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Húsfélagaþjónusta

√ Bókhald og fjármál

Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

√ MÍNAR SÍÐUR

√ Húsfélagafundir
√ Þjónustusaga húss
√ Önnur þjónusta

www.eignaumsjon.is

FINNUR
Sagnaarfurinn er mikilvægur

Ljósmynd: Guðlaugur Óskarsson

B

jörn Bjarnason fyrrv. ráðherra og stjórnarformaður Snorrastofu segir að rannsóknir og miðlun á menningararfi Íslendinga sé
verkefni sem ekki megi slá slöku við að sinna. Á næsta ári verða liðin 25 ár frá stofnun Snorrastofu í Reykholti. Hún hefur síðan
sannað gildi sitt. Í dag er Snorrastofa ein helsta menningarmiðstöð Vesturlands. Á miðopnu er ítarlegt viðtal við Björn Bjarnason
þar sem hann ræðir um Snorrastofu, hlutverk hennar, sögu og framtíðarsýn hans sem stjórnarformanns þessarar merku stofnunar.

Nýjustu
íbúatölur

Umskipti í hafinu

ÞÚ

?

Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

CMT sagarblöð og
fræsitennur

Gangur í
Grundarfirði
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Hæg fjölgun á Vesturlandi
Í

búum á Vesturlandi hefur aðeins
fjölgað um 121 frá 1. des. á
síðasta ári. Það er 0,7% fjölgun.
Frá 1. des. 2017 til 1. okt. sl. fjölgaði
þeim hins vegar um 2,77%. Þetta
er meðal þess sem kemur fram í
nýjustu mannfjöldatölum Þjóðskrár

sem birtar eru á vef stofnunarinnar
(thjodskra.is).

Lítilsháttar fjölgun hefur orðið í öllum
landshlutum frá 1. des. í fyrra til 1. okt. í
ár. Mest hlutfallsleg fjölgun er á Suðurlandi
eða 2,5% meðan landsmönnum alls fjölgaði
um 1,5% á sama tímabili.

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

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

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.

Oft heyrist þeirri umræðu fleygt að
íbúar séu að leita út frá höfuðborgarsvæðinu
til Suðurlands, Reykjaness og á sunnanvert
Vesturland. Þegar nýjustu tölur Þjóðskrár
eru skoðaðar virðist þetta tæpast eiga sér
stað um Vesturland. Hlutfallsleg fjölgun
á þéttbýlisstöðum þar, svo sem Akranesi
og Borgarbyggð, er umtalsvert lægri en á
þéttbýlisstöðum Reykjaness og austan fjalls.

Sveitarfélag
Akranes
Skorradalshr.
Hvalfjarðarsveit
Borgarbyggð
Grundarfjarðarbær
Helgafellssveit
Stykkishólmsbær
Eyja- og Miklaholt.
Snæfellsbær
Dalabyggð
Kjósarhreppur
Alls

Sem dæmi má nefna að frá 1. des. í fyrra
fjölgaði íbúum Mosfellsbæjar um 4,5%,
Árborgar 4,6%, Ölfuss 3,8%, Bláskógabyggð
3,9%, Reykjanesbæjar 2,5% og Grindavíkur
3,4%. Sambærilegar tölur fyrir Akranes
eru 1,5% og 0,8%. Athygli vekur að veruleg
íbúafækkun á sér stað í Hvalfjarðarsveit en
góð hlutfallsleg fjölgun er í öðrum litlum
sveitarfélögum (Kjósarhr., Skorradalshr. og

Fjöldi

Fjöldi

Fjöldi

1. 12. ‘17

1. 12. ‘18

1. 10. ‘19

7.225
56
656

7.421
58
650

3.745
884

Helgafellssv.). Fólki fækkar í Dalabyggð.
Hér í töflunni má skoða tölur yfir
mannfjöldaþróun í sveitarfélögum á
útbreiðslusvæði blaðsins Vesturlands.
Þarna er íbúafjöldi 1. des. 2017 og 2018
og síðan 1. okt. sl. Tveir öftustu dálkarnir
sýna svo breytingu í fjölda bæði í tölum og
prósentum frá 1. des. á hvoru ári um sig
miðað við 1. okt. sl.

7.536
64
621

Breyting 1. 12.
‘18/1. 10. ‘19
(%)
115 (1,5)
6 (10,3)
- 29 (-4,5)

Breyting 1. 12.
‘17/1. 10. ‘19
(%)
311 (4,3)
8 (14,2)
-35 (-5,3)

3.816
876

3.848
873

32 (0,8)
-3 (-0,3)

103 (2,8)
-11 (-1,2)

59
1.178

63
1.196

66
1.205

3 (4,8)
9 (0,8)

7 (11,1)
27 (2,3)

123

117

121

-4 (-3,4)

- 2(-1,6)

1.637
666
221
16.450

1.680
670
239
16.786

1.677
647
249
16.907

-3 (-0,2)
-23 (-3,4)
10 (4,2)
121 (0,7)

40 (2,4)
- 19 (-2,8)
28 (12,7)
457 (2,77)

Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

ÓDÝR
Gleraugu með
glampa- og rispuvörn

LEIÐARI

Riddarar hringtorganna

Á

vef Vegagerðarinnar má skóða yfirlit fyrir fyrirhugaðar
framkvæmdir vegna breikkunar Vesturlandsvegar á kaflanum
um það bil milli Kollafjarðar og Hvalfjarðarganga. Þetta eru
drög að matsáætlun fyrir framkvæmdina en hún var úrskurðuð skyld
í umhverfismat. Skjalið er áhugavert þó athugasemdafrestur vegna þess
hafi runnið út 19. september síðastliðinn.

Verð 19.900 kr

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Eins og kunnugt er þá á að breikka veginn á þessum kafla í
svokallaðan 2+1 veg. Auk þess verða m. a. gerð þrjú ný hringtorg við
Móa, Grundarhverfi og Hvalfjarðarveg. Nú er ekki ætlunin að gera
lítið úr gildi hringtorga í þessum skrifum. Þau bæta tvímælalaust
umferðaöryggi á fjölfjörnum vegamótum. En þau draga líka mjög úr
hraða umferðar – trufla flæðið og sjálfsagt ekki mjög eldsneytis- og
umhverfisvæn heldur, þar sem hægt er á bílum og síðan gefið í aftur
þegar úr hringtorginu er komið.
En af hverju er ég að skrifa um þetta? Jú, ég fór að hugleiða hversu
mörg hringtorg verði þá á Vesturandsleiðinni úr Reykjavíkurborg
og norður fyrir göng, fann kort og byrjaði að telja. Frá Bauhaus að
norðurmunna Hvalfjarðarganga sýnist mér þau verða alls 11 talsins
þegar þessi þrjú nýju verða komin á Kjalarnesi. Alla leið niður á Akranes verða þau svo 13. Þetta þýðir að
ferðalangur sem fer leiðina milli Vesturlands og Reykjavíkur og aftur til baka fer 22 sinnum gegnum hringtorg á
þessu stutta ferðalagi. Liggi leiðin til og frá Akranesi hækkar þessi tala í 26 hringtorg!
Þetta er ansi skrautlegt og hlýtur að teljast einhvers konar met.
Sundabraut mun fækka þessum hringtorgum um ein átta sem eru í dag á leiðinni frá Bauhaus-versluninni upp
á Esjumela. Sú braut mun stórbæta umferðartengingu Vesturlands við höfuðborgarsvæðið og á skilyrðislaust
að fara í algeran forgang með vegabótum á Vesturlandsvegi. Ekki veitir af. Nýjustu tölur um íbúaþróun sem
birtar eru hér sýna að landshlutinn á í vök að verjast í byggðaþróun borið saman við önnur nágrannahéruð
höfuðborgarsvæðisins.
Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.
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Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími
824-2466, netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: amundi@fotspor.is. Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864
5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing:
Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 7.000 eintökum á öll heimili og í fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós,
Akranesi, Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð, Snæfellsnesi og í Dölum. Blaðið liggur einnig
frammi á helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.
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Umskipti í hafinu vegna loftslagsbreytinga
A
llar ísbreiður og jöklar á
jörðinni eru að minnka
vegna
loftslagsbreytinga.
Sjávarstöðuhækkun er nú meiri
en gert var ráð fyrir í eldri spám.
Áhrifa veðurfarsbreytinga á vistkerfi
norðurslóða gætir í fiskafla. Hlýnun
á norðurskautssvæðinu hefur verið
meira en tvöfalt hraðari en að
meðaltali á jörðinni á síðustu tveimur
áratugum. Þessa mögnun hlýnunar
má að hluta rekja til samdráttar
hafíss og snjóþekju á sama tíma. Á
komandi árum og áratugum munu
jöklar enn hörfa víðast hvar og
snjóhula að vetri endast skemur.
Matvælaöryggi og skilyrði til búsetu á
norðurskautssvæðinu munu breytast.

heimshafanna
árlega.
Sjávarborð
heimshafanna hækkaði að jafnaði um 3,6
mm á ári á tímabilinu 2005–2015 og er sú
hækkun 2,5 sinnum meiri en á árabilinu
1901–1990. Innan þrjátíu ára verða
aftakaflóð sem nú henda sjaldan algengari
og komi ekki til verulegrar aðlögunar
umfram það sem nú er gert mun hækkun
sjávar og tíðari aftakaflóð auka verulega
áhættu vegna sjávarflóða á lágsvæðum.”
Hækkunin á sjávarborði verður örari
með árunum. Þegar fram í sækir getur
hún orðið nokkrir sentimetrar á ári og
skilað margra metra hækkun sjávarstöðu til
langframa. Landsig og landris munu einnig
hafa áhrif. Að teknu tilliti til óvissu getur
hækkun hér við land út öldina nálgast einn
metra þar sem hún verður mest.

Sjávarborð hækkar
Í samantektinni segir að leysingarvatn
frá jöklum muni stuðla að áframhaldandi
hækkun sjávarstöðu. „Þar munar mest um
bráðnun Grænlandsjökuls, en á tímabilinu
2006–2015 rýrnaði Grænlandsjökull að
meðaltali um 280 gígatonn á ári, sem
samsvarar um 0,8 mm hækkun sjávarborðs

Breytt útbreiðsla fiskistofna
Niðurstöðurnar í skýrslu milliríkjanefndar
innar sýna að áhrifa veðurfarsbreytinga
á vistkerfi norðurslóða gætir nú þegar í
fiskafla. Stofnar fiska hafa minnkað en líka
stækkað vegna óbeinna áhrifa hnattrænnar
hlýnunar.
Síðan 1970 hafa orðið breytingar
í tegundasamsetningu í vistkerfum
víða á landgrunnssvæðum meginlanda
samfara minnkandi heildarafla. Vistkerfi á
grunnslóð eru undir álagi vegna hlýnunar
sjávar, aukinna sjávarhitabylgna, súrnunar

Þetta er meðal þess sem kemur fram í
nýrri skýrslu IPCC , milliríkjanefndar um
loftslagsbreytingar, sem kom út í síðustu
viku (24. 9.). Greint er frá efni skýrslunnar
á vef Veðurstofu Íslands.

sjávar, minnkandi súrefnisstyrks og
hækkandi sjávarstöðu, sem og óhagstæðra
áhrifa frá margvíslegri starfsemi mannsins
á sjó og á landi. Jafnframt verður tilfærsla
í útbreiðslu tegunda í átt til pólsvæða.
„Breytingar á útbreiðslu og stofnstærðum
fiskistofna af völdum hlýnunar hafa þegar
haft áhrif á stjórnun veiða úr mikilvægum
stofnum og á efnahagslegan ávinning
veiðanna. Þetta hefur torveldað viðleitni
haf- og fiskveiðistjórnunarstofnana til
þess að tryggja gott ástand vistkerfa,
mynda efnahagslegan ávinning og styrkja
lífsafkomu.”
Sjórinn súrnar
Hafið hefur tekið upp 20–30% af því
kolefni sem losað hefur verið síðan á 9.
áratugi síðustu aldar og við það hefur
sjórinn súrnað. Á þessu tímabili hefur
sýrustig yfirborðssjávar úthafanna lækkað
um 0.17–0.27 pH gildi á hverjum áratug.
Vegna þessa er súrnunin nú þegar meiri
en vænta má vegna náttúrulegs breytileika.
Lífshættir, framleiðni og útbreiðsla sumra
dýrasvifstegunda í Norður-Íshafinu hafa
tekið breytingum og Suður-Íshafsljósáta
hefur fært sig sunnar í Atlantshafi.
Ennfremur hefur stærðarsamsetning
þessara stofna breyst.
Nánari umfjöllun og skýrsluna sjálfa má
finna á vef Veðurstofu Íslands.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
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Brunstad
hvíldarstóll
Svefnsófar í miklu úrvali.
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ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

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

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

N

Erna
Solberg
forsætisráðherra
Noregs kynnti á dögunum nýja skýrslu
þar sem komist er að þeirri niðurstöðu
að flugfrakt á fiski sé neikvæð vegna
umhverfissjónarmiða. Kolefnisspor slíkra
flutninga sé allt of mikið. Því beri að hætta
slíkum flutningum þannig að síðustu
fiskflutningaflugvélarnar frá Noregi hefji
sig á loft eigi síðar en árið 2023. „Því miður
bendir margt til þess að þvingunarúrræði
séu það eina sem dugar til að stöðva þennan
umhverfisfjandsamlega flutning,” skrifar
Fiskeribladet, stærsta sjávarútvegsblað
Noregs, í leiðara.
Fyrir tveimur árum síðan áætlaði
norska
flugmálastofnunin
Avinor
(sem á hliðstæðu í Isavia á Íslandi) að
útflutningur á sjávarfangi með flugi

frá Noregi myndi aukast gríðarlega í
fyrirsjáanlegri framtíð. Rætt var um að
alþjóðaflugvöllurinn á Gardermoen yrði
stærsti sjávarfangsflugvöllur í heimi þaðan
sem 300 þúsund tonn af fiskafurðum færu í
loftið á ári hverju. Það yrði sambærilegt við
160 fiskflutningabíla á dag. Afkastagetan
átti að verða slík að hægt yrði að ferma
tvær fiskflutningaflugvélar á hverjum
klukkutíma.
Miklir flutningar með flugi á norskum
fiski (ekki síst eldislaxi) hafa sætt gagnrýni
í Noregi. Umhverfissamtökin Bellona þar
í landi segjast hafa reiknað út að norskur
flugfiskur losi nú þegar jafn mikið af
koldíoxíði og allt innanlandsflug í Noregi
með farþega. „Þrátt fyrir að við efumst um
að það verði bannað að flúga með fisk innan
fjögurra ára þá eru vísbendingarnar frá
umhverfissérfræðingum svo skýrar að það
væri barnaskapur að halda að hægt verði að
stunda fiskflutninga með sama hætti og gert
er í dag,” skrifar Fiskeribladet í leiðara.
Í Finnmörku í Norður-Noregi.

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Norskur fiskur fær
flugviskubit

orsk stjórnvöld velta nú
upp
þeim
möguleika
með aðstoð sérfræðinga í
umhverfismálum að hætta flutningi á
fiski með flugvélum á markaði.

Danskt handverk
síðan 1939

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Maðurinn er lítill og hafið er stórt. Allar breytingar
í sjónum hafa mikil áhrif á lífsskilyrði íbúa jarðar
hvort heldur er á láði eða í legi.
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Þinn árangur
Okkar keppikefli

Fagleg og persónuleg
þjónustu á sviði fjármála
og viðskipta.

grantthornton.is

Endurskoðun

Skattur

Ráðgjöf
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Eitt nýtt starf hjá ríkinu Nýr vefur um
sjófuglabyggðir
E
Á
itt stöðugildi á vegum
ríkisins bættist við í heildina
á Vesturlandi á milli áranna
2017 - 2018. Þetta kemur fram í nýrri
úttekt frá Byggðastofnun sem skoða
má á vef hennar.

Skorradalshreppur og Akranes
eru einu sveitarfélögin á Vesturlandi
þar sem stöðugildumfjölgaði á milli
ára. Í Skorradalshrepp fjölgar í
skógræktinni en mesta fjölgunin er
á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á

Akranesi. Í Borgarbyggð, Dalabyggð,
Grundarfjarðarbæ,
Snæfellsbæ
og Stykkishólmsbæ fækkaði um
nokkur stöðugildi. Önnur sveitarfélög
í landshlutanum standa í stað. Sjá
nánar meðfylgjandi töflu.

tímum umhverfisbreytinga
og öfgakenndra sveiflna í æti
á borð við sandsíli og loðnu
þá hafa margir stofnar sjófugla látið
á sjá. Á vef Fuglaverndar segir að ein
meginforsenda fyrir vernd fugla nú á
dögum sé að vernda búsvæði þeirra,
hverfi búsvæðin eða rýrna þá deyja
viðkomandi fuglategundir út eða
stofnar þeirra minnka verulega. Liður
í að sporna gegn þessu er að opna
nýjan fræðsluvef um sjófugla á Íslandi.
Nýji
vefurinn
heitir
Sjófuglabyggðir við Ísland. Markmið
vefsins er ekki síst að vera ítarefni fyrir
kennslu og fræðslu, fyrir öll skólastig
og almenningsfræðslu. Valin var
myndræn framsetning og byggt er á
gögnum færustu vísindamanna okkar.
Á þessum nýja vef hefur
Fuglavernd tekið saman upplýsingar
um 37 sjófuglabyggðir við Ísland, því
búsvæðavernd er ein af meginstoðum
í stefnu og starfi Fuglaverndar.
Fuglavernd hefur einnig það hlutverk
að halda utanum skrá alþjóðlegra
mikilvægra fuglasvæða fyrir hönd

Birdlife International, en um þessar
mundir eru 99 IBA svæði á skrá á
Íslandi. Þessar sjófuglabyggðir eru öll
alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði oftast
vegna fjölda þeirra sjófugla sem reiða
sig á þau.
Staðsetninga
mikilvægra
sjófuglabyggða er sýndar á korti.
Farið er réttsælis hringinn í kringum
landið, byrjað við Látrabjarg sem er
eitt stærsta fuglabjarg heims. Hverju
svæði er lýst með mynd og texta, þá
er fjallað um fuglategundir svæðisins,
farið yfir stöðu tegundanna á válista
fugla á Íslandi, vernd svæðisins og
nytjar og loks eru tenglar á IBA skrá
BirdLife International fyrir alþjóðlega
mikilvæg fuglasvæði sem og tengill á
skrá Náttúrufræðistofnunar Íslands
um mikilvæg fuglasvæði.
Þrjár mikilvægar sjófuglabyggðir
eru skilgreindar á dreifingarsvæði
blaðsins Vesturlands. Það eru
Andríðsey við Kjalarnes, Snæfellsnes
og Breiðafjörður. Sjá nánar slóðina
https://fuglavernd.is/busvaedavernd/
sjofuglabyggdir/.

sjomanna-augl.pdf 1 8.10.2019 15:40:01

Náttúruperlan Andríðsey er eyjan við norðanvert Kjalarnes og blasir við
vegfarendum í vestri þegar farið er um Vesturlandsveg við sunnanverð
Hvalfjarðargöng.

Rífandi gangur
í Grundarfirði
Í

C

sumar hóf ný og afar fullkomin
fiskvinnsla GRUN hf. rekstur. Þar
er um að ræða eitt fullkomnustu
vinnslu Evrópu. Á dögunum fögnuðu
Grundfirðingar síðan þremur nýjum
togurum sem verða gerðir út frá
bænum.
GRUN tók við Runólfi SH sem
áður hét Bergey VE og var smíðaður

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2006.
Auk Runólfs SH komu
Farsæll SH og Sigurborg SH fyrtra
sinni til hafnar. Skipin verða gerð
út af FISK Seafood og Soffaníasi
Cecilssyni. Bæði skipin voru keypt af
útverðarfélaginu Gjögri. Farsæll var
smíðaður 2009 og hét áður Áskell
EA. Sigurborgin er frá 2006 og hét
síðast Vörður EA.

Við tökum landstímið með þér
Skipstjórnarnám veitir alþjóðleg réttindi til starfa um
borð í skipum af mismunandi stærð og gerð.
Námið er skipulagt sem samfellt tveggja til átta anna
nám eftir réttindastigum. Nám til stúdentsprófs er
samtals sjö annir.

Sigurborg SH. Hinir togararnir tveir eru áþekkir henni.
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SLÖKUN
VELLÍÐAN
UPPLIFUN

JARÐBÖÐIN VIÐ MÝVATN
jardbodin.is
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VIÐTAL
Björn Bjarnason fyrrv. ráðherra og formaður stjórnar Snorrastofu:

Rannsóknir og miðlun
á sagnaarfinum
mikilvægt verkefni
Á

næsta ári verða liðin 25 síðan
Snorrastofa, menningar- og
miðaldasetur í Reykholti
var sett á laggirnar með undirritun
stofnsamnings. Þá verða einnig 20 ár
frá því að húsnæði Snorrastofu var
vígt við hátíðlega athöfn að viðstöddu
miklu fjölmenni, forseta Íslands
og konungshjónum Noregs. Björn
Bjarnason var menntamálaráðherra
þegar stofnað var til starfsemi
Snorrastofu og húsnæði hennar
vígt. Síðar tók hann sæti í stjórn
Snorrastofu 2006. Hann hefur svo
verið formaður stjórnar frá 2010 fram
til þessa dags. Vesturland ræðir hér
við Björn um Snorrastofu, hlutverk
hennar, sögu og framtíðarsýn hans
sem stjórnarformanns þessarar merku
stofnunar.
Gifturík starfsemi
Snorrastofu þarf vart að kynna
fyrir
lesendum
Vesturlands.
Þessi fræðastofnun í Reykholti
í Borgarfirði hefur fyrir löngu
unnið sér verðskuldaðan sess á
menningarsviðinu og átt stóran hlut í
endurreisn Reykholtsstaðar.
Björn Bjarnason hefur gegnum
störf sín verið í hópi þeirra sem eru
hvað nátengdust þeim afrekum sem
hafa verið unnið í þeirri vinnu. Hann
var menntamálaráðherra 1995 til 2002.
„Þegar Héraðsskólinn í Reykholti var
að hætta um miðjan tíunda áratuginn
þá stóðum við frammi fyrri ýmsum
spurningum. Hvaða verkefni áttu þá
að vera í Reykholti framtíðarinnar?
Þarna kom upp hugmyndin að
Snorrastofu. Stofnunin var síðan sett
á fót sumarið 1995. Fékk hún inni
í húsnæði kirkjunnar á staðnum.
Frá upphafi hefur samstarfið við
sóknarprestinn sr. Geir Waage og
sóknarnefnd verið einstaklega gott,“
segir Björn þegar hann rifjar stuttlega
upp hvernig Snorrastofu var komið á
fót.

Nú þegar um aldarfjórðungur
er liðinn frá því að Snorrastofu var
formlega komið á fót með undirritun
stofnskrár lítur Björn með ánægju um
öxl. „Við vorum ótrúlega heppin að fá
Berg Þorgeirsson sem forstöðumann
árið 1998. Öll sú vinna sem hefur
verið unnin á vegum Snorrastofu
hefur verið mikils metin hér á landi
en ekki síður í útlöndum. Það hefur
ræst miklu betur úr þessu öllu saman
heldur en nokkur gat vænst þarna í
upphafi.“
Snorrastofa hefur skilað miklu
Björn segir Snorrastofu hafa staðið
fyrir mikilli og fjölbreyttri starfsemi
bæði í þágu heimahéraðs síns og á sviði
rannsókna. Á hennar vegum hafa m.
a. verið haldin námskeið, fyrirlestrar,
fræðimenn hafa notið vinnuaðstöðu
og Snorrastofa hefur gefið út fjölda
bóka á sviði miðaldafræða.
„Nú í nóvember kveðjum v ið
Reykholtsverkefnið á formlegan hátt
með ráðstefnu í Reykholti. Innan
ramma þess má nefna fornleifagröftinn
í Reykholti, bækur um hann og aðra
þætti tengda staðnum. Það eru rit
um sjálfar fornleifarannsóknirnar,
búskapinn á staðnum, gróðurfar,
menningarþáttinn og áfram mætti
telja,“ segir Björn Bjarnason. Hann
rekur þetta áfram og greinir frá
nýjustu áformum sem líta má á sem
eðlilegt framhald af því sem þegar
hefur áunnist á vegum Snorrastofu.
„Þetta allt er svo kveikjan að
ritmenningarverkefninu
sem
er
nú að fara af stað og stofnað var til
með athöfn í Reykholti 22. ágúst
nú í sumar. Þar er ætlunin að setja
Snorra og þetta allt í stærra samhengi
með þverfaglegum rannsóknum á
ritmenningu íslenskra miðalda.“
Ritmenningarverkefni ýtt úr vör
Með reynsluna af því sem áunnist
hefur með rannsóknum síðustu ára

Gamla Héraðsskólahúsið í Reykholti og styttan af Snorra Sturlusyni.

í Reykholti verður nú tekið til við
frekari rannsóknir á þeim stöðum á
Íslandi sem tengjast ritmenningunni
á miðöldum. „Beitt verður nýjustu
tækni og þekkingu í rannsóknum, á
fornleifum, handritum og öðru. Þarna
fær Snorrastofa miðlægt hlutverk
sem
stefnugefandi
umsýsluaðili
verkefnisins, byggt er á þeirri reynslu
sem Bergur Þorgeirsson og hans
samstafsfólk hafa aflað sér í áranna
rás.“
Björn
áréttar
að
innan
ritmenningarverkefnisins sé ekki
stefnt að meiri fornleifarannsóknum
í Reykholti. „Hins vegar eru
slíkar rannsóknir hafnar í Odda á
Rangárvöllum, norður á Þingeyrum
og verða kannski líka á Staðarhóli
í Saurbæ í Dalasýslu. Fleiri staðir
á landinu þar sem við vitum að
handritaskrifarar voru að störfum
tengjast jafnframt verkefninu. Við
getum til dæmis litið til Viðeyjar. Þar
hefur verið grafið eftir fornleifum
fyrir allnokkrum árum en muni sem
fundust þá má rannsaka í ljósi þessara
rannsókna. Okkar hugmynd er að
fornleifar verði kannaðir stig af stigi.“
Fimm ára verkefni
Guðrún Nordal sem stýrir Stofnun
Árna Magnússonar fer fyrir fagráði
ritmenningarverkefnisins. Með henni
í ráðinu eru Margrét Hallgrímsdóttir
þjóðminjavörður og Ágúst Sigurðsson
sveitarstjóri Rangárþings ytra og
formaður Oddafélagsins. Verja á 35
milljónum króna úr ríkissjóði á ári
í fimm ár. Alls fara því 175 milljónir
króna í verkefnið. Forsætisráðherrra,
fjármálaráðherra og mennta- og
menningarmálaráðherra rituðu undir
yfirlýsinguna um þetta fyrir hönd
ríkisstjórnarinnar.
Björn segir að því stefnt að fyrstu
rannsóknastyrkirnir verði auglýstir
til umsókna fyrir lok þessa árs. „Það
verður lagt mat á umsóknirnar og

Björn Bjarnason á nýliðnu sumri í Reykolti. (Ljósm.: Guðlaugur Óskarsson).

síðan fara rannsóknir af stað. Við í
Snorrastofu höfum að einhverju leyti
stefnumótandi áhrif
en fagráðið
ræður för varðandi faglega þáttinn.
Við notum þá reynslu sem við höfum
fengið úr Reykholtsverkefninu til
þess að drífa verkefnið áfram. Nú
vitum við auðvitað ekki hvað kemur
út úr þessu. Með fordæmið frá
Reykholtsverkefninu í huga þá sjá
allir hins vegar í hendi sér að það er
verðugt verkefni að rannsaka fleiri
handritastaði á Íslandi.“
Ótal spurningum ósvarað
Björn Bjarnason segir að vísindaog fræðimenn standi frammi fyrir
því að leita svara við ótal mörgum
spurningum um handritin. Hann
nefnir rannsóknir prófessors Helga
Guðmundssonar og bók hans Um
haf innan sem hafi til dæmis vakið
áhuga sinn. Sífellt séu að fæðast
nýjar hugmyndir eftir því sem
rannsóknatækni vindur fram.
Björn nefnir nokkur dæmi.
„Hvernig var staðið að því að gerð
handritanna?
Hvaða
ríkidæmi
þurfti?
Hvernig
tengdist
það
auðlindanýtingu, svo sem á afurðum
rostunga? Nú vitum við að þeir voru
hér við landnám. Síðan sköpuðust

viðskiptatengsl við íbúa Grænlands og
Evrópu. Hvað þurfti mörg kálfskinn
í eitt handrit? Hvar voru kálfarnir
á beit? Skrifuðu bara karlmenn eða
konur líka? Bækur voru framleiddar
gegn greiðslu. Hvers vegna á íslensku
en ekki latínu? Sögurnar eru oft
bundnar ákveðnum landsvæðum.
Hvers vegna? Til að minna á völd eða
ættir?
Sóknarfæri felast í menningararfi
Aðspurður segist Björn alltaf hafa sem
leikmaður haft áhuga á miðaldasögu
og handritamenningu. Áhuginn
hafi aukist með nánari kynnum.
„Ég er enginn sérfræðingur í Snorra
Sturlusyni og þessum fræðum öllum,“
segir hann og bætir við: „Ég hef
hins vegar sérstakan áhuga á því að
umheimurinn fái að kynnast þessum
menningararfi. Einnig vil ég að
Íslendingar skilji sem best hvað við
erum með í höndunum þegar við lítum
á þessa grunnþætti í okkar menningu.
Handritin eru mesta framlag okkar til
heimsmenningarinnar,“ segir Björn
Bjarnason.
Þá bendir Björn á aukinn
ferðamannastraum til landsins og
að nú sé loks hafin bygging á Húsi
íslenskunnar í Reykjavík, steinsnar frá

Bergur Þorgeirsson hefur veitt Snorrastofu forstöðu frá árinu 1998. Að baki hans
má sjá Jónínu Eiríksdóttur sem einnig hefur starfað um árabil hjá Snorrastofu sem
verkefnisstjóri.
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Sr. Geir Waage sóknarprestur og hr. Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti skeggræða saman á hlaðinu heima í Reykholti.
Sr. Geir er einn af forvígismönnum uppbyggingar Reykholtsstaða

Söguleg ljósmynd. Björn Bjarnason þáverandi menntamálaráðherra og Guðlaugur
Óskarsson þáverandi formaður sóknarnefndar Reykholtskirkju undirrita stofnskrá
Snorrastofu 23. september 1995.

Þjóðminjasafninu og á svæði Háskóla
Íslands. „Þegar húsið stendur fullbyggt
eftir nokkur misseri með glæsilegri
handritasýningu, skiptir mjög miklu
að geta bent á staðina úti á landi þar
sem handritin voru skrifuð, þarna hafi
þau orðið til. Mörgum muni koma á
óvart að allt hafi þetta verið unnið í
fámennum, fjarlægum sveitum.“

menningarafurðum. Hér má nefna
tónverk á borð við Niflungahring
Wagners og ýmsar bókmenntir. Síðan
hafa á undanförnum árum verið gerðar
fjölmargar vinsælar kvikmyndir og
sjónvarpsþættir sem byggja á þessum
arfi. Nefna má kvikmyndirnar eftir
sögum Tolkiens [Hringadróttinssögu
og Hobbitan], Krúnuleikana [Game
of Thrones] og Víkingana [Vikings].
Þarna er alltaf að bætast við nýtt
efni. Fólk kannast við minnin sem
koma fram í öllu þessu efni sem er
sprottið upp úr sagnabrunni Snorra
og annarra höfunda fornsagnanna.
Okkar verkefni er að minna á að í
Reykholti í Borgarfirði er staðurinn
þar sem þetta hófst allt saman,“ segir
Björn Bjarnason.

Skólahúsið tilheyri Snorrastofu
Þegar Björn Bjarnason er spurður um
hvaða aðrar hugmyndir hann sem
formaður stjórnar Snorrastofu hafi
um framtíðarverkefni stofnunarinnar
þá nefnir hann strax þann húsakost
sem þegar er fyrir hendi í Reykholti.
„Mín hugmynd er sú að Snorrastofa

fái allt gamla skólahúsið í Reykholti til
umráða,“ segir hann.
Björn vísar til þess að á sínum
tíma þegar skólahaldinu lauk hafi
orðið að finna húsnæði Héraðsskólans
nýjan tilgang og verkefni. „Það var
ákveðið að nýta hluta skólahússins
fyrir ráðstefnuhald, gistiaðstöðu fyrir
fræðimenn og annað slíkt. Þannig er
það enn í dag. Hinn hluti hússins, það
er álman sem snýr í austurátt og með
gafl að Snorralaug, var tekinn frá fyrir
varabókasafn Landsbókasafnsins. Þar
hafa verið geymdar bækur sem ber
að varðveita en eru ekki í daglegri
notkun. Staðsetningin hentaði vel því
Reykholt er fjarri sprungubeltum og
virkum eldvirknisvæðum. Nú blasir

Undirritun samstarfsyfirlýsingar um verkefnið “Þverfaglegar rannsóknir á
ritmenningu íslenskra miðalda” í Reykholti 22. ágúst sl.. Næst á myndinni er Guðrún
Nordal forstöðukona Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, þá Katrín
Jakobsdóttir forsætisráðherra, síðan Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra og svo
Björn Bjarnason stjórnarformaður Snorrastofu. (Ljósm.: Guðlaugur Óskarsson).

hins vegar við að þetta húsnæði
er að verða of lítið, auk þess sem
nútímakröfur kalla á öðruvísi og
betri aðstöðu. Við viljum fara í
viðræður við ríkið um að bækurnar
í Reykholti verði fluttar í annað hús
í Borgarbyggð. Ég veit að það er vilji
til þessa hjá sveitarfélaginu en hér
verður ríkið að koma að málum.“
Miðlun sagnaarfsins
Stjórn Snorrastofu vill þannig
fá þennan hluta hússins undir
sýningahald á vegum Snorrastofu.
Rökin fyrir mikilvægi þess eru
handhæg.
„Við sjáum að flestir ferðamenn
sem koma á staðinn fara að
Snorralaug við hlið þessa hluta
gamla skólahússins. Þarna væri hægt
að setja upp þjónustuaðstöðu fyrir
gesti og síðan sýningu sem tengdi
Snorra og fornsagnaarfinn inn í
nútímann og listsköpun síðustu alda
allt fram til nútímans. Þessi arfur
hefur orðið kveikjan að miklum

Segjum frá á okkar forsendum
Stjórnarformaður Snorrastofu telur
mjög mikilvægt að við Íslendingar
leggjum rækt við sögu einstakra staða
ekki síður en það sem þar er að sjá.
„Sagnaminnin gefa stöðunum gildi.

Sjáum Þingvelli. Þar er landfræði- og
náttúrufarslega glæsilegur staður á
heimsminjaskrá UNESCO. Hann var
valinn á skrána fyrst og fremst vegna
menningar- og stjórnmálasögu sem
tengist þessum forna þingstað.“
Björn Bjarnason segir Íslendinga
eiga að segja þessa sögu á eigin
forsendum. „Í dag kemur fólk
vissulega til Íslands í eins konar
pílagrímaferðir til að sjá handritin
og kynna sér betur umhverfi
þeirra. Stór hluti ferðamanna sem
kemur hingað veit um framlag
okkar til heimsmenningarinnar.
Kynningarstarf á þeim þætti má þó
efla til mikilla muna ekki aðeins fyrir
aðra heldur einnig fyrir okkur sjálf nú
á tímum alþjóðavæðingar þegar hætta
er á að allir falli í sama mót. Þetta
gerir enginn fyrir okkur, við verðum
að gera það sjálf.“

Davíð Pétursson frá Grund í Skorradal og Björn Bjarnason hafa um árabil setið
saman í stjórn Snorrstofu. Hér eru þeir á Snorrahátíð í Reykholti í júlí 2017.

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17 h/ Miðbæjarradíó
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41x60 cm frá sökkli

HAUSTTILBOÐ FRAMLENGT TIL
20.OKTOBER

41x60 cm frá sökkli

Hér hvílir

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson

Ólafur Ólafsson

bóndi

bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR UM ALLT LAND
GRAFSKRIFT

76x55 cm frá sökkli

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

100x57 frá sökkli

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hér hvíla hjónin

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

110

103

Ragnheiður
Árnadóttir

Ljúf er þín minning

Jóhann
Snorrason
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra

Blessuð sé minning ykkar

120 cm sökkull
GRÁR - 215 þúsund
Með lugt og vasa 285 þúsund
Með lugt, vasa og blómaramma 385 þúsund

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is

130 cm sökkull
GRÁR - 290 þúsund
með lugt og vasa 360 þúsund
Með lugt og vasa og blómaramma 460 þúsund

Njarðarnes 4 verslun opin 13-17

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
Nýir 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður

Nú með leiðsögukerfi, rafstilltu bílstjórasæti og Webasto miðstöð og með appi í símann
- Nýr
2019
árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö + rafmagn
- Start/stop
- 2,4 lítra bensínvél
135
hestöAutomatic
+ rafmagn
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN HYBRID
HYBRID 230
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
230HESTÖFL
HESTÖFL
Fjórhjóladrifnir
Start/stop
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Ráðstefna um konur á sjó

Þ

ann 26. september stóðu
samgönguráðuneytið
og
Siglingaráð fyrir ráðstefnu
undir yfirskriftinni „Hvað er svona
merkilegt við það?” Tilefnið var
alþjóðasiglingadagurinn sem í ár var
helgaður konum.

Á ráðstefnunni var fjallað um sögu
íslenskra kvenna á sjó og erlendir og
innlendir fyrirlesarar sögðu frá starfsvali
sínu og reynslu af samvinnu og sambúð
kynjanna í siglingum. Leitað var svara
við því hvers vegna konur eru svo fáar
til sjós og í siglingum og hvernig megi
gera störf til sjávar eftirsóknarverð fyrir
konur. Forseti Íslands opnaði ráðstefnuna
og samgönguráðherra flutti lokaávarp.
Joanna Nonan, varaaðmíráll í bandarísku
strandgæslunni flutti erindið „Women
in the Maritime Community.“ Margaret
Willson, mannfræðingur og prófessor við
Washington-háskóla var með erindi sem
bar titilinn „All Aboard: Icelandic Women,
Equality and Opportunity at Sea.“ Jón Hjalti
Ásmundsson, skólastjóri Skipstjórnar- og
véltækniskólans talaði svo um „Átakið
#kvennastarf.“
Fjórar íslenskar konur sem allar hafa
starfað eða starfa á sjó sögðu svo reynslu sína
af sjómennsku. Jónína Hansen stýrimaður
flutti erindið „Í blíðu og stríðu. Reynslusaga
konu til sjós.“ Snæfríður Einarsdóttir,
vélfræðingur og ráðgjafi hjá HSE Consulting
var með erindi sem hét „Vélfræði, sálfræði,
stjórnun.“ Heiðveig María Einarsdóttir,
sjómaður
og
viðskiptalögfræðingur
talaði um „Sjómannslífið.“ Halldóra
Kristín Unnarsdóttir, strandveiðikona
frá Rifi á Snæfellsnesi talaði síðan undir

fyrirsögninni „Af hverju ekki ég?“
Hér fylgir útdráttur úr erindi Halldóru
Kristínar.

Halldóra Kristín
Unnarsdóttir:
„Af hverju ekki ég?“
Halldóra
Kristín
Unnarsdóttir
er
frá Rifi á Snæfellsnesi. Hún gerir út
strandveiðibát. Sjómennskuferill hennar
hófst á grásleppu- og handfæraveiðum með
föður hennar og afa. Hún hefur stundað
smábátaveiðar nánast á hverju sumri allt
frá unglingsárum. Í dag gerir hún út og
stýrir eigin strandveiðibát frá Snæfellsbæ
um sumartímann. Á veturna er starfar
Halldóra sem tómstundafræðingur í barnaog unglingastarfi hjá Reykjavíkurborg.
Tvær frábærar fyrirmyndir
„Ég er svo ótrúlega heppin að eiga tvær
frábærar fyrirmyndir. Það eru Leifur
Jónsson heitinn afi minn og hafnarvörður
í mörg ár, og pabbi minn Unnar Leifsson.
Þeir tveir voru alltaf eitthvað að brasa
kringum bátinn og ég vildi alltaf vera með.
Það var kannski vesen þegar maður var
bara sex ára, flækja sig í netunum og svona.
Ég fékk svo loksins að fara með á sjóinn
þegar ég var tólf ára. Það var mitt fyrsta
sumar á sjó á grásleppu með pabba og afa.“
„Eftir sumarið bað afi mig um koma
að tala við sig. Hann spurði hvort ég væri
nú ekki tilbúin að taka við af honum?
Síðan þetta var hef ég eytt nánast hverju
einasta sumri á sjó. Pabbi spurði mig
svo 2012 hvort ég væri ekki til í að fara í

Stýrimannaskólann? Hann hefði eiginlega
ekki tíma til að brasa í þessari trillu og
hvort ég væri nú ekki til í að taka við? Ég
svaraði: „Jú, jú. Ég hef svo sem ekkert
annað að gera.“ Ég hafði alltaf litið á mig
sem skipstjóra hvort eð er. Ég fór í skólann
og tók smáskiparéttindin. Karlarnir spurðu
mig hvað ég ætlaði að gera við þetta? Fá mér
skútu eða léttbát og fara að sigla í fjörunni?
„Nei, ég ætla bara að verða skipstjóri og
veiða fisk. Ég ætla á strandveiðar.““
Sjálfsagt að vera á sjó
„Mér hefur aldrei fundist það vera
merkilegt að vera á sjó. Þetta er bara
sjálfsagður hlutur. Ég fann fyrir því þegar ég
var að byrja sem skipstjóri og vera ein úti
á sjó, að fyrsta daginn sem ég fór og pabbi
var ekki með mér, að trillukarlarnir sem
voru á flotbryggjunni sneru sig næstum úr
hálslið. „Má þetta bara? Má hún bara fara
ein út á sjó? Veit pabbi hennar af þessu?
Hver lét hana hafa lyklana að bátnum?“
Fyrsta árið mitt á strandveiðinni fór þannig
í að sanna sjálfa mig. Ég fékk ekki að vera
með í neinum umræðum um fiskirí. Ég
átti bara að finna minn eigin fisk. Og ég
fann nóg af honum. En þeir þorðu ekki að
koma og tala við mig hvað ég hefði verið að
fiska. Þeir bjuggu sér til svona leynigrúppu
[á Facebook væntanlega], sem hét „vinir
Dóru“ og fylgdust með mér á plotterunum
og merktu við hvar ég hafði verið að fiska.
Ég skildi ekkert í því af hverju þeir voru oft
mættir á undan mér á staði þar sem ég hafði
verið að fiska.“

Lesa má það helsta úr reynsluerindum allra fjögurra kvennanna í nýjasta
tölublaði sjávarútvegsblaðsins Öldunnar. Sjá vefinn fotspor.is.
Skjáskot úr mynd
sem Halldóra
(fyrir miðju) birti
með fyrirlestri
sínum þar sem
hún er á sjó með
vinkonum sínum.

„Ég þurfti að berjast gegn þessum
fordómum að vera kona. Í dag eru þessir
karlar margir af mínum bestu vinum.“

www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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Jólahlaðborð
á Fosshótel
Verð 9.400
9.900 kr. á mann
Gisting fyrir tvo með morgunverði
og jólahlaðborði aðeins 31.000 kr.*
· Aukanótt m/morgunmat 12.000 kr.

*Verð í eins manns herbergi 18.900 kr.

16. nóv - 23. nóv - 30. nóv - 7. des

Pantanir í síma 430 2100
og á stykkisholmur@fosshotel.is

9. nóv - 30. nóv - 7. des

Pantanir í síma 435 1260
og á reykholt@fosshotel.is

Matseðill

Matseðill

Forréttir
Safran flatfiskur, heimalöguð síld, rækjur í kókos, humar dumplings,
grafinn lax, létt steikur hvalur, reyktar andarbringur, grafið lamb, sveitapaté,
andaconfit, reykt nautatunga, tvíreykt hangikjöt, hamborgarahryggur, ofl.

Forréttir
Humarsúpa, reyktur lax, grafið nautakjöt, grafin lax,
tvíreykt hangikjöt, síld, paté, grafið hrossafille ofl.

fosshotel.is/jol

Aðalréttir
Purusteik, kalkún, nautalundir.

Aðalréttir
Hamborgarhryggur, hangikjöt,
lambalæri, nautasteik, purusteik.

Eftirréttir
Ris a la mande, heimalagaður rjóma ís
Heit súkkulaði sósa með rauðu chilly
Ris ala mande, smákökur, súkkulaðimús.

Eftirréttir
Súkkulaðikaka
Eplakaka að hætti Fosshótel Reykholts
Ris ala mande, smákökur, súkkulaðimús.
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Vilhjálmur Birgisson:

ALLT AÐ 50 MANNS SAGT UPP HJÁ ÍSFISKI Á AKRANESI!

F

ormaður var rétt í þessu
að koma af afar erfiðum
starfsmannafundi
sem
forsvarmenn fiskvinnslufyrirtækisins
Ísfisks héldu með starfsmönnum.
En á þessum fundi þurfti fyrirtækið
að tilkynna að öllum starfsmönnum
væri sagt upp störfum frá og með

mánaðarmótum, en um er að ræða
uppundir 60 starfsmenn.
Fram kom í máli forsvarsmanna
fyrirtækisins, að allar uppsagnir séu
gerðar með fyrirvara um að fyrirtækinu
takist að endurfjármagna sig, en til
þessa hefur það ekki tekist, en sú vinna
er enn í gangi.

Vilhjálmur Birgisson við hina fornu lendingu í Skarfavör á Skipaskaga sem eitt
sinn var.

Ítrekuð og þung högg
Það er óhætt að segja að þessi tíðindi
séu enn eitt þunga höggið sem við
Akurnesingar höfum þurft að þola
í atvinnumálum á liðnum árum og
misserum, en rétt er að geta þess að
stór hluti þeirra sem fengu þessi tíðindi
í dag, gengu í gegnum uppsagnir
þegar HB Grandi lokaði og hætti allri
starfsemi á Akranesi árið 2017. Einnig
er rétt að geta þess að Ísfiskur keypti
hluta fiskvinnsluhúsa HB Granda við
Bárugötu á Akranesi haustið 2017
og flutti starfsemi sína frá Kársnesi
í Kópavogi á síðasta ári. Fyrirtækið
hefur sérhæft sig í vinnslu á ýsu og
sölu á mörkuðum erlendis, en hráefni
til vinnslunnar er að stærstum hluta
keypt á markaði.
Það er lítið annað að gera, en að
vona að forsvarsmönnum Ísfisks
takist á næstu dögum og vikum að
endurfjármagna sig, þannig að ekki
komi til þessara uppsagna, en það er
ljóst að lítið annað er hægt að gera í
stöðunni núna, en að vona það besta,
en búa sig undir það versta.

Blikur á lofti á Akranesi
Það er engum vafa undirorpið að enn
og aftur eru verulegar blikur á lofti
hér á Akranesi í atvinnumálum. Það
er ekki bara að það vofi yfir okkur
að tæplega 50 fiskvinnslukonur
og menn séu við það að missa
lífsviðurværi sitt ef fyrirtækinu tekst
ekki að endurfjármagna sig, heldur
eru líka verið að ógna stórkostlega
atvinnuöryggi og lífsviðurværi þeirra
sem starfa hjá fyrirtækjunum á
Grundartanga.
Eins og hefur komið fram þá hefur
Landsvirkjun hækkað raforkuverð hjá
Norðuráli og Elkem Ísland um 5 til 6
milljarða á ári, en þessi hækkun er nú
þegar farinn að hafa verulega neikvæð
áhrif á atvinnuöryggi og lífsviðurværi
starfsmanna Elkem Ísland. En
fyrirtækið hefur nú þegar tilkynnt að
10 til 15% fækkun starfsmanna muni
koma til með svokallaðri náttúrlegri
fækkun. Einnig liggur fyrir algert
fjárfestingar stopp hjá fyrirtækinu
vegna óvissu í raforkumálum
fyrirtækisins.
Græðgi Landsvirkjunar
Það er þyngra en tárum taki þessi
staða sem er að teiknast upp í
atvinnumálum okkar Akurnesinga,
en viðbótarhækkun á raforku til
stóriðjunnar á Grundartanga er eins og
áður sagði milli 5 og 6 milljarðar sem
er litlu minna er allur sjávarútvegurinn
greiðir í auðlindagjöld. Það liggur
fyrir að þegar nánast öll framlegð
fyrirtækjanna er þurrkuð upp vegna
græðgisvæðingar Landsvirkjunar þá
mun það leiða til þess að verið er að
ógna lífsviðurværi og atvinnuöryggi
fjölda fólks.

Akraneshöfn á haustkvöldi.

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

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

i-t.is

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

Formaður VLFA telur einsýnt
að bæjarbúar á Akranesi þétti
nú raðirnar, því við getum ekki
endalaust látið fara svona með okkur
þegar kemur að atvinnuöryggi og
lífsviðurværi bæjarbúa.
Værukærir þingmenn
Það er rétt að rifja upp að árið
2004 voru 250 manns í vinnu hjá
fiskvinnslufyrirtækinu
Haraldi
Böðvarssyni á Akranesi og það ár
var landað um 170 þúsund tonnum
og fyrirtækið greiddi á þriðja
milljarð í laun. Núna er allt farið
og næsta skemmdarverk sem nú er
unnið að er að Landsvirkjun er að
takast að eyðileggja rekstrarskilyrði
stóriðjufyrirtækjanna
á
Grundartanga, sem mun valda okkur
Akurnesingum og nærsveitungum
ómældum skaða.
Eins og áður sagði telur formaður
mikilvægt að bæjarbúar þétti
raðirnar og á þeirri forsendu mun
félagið skoða það alvarlega að halda
íbúafund þar sem farið yrði yfir þessa
alvarlegu stöðu sem er að teiknast
upp í okkar atvinnulífi og á þann
fund yrði að sjálfsögðu þingmönnum
kjördæmisins boðið sem virðast þessa
daganna ekki hafa miklar áhyggjur af
stöðu mála hér á Akranesi!
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness
(Þessi pistill var skrifaður og birtist
fyrst á heimasíðu VLFA 30. sept. sl..
Hann er birtur hér með góðfúslegu
leyfi höfundar. Millifyrirsagnir eru
blaðsins).

10. október 2019

15

6. tölublað
8. árgangur

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

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

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

Strandveiðar á
enda

Feðgarnir og Skagamennirnir
Guðmundur Jón Hafsteinsson og
Kristinn Árni Guðmundusson á
strandveiðaskaki. Hvað ungur nemur,
gamall temur.

A

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Sverrir Einarsson
Kristín Ingólfsdóttir

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

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

flaheimild til strandveiða
á liðnu sumri voru 11.100
tonn af óslægðum botnfiski
í kvótabundnum tegundum. Alls
voru 623 bátar á strandveiðum og
heildarafli þeirra varð rúm 9.700 tonn.
Því voru um 1.350 tonn óveidd í lok
tímabilsins 2019.
Samkvæmt upplýsingum á vef
Fiskistofu var strandveiðiaflinn nær
eingöngu þorskur en alls veiddust tæp
9.170 tonn af þorski. Verð á þorski var
ríflega þriðjungi hærri sumarið 2019
en sumarið 2018. Sé varlega áætlað
að meðalverð hafi verið 320 kr./kg má
reikna með að rúmlega 400 millj. kr.
aflaverðmæti í þorski hafi verið óveitt í
lok vertíðar 2019.
Þetta er annað sumarið í röð að
ekki næst að veiða upp heimildir í
strandveiðikerfinu.
Heildarviðmið
afla til strandveiða sumarið 2018 voru
10.200 tonn af óslægðum botnfiski.
Alls voru 548 bátar á strandveiðum og
varð heildaraflinn 9.396 tonn. Því voru
804 tonn af kvótabundnum tegundum
óveidd af þeim heimildum sem voru
ætlaðar til strandveiða það sumar.
Heildarþorskaflinn á tímabilinu var
9.075 tonn.
Miðað við aflasamsetningu og
meðalverð strandveiðiafla sumarið
2018 má ætla að verðmæti óveidds
þorsks hafi numið um 200 millj. kr.
Þannig má áætla að afli að verðmæti
um 600 milljóna hafi samtals verið
óveiddur árin 2018 og 2019.
Jón Ingvar Hilmarsson frá
Djúpavogi
varð
aflahæstur
strandveiðimanna 2019. Hann veiddi
alls 52,4 tonn á bát sinn Birtu SU 36.

Viltu auglýsa í blaðinu Vesturland? Auglýsingasíminn er 578 1190

