samband 
á svæðinu til muna og geta íbúar 
á Snæfellsnesi nú notið góðs af 
4G netsambandi víðar en áður. 
Ferðamenn sem sækja svæðið heim 
munu að sjálfsögðu einnig njóta góðs 
af bættu 4G sambandi.

Hið svokallaða 4G samband 
felur í sér að hægt er að nota ýmis 
svokölluð snjalltæki með þráðlausu 
netsambandi. Segja má að með 
því sé sjónvarp komið í farsímana. 
Á undanförnum misserum hefur 
markvisst verið unnið að 4G væðingu 
víða um land og hefur síðasta orðið 
sjálfsagt ekki enn verið sagt í þeim 
efnum.

VILTU AUGLÝSA Í VESTURLANDI? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

EVlink

Sérfræðingar 
í hleðslustöðvum 

fyrir rafbíla 

Fyrir heimili, fyrirtæki, verslanir og gistihús

Reykjavík
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

Akureyri
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

Reykjanesbær
Hafnargötu 52
Sími 420 7200

Reyðarfjörður
Nesbraut 9
Sími 470 2020

Selfoss
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

Hafnarfjörður
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 880

Grundartangi
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

Nánari upplýsingar á ronning.is/rafbilar

Á þessu korti sjást nýjar 4G stöðvar á 
Snæfellsnesssvæðinu. Þær eru á Öxl, 
Gröf, Flesjustöðum, Rauðamelskúlu, 
Klakki, Akurtröðum og Skipavík í 
Stykkishólmi. Stöðvarnar styðja hraða 
frá 100 til 200 Mbps.

Frá Stykkishólmi en þar er ein nýju 
stöðvanna.


