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倀氀氀椀渀渀 ∠ 倀漀氀氀最愀琀愀 ㈀ ∠ 㐀
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EFLA SKAL MENNTUN Á LANDSBYGGÐINNI
,,Menntunartækifæri barna og
ungmenna og aðgengi þeirra að
íþrótta- og tómstundastarfi hefur áhrif
á ákvarðanir foreldra um búferlaflu.
tninga frá smærri byggðarlögum,”
segir Lilja Dögg Alfreðsdóttir,
mennta- og menningarmálaráðherra.
Þetta sýna niðurstöður könnunar
Byggðastofnunar sem í vor kannaði
viðhorf íbúa í 56 byggðakjörnum
utan stærstu þéttbýlisstaða landsins.
Alls bárust svör frá rúmlega 5.600
þátttakendum sem allir búa í
byggðakjörnum með færri en 2.000
íbúa.
,,Könnunin
beindist
meðal
annars að áformum íbúa um
framtíðarbúsetu. Þau sem höfðu í
hyggju að flytja á brott á næstu 2-3
árum voru spurð um ástæður þeirra
fyrirætlana og gátu svarendur merkt
við fleiri en eitt atriði. Athygli vekur að
fjölskyldufólk með börn undir 18 ára
aldri merkti flest við valmöguleikann
„Tækifæri barns til menntunar.“eða
58%
þeirra
þátttakenda.
Niðurstöður könnunarinnar leiða

í ljós að menntasókn hefur áhrif á
búferlaflutninga mun fleiri aðila en
þeirra einstaklinga sem ætla að sækja
sér menntun. Menntatækifæri hafa
margfeldisáhrif, ekki síst fyrir smærri
samfélög. Það er því mikið í húfi
fyrir öll sveitarfélög að forgangsraða
í þágu menntunar.” Segir Lilja
Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra.
Ný menntastefna til ársins 2030
,,Það felast verðmæti í því fyrir
okkur öll að landið allt sé í blómlegri
byggð og það er stefna þessarar
ríkisstjórnar að landsmenn eigi að
hafa jafnan aðgang að þjónustu,
atvinnutækifærum og lífskjörum.
Áherslur í þeim efnum má finna
í byggðaáætlun 2018-2024 en þar
er meðal annars fjallað um eflingu
rannsókna og vísindastarfsemi,
hagnýtingu upplýsingatækni til
háskólanáms og aukið samstarf á sviði
mennta-, heilbrigðis- og félagsmála.
Það er mikilvægt að allir hafi jöfn
tækifæri til menntunar og geti fundið

nám við sitt hæfi. Við viljum tryggja
öllum börnum og ungmennum slík
tækifæri og er það eitt leiðarljósa við
gerð nýrrar menntastefnu fyrir Ísland
til ársins 2030.
Markmiðið er skýrt; íslenskt
menntakerfi á að vera framúrskarandi
og byggja undir samkeppnishæfni
hagkerfisins til langrar framtíðar.
Síðasta vetur héldum við 23 fræðsluog umræðufundi um land allt, sem
lið í mótun nýju menntastefnunnar,
m.a. með fulltrúum sveitarfélaga
og
skólasamfélagsins.
Tæplega
1.500
þátttakendur
mættu
á
fundina og sköpuðust þar góðar og
gagnrýnar umræður um mennta- og
samfélagsmál. Niðurstöður þessara
funda eru okkur dýrmætar í þeirri
vinnu sem nú stendur yfir en af
þeim má skýrt greina að vilji er til
góðra verka og aukins samstarfs
um uppbyggingu á sviði menntunar
um allt land,” segir mennta- og
menningarmálaráðherra.

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Börn á Austurlandi, m.a. í Egilsstaðaskóla, munu njóta nýrrar menntastefnu sem
stendur til ársins 2030. Námstækifæri verða fleiri þegar kemur að því að þessi börn
sækja nám í framhaldsskóla, æski þau þess.

UM 600 HREINDÝRSKÁLFAR DREPAST
YFIR VETRARTÍMANN

D
Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherrra.

ýra- og náttúruverndar
samtökin Jarðarvinir hafa
kært Náttúrustofu Austur
lands til lögreglu fyrir vanrækslu
vegna skýrslu um afdrif og afföll
hreindýrskálfa. Telja samtökin að um
600 hreindýrskálfar hafi drepist síðasta
vetur. Jarðarvinir hafa fylgt þessu máli
fast eftir þegar í ljós kom að verið var að
drepa hreindýrskýr frá litlum kálfum
sem kannski voru ekki orðnir nema
tveggja mánaða gamlir og þar með
engan vegin færir um að bjarga sér án
hjálpar yfir veturinn. Segja Jarðvinir
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Örlög hreindýrskálfa geta verið misjöfn.

að hafi rannsókn Náttúrustofu
Norðurlands lokið í tíma hefði mátt
stjórna hreindýraveiðunum með
öðrum hætti og hugsanlega minnka
þjáningar móðurlausrra hreinkálfa.
Náttúrustofan segir hins vegar að
engin formleg krafa hafi verið gerð
um skil áður en veiðar hæfust í haust.
Samtökin vísa í lög um dýravelferð
sem banna það að yfirgefa dýr í
bjargarlausu ástandi og kveða á um
að koma skuli í veg fyrir meðal annars
hungur og þjáningu dýra og tryggja
eðlilegt atferli.

Umhverfisráðherra, Guðmundur
Ingi Guðbrandsson, hefur beðið
Náttúrustofu Austurlands að rannsaka
afdrif kálfanna eins nákvæmlega og
nokkurs er kostur og skila um það
skýrslu til ráðuneytisins. Málið fær
vonandi farsæla afgreiðslu sem hægt
verður að miða við þegar tímamörk
næsta hreindýraveiðitímabils verða
ákveðin.
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Haustþing Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:

LEIÐARI

Landbúnaður og
barnaþing

Í

sland þarf öflugan, sjálfbæran og samkeppnishæfan landbúnað
til að tryggja framleiðslu á hágæða mat fyrir landsmenn alla.
Tollvernd er eitt af þeim verkfærum sem þarf að vera í lagi til
að hann geti þróast og með því skapast sterkt félagsog efnahagslegt
samfélag á landsbyggðinni. Fæðuöryggi þjóðar er ekki eitthvað sem
við getum haft í flimtingum eða dregið bara fram í dagsljósið um jól
og páska eða á öðrum tyllidögum. Fæðuöryggi er háalvarlegt mál.
Því hefur verið haldið fram að við Íslendingar þurfum ekki að huga
að eða hafa áhyggjur af fæðuöryggi því við eigum nóga peninga.
Við erum vel stæð þjóð og því muni okkur aldrei skorta fæðu. En er
þetta svona einfalt þegar upp er staðið? Munu aðrar þjóðir láta sitt
eigið fólk víkja bara svo þeir geti brauðfætt okkur? Nærtækt dæmi
er þegar Indverjar bönnuðu fyrir skömmu útflutning á lauk. Sterk
landsbyggð er mikilvæg ekki síður en öflug borg. Allt hangir þetta
saman í samfélagi sem við höfum búið okkur hér á norðurslóðum. Við
verðum ekki sterkari þjóð en veikasti hlekkurinn í keðjunni og því er
svo nauðsynlegt að við stöndum betur saman, reynum að átta okkur á
þeim grunngildum sem við eigum sameiginleg og stefnum saman í átt
til betri og bjartari framtíðar.
Barnaþing verður haldið í fyrsta skipti í ár, sem er fagnaðarefni, og
er það gert samkvæmt breytingum á lögum um umboðsmann barna
sem samþykkt voru af Alþingi í lok síðasta árs. Þar er honum falið að
halda þing um málefni barna á tveggja ára fresti og skal umboðsmaður
bjóða fjölbreyttum hópi barna til þingsins, alþingismönnum, fulltrúum
stofnana ríkis og sveitarfélaga, auk fulltrúa aðila vinnumarkaðarins og
frjálsra félagasamtaka sem koma að málefnum barna. Ríkisstjórnin
hefur lagt mikla áherslu á að auka áhrif barna og ungmenna og meðal
annars þess vegna var fest í lög að halda barnaþing annað hvert ár með
þátttöku barna hvaðanæva af landinu. Markmiðið með barnaþinginu
er að efla samráð við börn og mynda vettvang fyrir samtal og samráð
um málefni barna til framtíðar. Um 170 börn taka þátt í þinginu og
voru þau valin með slembivali úr þjóðskrá. Gaman og fróðlegt verður
að fylgjast með hvaða samþykktir verða gerðar á Barnaþingi. Vonandi
gleymist landsbyggðin þar ekki.
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

VILTU AUGLÝSA Í
AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA
FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190
NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

10. tölublað, 8. árgangur
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: Geir Guðsteinsson, geirgudsteinsson@simnet.is s. 840955
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Krefst m.a. jöfununar
húshitunarkostnaðar
Á

haustþingi SSA sem haldið
var nýverið áttu 35 kjörnir
fulltrúar
sveitarfélaganna
sex á Austurlandi sæti. Dagskrá
þingsins var með hefðbundnu sniði;
fram fóru kynningar, samþykktar
voru
sameiginlega
ályktanir,
menningarverðlaun SSA voru veitt og
gestur úr hópi sveitarstjórnarmanna
heiðraður. Fundinn sátu, auk
sveitarstjórnarfólks, flestir þingmenn
kjördæmisins.
Fyrri dag þingsins flutti starfsfólk
Austurbrúar erindi um verkefnið
úrbótagöngu sem unnið er í tengslum
við áfangastaðinn Austurland og
Sóknaráætlun
Austurlands.
Þá
starfaði sveitarstjórnarfólk í nokkrum
nefndum og lagði drög að ályktunum
þingsins.
Að
nefndarvinnunni
lokinni voru flutt erindi um eflingu
sveitarstjórnarstigsins
þar
sem
sameiningarmál voru í brennidepli.

Andrés Skúlason heiðursgestur
Heiðursgestur þingsins að þessu
sinni var Andrés Skúlason. Andrés er
sveitarstjórnarfólki vel kunnur enda
starfandi oddviti Djúpavogshrepps
til 16 ára. Hann hefur setið í stjórn
SSA og fjölda nefnda og stjórna, bæði
svæðisbundinna og á landsvísu. Auk
þess hefur Andrés látið til sín taka í
ýmsum félags- og framfaramálum.
Menningarverðlaun SSA 2019
hlaut Gunnarsstofnun. Stofnun rekur
menningar- og fræðasetur á Skriðu
klaustri og stendur þar fyrir fjölbreyttri
og lifandi menningarstarfsemi allt árið
um kring. Gunnarsstofnun hefur verið
leiðandi afl í menningarstarfsemi á
Austurlandi, allt frá stofnun árið
1997, með kjörorð stofnunarinnar –
metnað, framsýni og samstarf – að
leiðarljósi.
Ályktanir sem samþykktar voru á
haustþingi SSA
Stjórn SSA fagnar niðurstöðu nefndar
um göng til Seyðisfjarðar sem ráðherra
samgöngumála kynnti í síðustu viku
og er í fullu samræmi við ályktanir
SSA á aðalfundum undanfarin ár þar
sem göng undir Fjarðarheiði hafa
verið tilgreind sem forgangsverkefni
í jarðgangnagerð. Stjórn SSA hvetur
samgönguráðherra og alþingi til að
tryggja að framkvæmdir sem nefndin
leggur til hefjist á fyrsta tímabili
samgönguáætlunar og undirbúningur
hefjist strax á næsta ári. Þá er mikilvægt
að framkvæmdum ljúki sem fyrst
enda mun það leiða til byltingar í
búsetuskilyrðum og uppbyggingu
atvinnulífs á Austurlandi öllu. Þá
tekur stjórn SSA undir það sjónarmið
að skoðaðar verði allar útfærslur
á fjármögnun samgöngubóta á
Austurlandi, á borð við jarðgöng og
veg yfir Öxi, og þeim þannig flýtt.
Fjöldi samþykkta voru gerðar á
þingi SSA og hér nefnadar þær sem
mesta athygli vöktu:
Haustþing
SSA,
haldið
á
Borgarfirði eystri 11. og 12. október
2019 vekur athygli á því að viðkvæmir
innviðir eru farnir að hamla þróun
og uppbyggingu atvinnulífs á
Austurlandi. Húsnæðisskortur, dýrt og
óáreiðanlegt innanlandsflug, aðgengi
að framhalds- og háskólamenntun og
sérfræðiþjónustu lækna, svo fátt eitt sé
nefnt, gerir að verkum að erfitt reynist
að fá starfsfólk og íbúa. Hið opinbera
verður að tryggja grunnþjónustu í
öllum landshlutum.
Haustþing SSA ítrekar fyrri

ályktanir um nauðsyn þess að
ríkisvaldið leggi umtalsvert meira fé
til samningsins frá öllum ráðuneytum
sem koma að sóknaráætlun. Það
er forsenda þess að markmið
samningsins náist. Ástæða er til
að harma þá lækkun sem orðin er
á fjármagni til menningarmála í
sóknaráætlun landshluta. Hætta er
á að það faglega starf sem unnið
hefur verið í menningarmálum á
Austurlandi beri skaða af. Það að
minnka fjármagnið er í hrópandi
andstöðu við rannsóknir á mikilvægi
menningar á landsbyggðunum sem og
áherslur í byggðaáætlun um eflingu
byggða um allt land. Brýnt er að önnur
ráðuneyti en þau sem nú þegar eru
aðilar að samningi um sóknaráætlun
skoði alvarlega þau tækfæri sem felast
í þátttöku í samningnum og veiti
fjármagni til verkefna um allt land.
Haustþing SSA, ítrekar nauðsyn
þess að Landsnet og Rarik styrki
flutningskerfi raforku. Undanfarin ár
hefur óstöðugleiki og skortur á orku
háð atvinnuuppbyggingu og starfsemi
fyrirtækja sem reiða sig á raforku á
Austurlandi. Aðgangur að þriggja
fasa rafmagni er afar mikilvægur
þáttur í atvinnuuppbyggingu hinna
dreifðu byggða. Brýnt er að samnýta
framkvæmdir við lagningu ljósleiðara
og þriggja fasa rafmagns í dreifbýli.
Allir íbúar landsins eiga rétt á að búa
við jafnan dreifikostnað raforku enda
hlýtur það að teljast til grunnþjónustu.
Haustþing SSA hvetur stjórnvöld
enn á ný til að koma á jöfnun
húshitunarkostnaðar, sérstaklega með
tilliti til þess að 10% íbúa landsins búa
við skert búsetuskilyrði af þessum
sökum.
Haustþing SSA lýsir þungum
áhyggjum af stöðu sauðfjárbúskapar
sem leitt hefur til búseturöskunar.
Sauðfjárrækt
vegur
gríðarlega
þungt í landbúnaði á Austurlandi.
Mikilvægt er að markviss þróunarog rannsóknarstarfsemi eigi sér
stað til að styrkja búsetu innan
viðkomandi svæða, efla greinina og
aðrar stoðir búsetu í dreifbýli. Áfram
verði unnið að aukinni sjálfbærni í
matvælaframleiðslu.
Haustþing SSA leggur áherslu á
mikilvægi þess að skapa heilbrigt og
hvetjandi umhverfi fyrir fjölbreytta
atvinnuuppbyggingu í landshlutanum
í sátt við náttúru, umhverfi og aðra
atvinnustarfsemi. Fiskeldi getur orðið
ein af burðarstoðum atvinnulífs á
Austfjörðum og þarf líkt og aðrar
atvinnugreinar starfsumhverfi sem
er skýrt og stöðugt til langs tíma.
Mikilvægt er að leyfisveitingar
og umsóknarferli sé skilvirkt og
gagnsætt og byggi á bestu fáanlegu
upplýsingum. Allt kapp skal lagt á að
opinbert eftirlit verði staðbundið og
byggt á þekkingu sérfræðinga sem
starfa í landshlutanum.. Með því móti
gefst einstakt tækifæri til að framfylgja
stefnumótandi byggðaáætlun um
fjölgun atvinnutækifæra, sporna gegn
fækkun íbúa á einstökum svæðum og
einhæfu atvinnulífi. Brýnt er að tryggja
að sveitarfélög fái hlutdeild í gjaldtöku
hins opinbera af starfseminni.
Haustþing SSA hvetur Alþingi og
ríkisstjórn að bregðast við og móta
regluverk um kaup og eignarhald á
landi með viðeigandi takmörkunum
sem meðal annars má finna í löggjöf
nágrannalanda okkar. Nauðsynlegt er
að tryggja hagsmuni íbúa landsins, sjá
til þess að landnýting sé í samræmi við

mikilvæga hagsmuni nærsamfélagsins
og að stjórnvöldum, bæði ríki og
sveitarfélögum, séu tryggð úrræði til
að bregðast við sé gengið gegn slíkum
hagsmunum.
Haustþing SSA skorar á yfirvöld
velferðar- og fjármála, Alþingi
og ríkisstjórn Íslands að efla þá
heilbrigðisþjónustu sem nú er veitt
í landshlutanum og að bætt verði úr
þar sem þjónusta er ekki viðunandi. Í
því samhengi er einkar mikilvægt að
leggja áherslu á að Umdæmissjúkrahús
Austurlands verði eflt og geti sinnt
bráða-, sérfræði- og fæðingarþjónustu
allan ársins hring. Heilsugæsla í
nærumhverfi verði tryggð enda er
hún einn mikilvægasti grunnþáttur
í þjónustu við íbúa, ekki síst á
jaðarsvæðum, þar sem samgöngur eru
erfiðar.
Haustþing SSA fagnar að fram séu
komin drög að stefnu í málefnum
einstaklinga með heilabilun. Þingið
leggur áherslu á að verkefni sem snúa
að einstaklingum með heilabilun á
landsbyggðinni séu sett í forgang.
Þjónusta í héraði er mikilvæg því
mikið álag getur verið á einstakling
með heilabilun að þurfa að sækja
greiningu og ráðgjöf um langan veg,
ekki síst ef til vistunar kemur.
Haustþing SSA skorar á stjórnvöld
að standa við fyrirheit um að efla
embætti sýslumanns og lögreglustjóra
á Austurlandi með flutningi verkefna
og tryggja þeim fjármagn til að sinna
lögbundnu hlutverki sínu. Nefna má
að umferð vex stöðugt, ferðamönnum
fjölgar og um leið hefur umfang
hálendisgæslu aukist. Fjármagn hefur
ekki fylgt auknum umsvifum.
Haustþing
SSA
hvetur
menntamálaráðuneytið til að auka
fjármagn til menningarmiðstöðva á
Austurlandi sem eru lykilstofnanir
í austfirsku lista- og menningarlífi.
Ein af meginforsendum jákvæðrar
íbúaþróunar er að tryggja sem jafnast
aðgengi að listum og menningu, eins
og fjallað er um í byggðaáætlun.
Haustþing SSA leggur áherslu á
að framhaldsskólarnir á Austurlandi
fái tækifæri til að þróa starfsemi
sína til að mæta þeim áskorunum
sem fylgja rekstri fámennra skóla í
dreifðum byggðum, s.s. með þróun
Fjarmenntaskólans og samstarfi við
framhaldsfræðsluna. Mikilvægt er að
á Austurlandi bjóðist fjölbreytt nám
sem stenst samanburð við það besta
sem gerist og tengist fjölbreyttum
möguleikum svæðisins.
Haustþing SSA fagnar því skrefi
sem stigið hefur verið að stofna
formlega Rannsóknasetur Háskóla
Íslands á Egilsstöðum og Breiðdalsvík
en skorar jafnframt á stjórnvöld að
auka hlut Austurlands í háskóla- og
rannsóknastarfsemi á vegum hins
opinbera.
Haustþing SSA ítrekar að aukin
flugumferð til og frá Íslandi krefst
þess að ríkisvaldið tryggi nægjanlegt
fjármagn til uppbyggingar þannig
að Egilsstaðavöllur standist kröfur
um aukið þjónustustig, öryggi vegna
hugsanlegra
náttúruhamfara
og
hlutverk vallarins sem varaflugvallar.
Sérstaklega þarf að horfa til
framkvæmda við akbraut samhliða
flugbraut,
flughlöð,
aðflugsljós
og endurnýjun á bundnu slitlagi.
Tryggja þarf aðstöðu fyrir útgerð
þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar á
Egilsstaðaflugvelli.

ÁSCO

BÍLARAFMAGN-Fljót og örugg þjónusta
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Niceland Seafood hlaut Svifölduna
hvatningarverðlaun Sjávarútvegsráðstefnunnar og TM 2019

S

vifaldan
verðlaunagripurinn
fyrir
Hvatningarverðlaun
Sjávarútvegsráðstefnunnar og
TM 2019 var nú veitt í níunda sinn,
en markmið verðlaunanna er að
hvetja ung fyrirtæki og frumkvöðla
til dáða, stuðla að nýbreytni og
vekja athygli almennings á gildi
nýsköpunar og þróunar í sjávarútvegi.
Svifaldan er gefin af TM, en jafnframt
voru veittar viðurkenningar til
þeirra sem standa að þremur bestu
verkefnunum að mati dómnefndar.
Sex manna dómnefnd skipuð
aðilum úr sjávarútvegsfyrirtækjum,
rannsóknastofnunum,
tæknifyrir
tækjum
og
þjónustuaðilum
við sjávar
útveginn lagði mat á
tillögur til Hvatningarverðlauna
Sjávarútvegsráðstefnunnar og TM
2019.
Niceland
Seafood
hlaut
Svifölduna,
Hvatningarverðlaun
Sjávar
útvegsráðstefnunnar og TM
2019 fyrir nýstárlegar leiðir í sölu og
markaðssetningu á íslenskum fiski.
Niceland Seafood er fyrsta
fyrirtækið sem býður upp á ferskan,
íslenskan fisk með rekjanleikalausn
sem sýnir neytandanum hvernig

fiskurinn ferðast frá veiðum í
verslanir/veitingarhús.
Niceland
Seafood leggur áherslu á að draga
fram á myndrænan hátt opinber
gögn
frá
eftirlitsstofnunum,
upplýsingar frá veiðum, vinnslu og
flutningi á vörunni ásamt ítarefni
um næringargildi, uppskriftir og
annað sem neytendur vilja vita um
vöruna. Fyrirtækið leggur áherslu
á að fylgja vörum sínum vel eftir
með öflugri markaðssetningu undir
vörumerkjum Niceland Seafood.
Það er gert í samstarfi við verslanir
og veitingahús með kynningarefni í
fiskborði eða á matseðlum og víðar.
Þar að auki sérhæfir fyrirtækið sig
í markaðsetningu á netinu bæði í
gegnum samfélagsmiðla og aðra
netmiðla. Þannig er fyrirtækið bæði
að selja íslenskan fisk undir sterku
vörumerki og nýta sér upplýsingar
sem áður voru ótengdar og ósýnilegar
neytendum með það fyrir augum
að ná fram meiri verðmætum út úr
þessari mikilvægu útflutningsvöru
Íslendinga.
Codland
Codland
hlaut
viðurkenningu
Sjávarútvegsráðstefnunnar
og

TM fyrir framtak sem mun skapa
verðmæti og atvinnu og tryggja
þá ímynd enn fastar í sessi sem
einkennt hefur íslenskan sjávarútveg
um aukna nýtingu á hráefni til
verðmætasköpunar. Codland var
stofnað árið 2012 þegar Íslenski
sjávarklasinn í samstarfi við Vísir og
Þorbjörn í Grindavík settu stefnuna
á að skapa hámarksverðmæti úr
öllum hlutum fisksins. Markmið
Codland er að efla ímynd og hámarka
fullnýtingu á þorski. Stærsta verkefni
Codlands hefur verið að koma af
stað fyrirtækinu Icelandic Marine
Collagen, sem er í eigu fjögurra
útgerða; Brims, Samherja, Vísis og
Þorbjarnar, og mun vinna verðmæt
og eftirsótt kollagen-peptíð og gelatín
úr fiskroði.
Sjávarklasinn
Sjávarklasinn hlaut viðurkenningu
Sjávarútvegsráðstefnunnar
og
TM fyrir stuðning við nýsköpun
og samvinnu hinna ýmsu aðila
innanlands og utan. Mikill fókus hefur
verið á sjálfbærni og hafa verkefnin
stuðlað að auknu samstarfi fyrirtækja,
menntastofnanna og ríkisstofnanna.
Starfssemi
Sjávarklasans
hefur

stuðlað að vitundarvakningu á
Íslandi á mikilvægi og fjölbreytileika
á starfssemi sem tengd er
sjávarútvegi.
Sjávarklasinn
er
samfélag yfir 80 fyrirtækja og
frumkvöðla í hafsækinni starfsemi.
Þar eru fyrirtæki í fiskeldi, fisksölu,
sjávarútvegstækni,
hugbúnaði,
hönnun, líftækni, snyrtivörum og
ýmsu öðru. Sjávarklasinn er samfélag
þessara fyrirtækja og vettvangur fyrir
þau að skapa saman ný verðmæti.
Nánari
upplýsingar
um
Hvatningarverðlaun
Sjávar
útvegsráðstefnunnar
og
TM
2019 er að finna í ráðstefnuhefti
Sjávarútvegsráðstefnunnar sem hægt
er að sækja á vef félagsins: http://
sjavarutvegsradstefnan.is/

HEIÐA KRISTÍN HELGADÓTTIR,
framkvæmdastjóri Nicefood Seafood
veitti verðlaununum viðtöku.

UNGUM BÆNDUM STANDA FJÖLMÖRG
TÆKIFÆRI TIL BOÐA

S

amtök ungra bænda stóðu fyrir
afmælisþingi 25. október sl. en
þema þess var umhverismál
og framtíð landbúnaðar. Samtökin
fagna 10 ára afmæli. Meðal gesta
sem ávörpuðu afmælisþingið var
Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
umhverfisráðherra.
Samtök ungra bænda eru
landsamtök
sem
vinna
að
hagsmunum ungs fólks í landbúnaði
og eru í dag sterkur málsvari ungs
fólks í búskap en ekki síður þeirra
sem dreymir um að gerast bændur.
Að auki hafa þau staðið að verkefnum
með það að markmiði að fræða
almenning um íslenskan landbúnað.
Ávinningur starfsins er ótvíræður
og er það dýrmætt fyrir ungt fólk að
eiga slíkt bakland sem vinnur fyrir
hagsmunum ungra bænda, enda er
mikil áskorun að fara í búskap.
Nýliðunarstuðningur stjórnvalda
getur létt fyrstu skrefin í búskap
sem auðveldar og jafnvel eykur
kynslóðaskipti sem eru tímabær.
Engu má þó slá af og þarf til dæmis

að tryggja að nýliðar njóti forgangs við
útdeilingu framleiðsluréttar þar sem
það á við.

Guðrún Schmidt fræðslustjóri
Landgræðslunnar sótti ráðstefnu Ungra
bænda.

Þrír stjórnarmenn í Samtökum ungra bænda, ÞórunnDís Þórunnardóttir ritari,
að Reiholti í nágrenni Hellu og er með sauðfjárbúskap, Guðmundur Bjarnason
varaformaður sem býr að Túni í Flóa og er með loðdýraræktun og kúabúskap og
Jóna Björg Hlöðversdóttir formaður, sem er með kúabúskap og kýr að Björgum í
Köldukinn í Suður-Þingeyjarsýslu.

VERIÐ VELKOMIN
Í SJÓNMÆLINGU

20%
AFSLÁTTUR

Verið hjartanlega velkomin í sjónmælingu
í verslun okkar að Hamraborg 10.
Hamraborg 10, Kópavogi | Sími: 554 3200
Opið: Virka daga 9:30–18, laugardaga 11–14.

Ingvar Björnsson og Anna Margrét Jónsdóttir, bændur úr Húnavatnssýslum.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

TENGDU 2 SÍMA VIÐ
HEYRNARHLÍFINA
Heyrnarhlíf með Bluetooth® MultiPoint.
Samskiptamöguleiki við 2 síma, FM útvarpi og
umhverfishljóðnema. Þú getur hlustað á tónlist
og tekið við símtölum í mjög hávaðasömu
umhverfi þar sem míkrafónnin í heyrnarhlífin
útilokar allan umhverfishávaða.

Kemi ehf | Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | kemi@kemi.is | www.kemi.is
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,,Gríðarleg sóknarfæri í íslenskum landbúnaði“
segir Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands

L

andbúnaðarháskóli
Íslands
(LbhÍ) er reistur á grunni
öflugrar rannsóknastofnunar
og tveggja gróinna menntastofnana
á landbúnaðarsviði, Rannsókna
stofnunar landbúnaðarins (Rala),
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri
og Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum
í Ölfusi. LbhÍ tók til starfa í upphafi
árs 2005. Landbúnaðarháskóli Íslands
hefur mikla sérstöðu meðal háskóla
hérlendis. Þessi sérstaða felst fyrst
og síðast í viðfangsefni skólans sem
er náttúra Íslands - nýting, viðhald
og verndun. Viðfangsefni kennslu
og rannsókna við LbhÍ er því landið
og það sem á því lifir. Á stundum
er sagt að LbhÍ sé Skóli lífs og lands
sem er réttnefni en skólinn er lítill
háskóli sem einnig markar honum
sérstöðu. Nám á háskólabrautum er
kennt á Hvanneyri í Borgarfirði og
á Keldnaholti, en rannsóknir fara
fram á öllum starfsstöðvum skólans.
Búfræðinámið er kennt á Hvanneyri
og nám á garðyrkjubrautum er kennt
á Reykjum í Ölfusi, en starfseiningin
þar er staðsett fyrir ofan sundlaugina
í Hveragerði.
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir,
efnaverkfræðingur, var ráðin rektor á
síðasta ári. Hún var spurð hvort starf
rektors Landbúnaðarháskóla Íslands
væri draumastarf sem hún hefði horft
til. Hún segist hafa séð starfið auglýst
áður en þá ekkert hugsað til þess að
sækja um það en þegar það var auglýst
að nýju vakti það áhuga hennar þótt
hún hafi verið í spennandi verkefnum
og þá sérstaklega í evrópskum
samstarfsverkefnum.
Ragnheiður lauk meistaranámi
í efnaverkfræði á sviði lífefnafræði
og næringarfræði. Þegar heim
kom úr námi fór Ragnheiður
að vinna hjá Iðntæknistofnun
og síðan hjá Rannsóknastofnun
byggingariðnaðarins. Hún er því
ekki
ókunnug
Keldnaholtinu.
Á
Keldnaholtsárunum
lauk
hún doktorsnámi árið 2000, en
viðfangsefnið fjallaði um tæringu
málma. Í kjölfarið fór hún í MBA
nám og útskrifaðist með MBA gráðu
árið 2002 með áherslu á fjármál og
rekstur. Árið 2004 hóf Ragnheiður
störf sem deildarstjóri orkudeildar
við Orkustofnun og 2005 var hún
ráðin aðstoðarorkumálastjóri. Árið
2008 stofnaði hún sprotafyrirtækið
Svinna-verkfræði ehf. og vann að
nýsköpunarverkefnum og ráðgjöf.

Skólabyggingin á Hvanneyri.

Rekt0r langar að gera rannsókn á því
hvernig verð á lambakjöti hefur þróast
síðustu 30 árin miðað við hvernig verð á
fiskafurðum hefur þróast. Framsetning
á fiskafurðum til neytenda hefur
þróast nokkuð mikið á undanförnum
áratugum, en lambakjötið minna.

Tengsl þín við landbúnað hafa
þá væntanlega ekki verið mikil
allt þar til þú hófst störf við
Landbúnaðarháskólann?
,,Það er rétt, bein tengsl hafa ekki verið
mikil en í gegnum stjórnsýslustörfin
hjá Orkustofnun tengdist ég talsvert
landinu, orkunni og auðlindunum og
auðlindanýtingu og þannig tengdist ég
óbeint landbúnaði og garðyrkju og var
með tengsl við nokkur sprotafyrirtæki
á sviði lífefnafræði og næringarfræði
og í framhaldi t.d. fiskeldi en ég
hef unnið talsvert í ráðgjöf fyrir
fiskeldisfyrirtæki, t.d. hvað varðar
umhverfisvottanir. Ég var aldrei í sveit
þegar ég var unglingur en ég á systur
sem býr í sveit og eiginmaður minn
er frá sveitabæ svo það búa margir
fjölskyldumeðlimir mínir í sveit.
Þannig hef ég fylgst vel með og séð
hvernig íslenskur landbúnaður hefur
þróast á undanförnum árum, svo ég
er ekki alls ókunnug landbúnaðinum.
Það hvatti mig einnig til að sækja
um starf rektors að ég hef talsvert
tengst Evrópuverkefnum og ég sá að
ég gæti nýtt tengsl mín og þekkingu á
því sviði til hagsbóta fyrir skólann.
Mun undir þinni stjórn erlent
samstarf fá meira vægi í starfsemi
skólans en hefur verið áður?
,,Já, við viljum sækja fram og fá aukið
fjármagn ekki síst frá erlendum
rannsókna- og nýsköpunarsjóðum
og ná þá jafnframt í aukna þekkingu
í gegnum alþjóðlega samstarfsaðila.
Þannig sé ég að þrjár meginstoðir
skólans rannsóknir, nýsköpun og
kennsla, styðji við hvor aðra. Til að
efla kennslu og vera í fremsta flokki
með nýjungar og góða innviði þarf
rannsóknir og nýsköpun.

Flottar umsóknir um kennarastöður
Hvernig gengur að fá kennara að
skólanum?
,,Það hefur verið áhyggjuefni á
undanförnum misserum, en nú virðist
vera að rætast þar úr. Við höfum verið
að fá margar mjög flottar umsóknir
um þau störf sem við höfum auglýst
bæði frá innlendum og erlendum
aðilum. Það er því ástæða til bjartsýni.
Við höfum markvisst verið að sækja
fleiri doktorsnemendur í skólann og
þeir hafa aldrei verið fleiri en þennan
veturinn.“
Nemendafjöldinn að meðtöldum
fjarnámsnemendum munu vera
um 300 talsins. Er samsetning
nemendahópsins
æskileg,
eru
kannski of fáir nemendur á
einhverjum sviðum?
,,Það mætti bæta í á öllum sviðum,
eina brautin sem fær fleiri umsóknir
en við getum annað er búfræðin,
en það er helst verklegi þátturinn
sem er takmarkandi. Ég verð
svolítið vör við að einhver hluti
landsmanna áttar sig ekki á því að
Landbúnaðarháskóli Íslands starfar
á þremur starfsstöðvum, Hvanneyri,
Keldnaholti og Ölfusi. Við verðum
að líta á skólann sem eina heild með
þá sterku innviði sem hann hefur, til
að ná þeim árangri sem við sækjumst
eftir. Svo má benda á að námið og
tækifærin í búvísindum hefur talsvert
breyst, ekki síst vegna nýjunga í
matvælatækni og umhverfismála.
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna,
17 talsins, tengjast markmiðum
skólans með ýmsum hætti. Við erum
með Landgræðsluskóla Sameinuðu
þjóðanna á sviði landgræðslu hjá
okkur sem fær um 20 nemendur
á hverju ári frá Afríku og Asíu, þá

eru ávallt nokkrir skiptinemar hjá
okkur sem og erlendir kennarar.
Andrúmsloftið hér er því oft mjög
alþjóðlegt. Evrópusambandið er að
setja gríðarlega fjármuni til þeirra
málaflokka sem skólinn vinnur að og
því eftir miklu að sækja þangað bæði
til að styrkja skólann fjárhagslega en
ekki síður til að efla alþjóðleg tengsl
og sækja þekkingu.“
Mikilvægt að beina sjónum
að samkeppnishæfni íslenskra
landbúnaðarafurða
Umræðan um landbúnað fer
stundum um víðan völl, og ekki
alltaf studd miklum rökum. Þá
hefur umræðan um innflutning á
frosnum kjötvörum eða ófrosnum
farið víða og oft ekki studd miklum
sannfærandi rökum, jafnvel engum.
Þetta mál hlýtur að bera stundum á
góma í skólanum?
,,Þetta
snýst
svolítið
um
samkeppnishæfni
íslenskra
landbúnaðarafurða, hvað við getum
bætt í okkar landbúnaði til að vera
samkeppnishæfari á alþjóðlegum
mörkuðum. Það er mjög undarlegt
að sauðfjárræktin stendur varla undir
sér, afurðaverð til bænda stendur
ekki undir framleiðslukostnaði. Það
virðast allir fá ásættanlegan hlut í
keðjunni, nema sjálfur bóndinn,
framleiðandinn. Það gengur ekki
til lengdar að sauðfjárbóndi þurfi
að stunda aðra atvinnu samhliða
búskapnum til að eiga í sig og sína
fjölskyldu og á.
Mig langar að gera rannsókn á
því hvernig verð á lambakjöti hefur
þróast síðustu 30 árin miðað við
hvernig verð á fiskafurðum hefur
þróast. Heil ýsa sem flestir borðuðu
kostaði ekki mikið fyrir nokkrum
áratugum, en hún sést varla í
fiskborðinu í dag. Framboðið á fiski
til neytenda er gjörbreytt og verðið
líka. Mikið framboð er af tilbúnum
fiskréttum sem einfalt og fljótlegt er
að elda. Minni breytingar hafa orðið
í lambakjötinu og úrval af slíkum
einföldum réttum ekki eins mikið og í
fiskinum. Ég held að samanburðurinn
á þróun þessara tveggja vara og verð
þeirra á nokkurra áratuga tímabili
verði mjög áhugaverður.“

Er framtíð Landbúnaðarháskóla
Íslands björt?
,,Við eigum alveg gríðarleg sóknarfæri
í íslenskum landbúnaði, það vilja allir
vinna með Íslandi, enda erum við
á sviði sem skiptir okkur öllu máli í
náinni framtíð, hvernig loftslagsmálin
þróast, matvælaframleiðslan og
hvernig okkur tekst að umgangast
jörðina.
Margir nemendur hér í búvísindum
fara í búskap, aðrir t .d. í ráðgjöf
fyrir bændur eða hjá fyrirtækjum
tengdum landbúnaði, s.s. fyrirtækjum
sem flytja inn vörur og tæki fyrir
bændur, og fyrir þá sem nema hér
umhverfisskipulag og skipulagsfræði
eru atvinnumöguleikar mjög góðir
svo dæmi séu nefnd.“
Samstarfsnet háskóla
Er samstarf milli Landbúnaðarháskóla
Íslands og háskólans á Hólum í
Hjaltadal þar sem m.a. er rekin
hestafræðideild,
fiskeldisog
fiskalíffræðideild og ferðamáladeild?
Árlega stunda á þriðja hundrað
nemendur nám á Hólum, flestir í
fjarnámi með staðbundnum lotum.
,,Það hefur verið
samstarf,
ekki síst í hestafræðunum, enda á
báðum stöðum og kannski verður
aukið samstarf í ferðaþjónustu í
náinni framtíð vegna aukins áhuga
á því að tengja ferðaþjónustu við
frumframleiðslu á matvælum. Við
erum alltaf opin fyrir auknu samstarfi
hér. Svo er verið að efla samstarfsnet
allra sjö háskóla landsins og einnig
opinberu háskólanna sérstaklega,
Landbúnaðarháskólans, Háskólans
á Hólum, Háskólans á Akureyri og
Háskóla Íslands.
Skólarnir hafa sameiginlegan
persónuverndarfulltrúa,
námsráð
gjafa og samnýta ýmsa þjónustu t.d. á
sviði tölvumála, lögfræðiþjónustu og
vísindaskrifstofu. Þá er upplýsingaog kennsluvefurinn sem nefnd er
„Uglan“ samnýtt. Það eru haldnir
sameiginlegir fundir rektora reglulega
þar sem farið er yfir hvernig við getum
styrkt samstarf skólanna enn frekar,“
segir Ragnheiður I. Þórarinsdóttir,
rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.

Ragnheiður I. Þórarinsdótti rektor LbhI.
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Nemendur við
LbhÍ koma víða
að af landinu

N

emendur við Landbúnaðar
háskóla Íslands koma frá
flestum
landsfjórðungum
landsins.
Þeir
búa
flestir
í
nemendabústöðunum, og margir
þeirra eru með fjölskylduna með sér.
IÐNAÐARBLAÐIÐ hitti tvo þeirra
í fjósinu á Hvanneyri þar sem verið
var að mæla nautgripina hátt og lágt
og skrá niðurstöðuna niður á þar
til gert skýrslueyðiblað. Aðrir námu
tæknina við fullkomið mjaltakerfið.
Vinalegur fjóskötturinn rölti eftir
fóðurganginum og virtist láta sér fátt
um finnast, ekkert truflaði sálarró
hans.
Fyrst í búvísindi
Margrét Gunnarsdóttir úr Kópavogi
nam við Landbúnaðarháskólann
á Hvanneyri. Hún segir að
meginástæðan fyrir því að hún sótti
um skólavist á Hvanneyri hafi verið
áhugi hennar á hrossum. Staðsetning
skólans og umhverfið hafi einnig
heillað hana en hún hóf fyrst nám í
búvísindum.
Er það eðlilegt að taka fyrst
búvísindinn og fara síðan í
búfræðina eins og þú gerir?
,,Það er auðvitað öfug leið, því
vitaskuld á maður að fara fyrst í
búfræðina og síðan í búvísindinn.
Að loknu þessu námi tekur svo við
hjá mér að sækja um störf vítt og
breytt um landið og helst langar mig
auðvitað að verða ráðunautur en
auðvitað hefur alltaf blundað í mér að
verða bóndi. Það gerist annað hvort að
kaupa jörð ef ég hef fjárráð til þess eða
starfa hjá tengdaforeldrum mínum
sem eru bændur í Berufirði, síðasta
bænum í Djúpavogshreppi,” segir
Margrét Gunnarsdóttir.
Smiður úr Norðfjarðarsveit í búfræði
Eyjólfur Axelsson er frá Kirkjubóli
í Norðfjarðarsveit þar sem foreldrar
hans stunda saufjárrækt. Eyjólfur lauk
fyrst námi sem smiður áður en hann
hóf nám í búfræði á Hvanneyri og
útskrifast vorið 2020. Þó skólinn sé
hinu meginn á landinu hafi það hafi
ekki verið erfitt þar sem hann sé með
konu og barn með sér á Hvanneyri í
nemendabústöðunum. Eyjólfur segir
ekki ólíklegt að hann taki við búi eftir
foreldra sína, en það verði framtíðin
að leiða í ljós. Markmiðið er fyrst
og fremst að hefja búskap einhvers
staðar, framtíðin verður að leiða í ljós
hvar, Kannski kaupi ég jörð þó það sé
hvorki auðvelt né auðvelt. Ég held að
það muni reddast einhvern veginn.
Hvernig finnst þér þetta nám?
,,Það er nokkuð í takt við það sem
ég átti von á og sannarlega er ég læra
heilmikið sem ég þekkti ekki áður,
gera einnig ýmsa hluti og oft með mun
hagkvæmari hætti. Það er gaman og
fróðlegt að vera kominn aftur í nám,
sestur á skólabekk eftir 10 ára fjarveru,
gaman að kynnast skemmtilegu fólki
sem kemur víða að af landinu.”
Er líklegt að þú leitir þér að jörð
austur á landi?
,,Já, en kannski fyrir norðan. Vinkona
konu minnar býr fyrir norðan, við
Hafralækjarskóla í Aðaldal, svo hún
hefði ekkert á móti því að flytja þangað
ef til kæmi, að ég held. Þaðan er stutt
að fara til Húsavíkur og til Akureyrar
ef þörf krefur,” segir Eyjólfur Axelsson.

Menntaskólinn á
Egilsstöðum fertugur

Á

rni Ólason, skólameistari
Menntaskólans á Egilsstöðum
sagði m.a. við setningu
hátíðardagskrár vegna afmælis ME
að þakka bæri sérútgáfu glæsilegs
tímarits Glettings vegna þessara
tímamóta í sögu ME. Hér er m.a.
vitnað til efnis í blaðinu. Magnús
Helgason, kennari við ME, var ritstjóri
nlaðsins.
,,Ný lög um framhaldsskóla á
Íslandi voru samþykkt og kynnt
haustið 2008 með því markmiði
að allir framhaldsskólar á landinu
yrðu komnir með samþykktar
námskrár í síðasta lagi haustið 2015.
Menntaskólinn á Egilsstöðum brást
hraustlega við þeirri áskorun og
endurskrifaði alla áfanga skólans og
námsbrautir á rúmum tveimur árum,“
sagði skólameistari. ,,Samhliða því var
kennsluháttum breytt og spanna- og
verkefnatímakerfi tekið upp haustið
2011. Enn voru gerðar breytingar
á skólanámskrá ME 2014 þegar
uppgefinn námstími framhaldsskóla
fór úr fjórum árum niður í þriggja ára
nám. Í dag er komin átta ára reynsla
á virkni þessa kerfis og margir agnúar
hafa sorfist af á leiðinni. En í hverju
liggur munurinn?
Jú, nemendur geta til dæmis
hafið nám fjórum sinnum á ári í
stað tvisvar í hefðbundnu annakerfi
framhaldsskólanna.
Nemendur
hafa helmingi færri fög undir
á hverjum tíma og einnig hefur
kennarinn helmingi færri fög undir
í sinni kennslu. Vinnulag spannar
er snarpara enda um sjö vikna
vinnulotur að ræða. Vinnulag er
líkara því sem er úti á hinum almenna
vinnumarkaði, nokkuð sem ég tel
nemendum okkar til góða þegar
lengra er haldið. Verkefnatímakerfi
skólans þýðir hins vegar í raun að
hver nemandi stjórnar sjálfur sínu
námi í um 40% af tíma hvers fags.
Í verkefnatímum veita kennarar
aðstoð við heimanám á skólatíma á
forsendum nemandans sjálfs. Þessi
tilhögun leggur aukna ábyrgð á
nemendur sem sumir standa vel undir
og aðrir síður. Það er nefnilega eins
með þetta kerfi og önnur. Öll kerfi eru
góð fyrir góða nemendur og að sama
skapi miður góð fyrir þá sem verr eru
staddir í námi. Spannakerfið, og mjög
góð þjónusta kennara á kennsluvef
skólans, hefur skilað menntaskólanum
miklum fjölda fjarnema þessi
árin. Undanfarin skólaár hefur
fjarnámskennsla í ME skilað rúmlega
30 nemendaígildum árlega. Það
munar um minna og þessi fjöldi
fjarnema hjálpar skólanum að halda
uppi starfshlutfalli kennara og faglega
sterkri stofnun. Þetta kristallast á
haustönn þar sem um 200 nemendur
hafa sótt dagskólanám í bland
við tæplega 400 fjarnámsnemana
sem eru inni í sömu áföngum.
Þriggja ára námstími nemenda í
framhaldsskólum er orðinn hlutur
og fjöldi nemenda inni í kerfinu
hverju sinni minnkar og sú fækkun
kemur ofan á fremur neikvæða
íbúaþróun á landsbyggðinni.“
Skólameistari segir að ekki
hjálpi að á hverjum tíma er næst
fjölmennasti
hópur
austfirskra
framhaldsskólanema við nám utan
fjórðungs. Þann
fjölda vill ME
auðvitað minnka margra hluta
vegna enda virðist að staðsetning
nemenda í framhaldsskólanámi, þar
sem félagsþroskinn og vinaböndin
eflast og dafna, hafi talsvert
forspárgildi um búsetu þeirra seinna
meir. Leiðin í þeirri samkeppni verði
alltaf að efla gæði náms í ME, þannig
að skólaganga í ME verði góður og
samkeppnishæfur valkostur fyrir alla.

Leiklistin í ME
Árið 1988 var formlega stofnað
leikfélag
meðal
nemenda
Menntaskólans á Egilsstöðum. Fram
að þeim tíma höfðu nemendur
þó sýnt áhuga á leiklist, sett upp
kabaretta og unnið að skemmtunum
á vegum skólans. En þetta ár, 1988,
markaði tímamót. Þá var ráðinn
leikstjóri til þess að sjá um að ungir
og upprennandi leikarar fengju
nauðsynlega þjálfun í að koma fram á
leiksviði. Fyrsta leikritið, sem sett var
á svið, var Lýsistrata eftir forngríska
skáldið Aristófanes. Leikstjóri var
Ingunn Ásdísardóttir. Ingunn er
fædd árið 1952 á Egilsstöðum og á
árunum 1981–1985 hafði hún stundað
leikstjórnarnám í Þýskalandi. Á næstu
árum mótaðist sú hefð að LME setti
nánast árvisst upp sýningar. Á 30
ára afmæli LME, árið 2018, kemur
fram í leikskrá að á þessum þremur
áratugum frá stofnun þess hafi verið
sýnd 27 leikrit. Í þau fáu skipti, sem
ekki höfðu verið settar upp sýningar,
hafði félagið staðið að árlegum
uppfærslum á 1. desember hátíðum og
þorrablótum. Árið 2010 var leikritið
Ávaxtakarfan sýnd á vegum LME.
Leikstjórinn, Freyja Kristjánsdóttir,
skrifaði eftirfarandi í leikskrá;
,,Það hefur verið afskaplega
ánægjulegt að vinna með LME. Hér
er samankomið ungt fólk af öllu
Austurlandi,
metnaðarfullur
og
hugmyndaríkur hópur sem hefur lagt
sitt af mörkum til þess að þessi sýning
gæti orðið að veruleika. Fyrir utan leik
og söng sjá þau sjálf um tónlistina og
leggja til hljómsveit, hanna og sauma
búninga, stýra ljósum og hljóðkerfi,
sjá um förðun og leikskrá svo eitthvað
sé nefnt.“
Árið
2014 sýndi
leikfélagið
leikritið Vælukjói. Á þeim tíma var
Almar Blær Sigurjónsson formaður
LME og leikari í sýningunni. Íris
Lind Sævarsdóttir leikstýrði sýningu

LME árið 2017 þegar leikfélagið sýndi
leikritið Ronja Ræningjadóttir. Íris
Lind segir í leikskrá að á Íslandi sé ekki
hefðbundinn her og hægt sé að gleðjast
yfir því en á Íslandi séu starfandi
margar öflugar herdeildir sem vinna
með krafti og sköpun mannsins til
góða. Þær eru innan lista og skapandi
greina, íþróttahreyfingarinnar og í
margskonar félagsstarfsemi. Þar eru
stórar og litlar orustur háðar. Að
vera í leikfélagi er sennilega svolítið
eins og að ganga í herinn sjálfviljugur,
ímynda ég mér. Þú hefur valið að
taka þátt svo það er ekki aftur snúið
fyrr en orustan er búin. Það eru ótal
verkefni sem þarf að leysa og enn fleiri
áskoranir í mannlegum samskiptum.
Þegar nálgast frumsýningu verður
allt annað að víkja, unnið fram á
nótt, drukkið
ótæpilega af kaffi
og ekki alltaf tími til að borða. En
það er allt þess virði og ekki að
ástæðulausu að það sé talað um töfra
leikhússins. Leiksýningar hafa oft
verið mannmargar. Í því sambandi
má nefna að fyrir utan leikara og
allan þann umbúnað sem til þarf,
til dæmis Frá sýningunni Ronja
ræningjadóttir árið 2017.
Minningar úr Morfís og Gettu betur
Stefán Bogi Sveinsson, forseti
bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs, segir
það afar gaman að hafa tekið þátt í
Morfís-keppninni fyrir ME þegar litið
sé til baka. Hann segist hafa sogast að
Morfís eins og fluga að ljósaperu.
,,Á menntaskólaárunum snerist líf
mitt mikið til um keppnirnar tvær,
Gettu betur og Morfís. Ég keppti
í báðum liðum þau tvö ár sem ég
stundaði nám við ME og okkur gekk
vel. Það gerði sjálfstraustinu gott,
kannski jafnvel um of. Þið verðið að
spyrja skólafélaga mína um það,“ segir
Stefán Bogi.
,,Ég man bara að eftir að hafa keppt
til undanúrslita í Morfís og Gettu betur
busaveturinn minn 1996–1997 þá
gekk ég um ganga þessa skóla eins og
hann væri mín þinglýsta eign. Ég hef
alltaf verið sjálfsöruggur þegar kemur
að spurningakeppnum. Að komast í
það að keppa í ræðustól var hins vegar

eitthvað nýtt og spennandi og satt best
að segja var ég eins og fiskur í vatni
þarna. Það var Þorbjörn Rúnarsson,
sem þá var nýtekinn til starfa við
skólann, sem þjálfaði og hélt utan um
Morfís-lið ME á þessum árum. Ég man
að í fyrstu umferð fyrra árið mitt var
ég í hlutverki liðsstjóra. Liðsstjóri í
Morfís liði heldur ekki keppnisræðu
heldur kynnir aðeins liðið og hjálpar
til við að finna til svör við málflutningi
andstæðinganna. Ég var sáttur við
þetta hlutverk fyrir keppnina. Eftir
hana sagði ég Þorbirni að ég hefði
átt að keppa. Ég hefði fundið það
þarna uppi að ég gæti svarað betur
fyrir mig en liðsfélagar mínir hefðu
gert. Hversu óþolandi getur einn 16
ára drengstauli verið! Ég fæ gæsahúð
við að hugsa um þetta. En ég fékk að
keppa í næstu keppni.
Óljós
minningaleiftur
skjóta
upp kollinum. Við kepptum við
Flensborgarskólann
í Hafnarfirði
í Bæjarbíói. Umræðuefnið var
barnabókmenntir og að keppni
lokinni munaði að mig minnir
aðeins einu stigi á liðunum. Það er
fáheyrt. Ég man ekki hvort liðið hafði
sigur! Fyrra árið komumst við í
undanúrslit keppninnar og kepptum
við MR í Tjarnarsal Ráðhússins í
Reykjavík. Umræðuefnið
var
fjárhættuspil og við vorum á móti.
Upp kom sú athyglisverða hugmynd
að láta eitt okkar tala með hinu
liðinu en láta það jafnframt vera
augljóst að viðkomandi gerði það
sem langt leiddur spilafíkill. Það var
Einar Sævarsson frændi minn sem
fékk þetta metnaðarfulla verkefni.
Aumingja Einar. Aumingja við. Þetta
gekk ekki vel, en það verður að þora
til að skora! Ræðumaður kvöldsins
þarna kom úr liði MR sem jafnframt
hafði sigur. Sá hét, og heitir raunar
enn, Halldór Benjamín Þorbergsson.
Árum saman lét ég hann fara í
taugarnar á mér bara vegna þessa.
Nú get ég látið hann fara í taugarnar
á mér sem framkvæmdastjóra SA,
Samtaka ativnnulífsins,“ segir Stefaán
Bogi Sveinsson, forseti bæjarstjórnar
Fljótsdalshéraðs.
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MARKVISST FERLA- VERKLAG Í VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐI

S

kýrsla
Ríkisendurskoðunar
um Vatnajökulsþjóðgarð mun
nýtast vel í áframhaldandi
umbótastarfi Vatnajökulsþjóðgarðs
sem staðið hefur undanfarið ár.
Umbótastarfið hófst í júní 2018 og
hefur gengið vel í góðu og víðtæku
samstarfi við fjölmarga aðila.
Árangur þess að skilgreina
markvisst ferla og verklag varðandi
fjármál skilaði sér strax en markmiðið
var að tryggja nauðsynlega yfirsýn
og festu. Ársreikningi ársins 2018
var skilað með 19 milljóna króna
jákvæðri niðurstöðu og á árinu 2019
er stefnt að því að skila rekstrinum
með um 60 milljóna króna afgangi til
að vinna á neikvæðri stöðu eiginfjár
hjá stofnuninni.
Áður en umbótastarfið hófst
hafði verið bent á nauðsyn
þess að efla miðlæga starfsemi
Vatnajökulsþjóðgarðs. Stofnunin tók
þá ábendingu strax til umfjöllunar og
mikilvæg skref hafa nú verið stigin
með styrkingu á miðlægri skrifstofu
þjóðgarðsins.
Hjá Vatnajökulsþjóðgarði starfar
öflugur hópur starfsfólks sem býr
yfir mikilli reynslu og þekkingu
á uppbyggingu og rekstri eins
stærsta þjóðgarðs í Evrópu sem er
einstakur á heimsvísu. Það fékkst
rækilega staðfest sl. sumar en þá
samþykkti heimsminjaráð UNESCO
að setja Vatnajökulsþjóðgarð á
heimsminjaskrá.
Áætlun um úrbætur
Veturinn 2018 var unnin rekstar- og
stjórnsýsluúttekt á stofnuninni að
beiðni umhverfis- og auðlindaráðherra

af fyrirtækinu Capacent. Í framhaldi
af úttektinni, sem birt var 11. júní
2018, létu framkvæmdastjóri og
stjórnarformaður af störfum. Í kjölfarið
var núverandi framkvæmdastjóri
settur í starf, fyrst til eins árs og svo
skipaður til fimm ára.
Í skýrslu Capacent komu fram
ábendingar um alvarleg frávik í rekstri
á árinu 2017, auk þess sem bent var
á ýmis atriði sem betur mættu fara
varðandi áætlanagerð, formfestu
og ferlum í mikilvægum málum.
Einnig kom skýrt fram að miðlæg
skrifstofa Vatnajökulsþjóðgarðs væri
undirmönnuð og vanbúin m.a. til
að sinna daglegum rekstri. Þessar
ábendingar tók stofnunin strax til
umfjöllunar með það að markmiði
að laga og færa til betri vegar. Á fundi
stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs þann
29. júní 2018 var fjallað um Capacent
skýrsluna og var eftirfarandi m.a.
bókað:
„Stjórn felur framkvæmdastjóra,
Magnúsi Guðmundssyni, að vera í
samskiptum við Ríkisendurskoðun
varðandi eftirfylgni vegna skýrslunnar
og áætlun um úrbætur.”
Á grundvelli framangreindrar
bókunar óskaði framkvæmdastjóri
eftir því að Ríkisendurskoðun veitti
aðstoð við að greina enn frekar þann
vanda sem lýst er í skýrslu Capacent.
Ríkisendurskoðun staðfesti með bréfi
dags. 17. ágúst 2018 að stofnunin
hefði ákveðið að hefja úttekt á
Vatnajökulsþjóðgarði á grundvelli
6. gr. laga um ríkisendurskoðanda
og
endurskoðun
ríkisreikninga.
Nú ríflega ári síðar er skýrsla
Ríkisendurskoðunar komin út og

mun hún nýtast vel í áframhaldandi
umbótastarfi Vatnajökulsþjóðgarðs
sem hefur staðið undanfarið ár.
Umbætur vel á veg komnar
Í júní 2018 hófst umbótastarf í
stofnuninni
Vatnajökulsþjóðgarði
sem enn stendur yfir. Þetta stóra
verkefni hefur gengið mjög vel í góðu
samstarfi við stjórn stofnunarinnar,
svæðisráð, þjóðgarðsverði og aðra
starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs, auk
þess sem náið samráð hefur verið við
umhverfis- og auðlindaráðuneytið.
Í
skýrslu
Ríkisendurskoðunar
er meðal annars bent á nauðsyn
þess að efla miðlæga starfsemi
Vatnajökulsþjóðagarðs og hafa nú
þegar verið stigin mikilvæg skref í
þá átt með ráðningu sérfræðings,
fræðslufulltrúa og mannauðsstjóra
(50% starf) og er unnið enn frekar að
eflingu hennar á ýmsum sviðum.
Frá því sumarið 2018 hefur
markvisst verið unnið að því að
skilgreina ferla og verklag í fjármálum
Vatnajökulsþjóðgarðs með það að
markmiði að tryggja nauðsynlega
yfirsýn og festu. Árangur þess skilaði
sér strax á seinni hluta ársins 2018 og
var ársreikningi þess árs skilað með
19 milljóna jákvæðri niðurstöðu. Á
árinu 2019 er stefnt að því að skila
rekstrinum með um 60 milljóna
afgangi til að greiða upp í hallarekstur
fyrri ára.
Þrátt fyrir að áframhaldandi
umbóta sé þörf eins og að styrkja
miðlæga skrifstofu starfseminnar
og auka faglega getu innan
Vatnajökulsþjóðgarðs
hefur
starfsemin gengið almennt vel. Á

sama tíma og margt í starfseminni er
að komast í skýran farveg, er unnið að
frumvarpi til laga hjá stjórnvöldum
um nýja stofnun sem færi með
málefni allra þjóðgarða og annarrar
náttúruverndar sem ætlað m.a. að efla
starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs og
gera hana skilvirkari.
Framtíðin
er
björt
hjá
Vatnajökulsþjóðgarði þrátt fyrir
tímabundna
vaxtarverki.
Hjá

þjóðgarðinum
starfar
öflugur
hópur starfsmanna sem býr yfir
mikilli reynslu og þekkingu á
uppbyggingu og rekstri eins stærsta
þjóðgarðs í Evrópu sem er einstakur
á heimsvísu. Það fékkst rækilega
staðfest sl. sumar, en þann 5. júlí 2018
samþykkti heimsminjaráð UNESCO
að setja Vatnajökulsþjóðgarð á
heimsminjaskrá.

Lagarfljótið er hreint augnayndi á svona degi.
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Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
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MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

Nýr MAN
TGS 41.460
BB 8x8

- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.590.000 skráður
• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
Driflæsing á
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
öllum öxlum
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
Verð 15.900.000 + vsk
MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
• Hiti í framsætum
Mercedes Benz Árgerð 2015
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður
• USB innstungur
• Webasto miðstöð með app í síma
• Start/stop Automatic
2858 Dráttarbíll
• Loftkæling 2 rása
• Leiðsögukerfi
• Dekkjaþrýsi kerfi
Ekinn 220.000km
• Lyklalaust aðgengi og start
• Leðurstýri
• Regn- og ljósaskynjari
• Bakkmyndavél
• 18“ álfelgur
Árgerð 215
• Snertiskjár
• Apple CarPlay
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
120
tonna
dráttargeta
• Símkerfi
• Blatannabúnaður
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230km.
HESTÖFL
Ekinn
220.000
- 2,4- 2,4
lítralítra
bensínvél
135
hestö
+
rafmagn
• Hraðastillir
• Aðgerðastýri - Start/stop Automatic
• Borðtölva
bensínvél
135
hestö
+
rafmagn
Start/stop
Automatic
Metalic lakk
• Hiti í framsætum
-• Fjórhjóladrifnir
Dekkjaþrýsti
ker
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
HESTÖFL
• Dráttarkúla aftengjanleg
(kostar kr.
• Þokuljós
• USB innstungur MITSUBISHI
MITSUBISHI
PLUG-IN
HYBRID
230
HESTÖFL
120
tonna
dráttargeta
Sjálfsk,
loftpúðar,
Retarder
- Fjórhjóladrifnir
- Dekkjaþrýsti
kerOUTLANDER
• Loftkæling 2 rása
- Leðurstýri
- Fjórhjóladrifnir - Lyklalaust aðgengi og start
Dekkjaþrýsti
ker
130.000 auka)
• Regn- og ljósaskynjari
-MITSUBISHI
Nýr
árgerð
kr.
4.300.000
skráður
Sjálfsk.
loftpúðar,
Retarder
Nýr2019
2019
árgerðVerð
Verð
kr.
4.360.000
skráður
• Rafm. hitaðir speglar
og-aðfellanlegir
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230HESTÖFL
HESTÖFL
-og
Bakkmyndavél
með
hjálparlínum
- 18”
álfelgur
-- Lyklalaust
aðgengi
start
--MITSUBISHI
Leðurstýri
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
• 5 ára ábyrgð
2,4
lítra
bensínvél
135
hestö
+
rafmagn
Automatic
Lyklalaust
aðgengi
og
start
- Start/stop
2,4- 2,4
lítra-lítra
bensínvél
135
hestöhestö
+ rafmagn
Leðurstýri
- Start/stop
Automatic
BigSpace
ökumannshús
• Borðtölva
bensínvél
135
+
rafmagn
Start/stop
Automatic
--2,4
lítra
bensínvél
135
hestö + rafmagn
- Start/stop
Automatic
ökumannshús
• Dráttarkúla aftengjanleg
(kostar kr.
- hjálparlínum
Snertiskjár
- Apple
CarPlay Verð- Dekkjaþrýsti
--18”
Fjórhjóladrifnir
ker BigSpace
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum
og hleðslu
Nýr
2019
árgerð
kr.
4.300.000
skráður
- Fjórhjóladrifnir
- Dekkjaþrýsti
ker
Bakkmyndavél
með
álfelgur
130.000 auka) TIL
SÝNIS Á
Nýr
2019
árgerð
Verð
kr.
4.300.000
skráður
Fjórhjóladrifnir
Dekkjaþrýsti
ker
Bakkmyndavél
með
hjálparlínum
18”
álfelgur
Lyklalaust
aðgengi
og
start
Leðurstýri
• 5 ára ábyrgð - Dekkjaþrýsti
- Blátannabúnaður
2,4
lítrabensínvél
bensínvél
135hestö
hestö
rafmagn --Start/stop
Start/stop
Automatic
- lítra
Lyklalaust
aðgengi
og start
- Leðurstýri
Verð9.950.000
9.600.000++
• Rafstillanleg bístjórasæti
- Fjórhjóladrifnir - Símker
ker
Verð
vskvsk
---2,4
135
++rafmagn
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum
og hleðslu
Bakkmyndavél
með
hjálparlínum
- 18” álfelgurAutomatic

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Fjórhjóladrifnir
- Dekkjaþrýsti
ker
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230230
HESTÖFL
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
HESTÖFL
TIL
SÝNIS
Á
- Lyklalaust aðgengi og start
- Leðurstýri
-MITSUBISHI
Nýr
árgerð
kr.
4.300.000
skráður
- Nýr2019
2019
árgerðVerð
Verð
kr.
4.360.000
skráður
Mercedes
Bens
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230HESTÖFL
HESTÖFL
- Bakkmyndavél með hjálparlínumMITSUBISHI
- 18”
álfelgur
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
EGILSSTÖÐUM
2858
Dráttarbíll
- Snertiskjár
- Apple
CarPlay
TIL SÝNIS Á
-- Nýr
Nýr2019
2019
árgerð
Verðkr.
kr.4.300.000
4.300.000skráður
skráður
TIL
SÝNIS Á
árgerð
Verð
- Símker
- Blátannabúnaður
NÆSTUEGILSSTÖÐUM
DAGA
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU
DAGAÁ
- Sæti 50/50 leður
Loftkæling
2
rása
TIL
SÝNIS
-- Snertiskjár
Apple
CarPlay
EGILSSTÖÐUM
TIL
SÝNIS
ÁÁÁ
Lyklalaust
aðgengi
Leðurstýri
-og
Sætistart
50/50 leður
- Loftkæling
2 rása
TIL
SÝNIS
Snertiskjár
Apple
CarPlay
TIL SÝNIS
--Lyklalaust
aðgengi
og
startog ljósaskynjari
--Leðurstýri
Símker
Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
NÆSTU
DAGA
Hraðastillir
Regnog
ljósaskynjari
- Hraðastillir
RegnBakkmyndavél
meðhjálparlínum
hjálparlínum
18”álfelgur
EGILSSTÖÐUM
- Símker með
-álfelgur
Blátannabúnaður
EGILSSTÖÐUM
EGILSSTÖÐUM
---Bakkmyndavél
---18”
- Metalic lakk
- Rafm.
hitaðir speglar og aðfellanlegir
EGILSSTÖÐUM
Sæti
50/50
leður
Loftkæling
2
rása
NÆSTU
DAGA
Snertiskjár
Apple
CarPlay
Nú
er
að2 huga
og kaupa
NÆSTU
DAGA
- Metalic lakk
- Sæti 50/50 -leður
Rafm.
og- Loftkæling
aðfellanlegir
rása að því að panta
- Þokuljóshitaðir speglar
-gott
Borðtölva
---Snertiskjár
---Apple
CarPlay
Hraðastillir
Regnog
ljósaskynjari
Símker
Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
- Aðgerðarstýri
- Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr. 11.000
auka)
Hobby
hjólhýsi
ogpanta
húsbíla
2020
árgerðir
er
gott
að
huga
að
því
að
og
kaupa
-Nú
Hraðastillir
- Regnog ljósaskynjari
---Símker
---Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
- Þokuljós
Borðtölva
Metalic
lakk
Rafm.
hitaðir
speglar
og
aðfellanlegir
- 5 ára
ábyrgð
- Sæti 50/50 leður - Hiti í framsætum
- Loftkæling
2 rása
- Fjórhjóladrifnir
Dekkjaþrýsti
ker
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- 18” álfelgur
---Dekkjaþrýsti
ker
- Snertiskjár
Apple
CarPlay
Lyklalaust
aðgengiogogstart
start
-Leðurstýri
Leðurstýri
- Snertiskjár
- Apple
CarPlay
---Lyklalaust
aðgengi
Símker
- Blátannabúnaður
Bakkmyndavél
með hjálparlínum
18”álfelgur
- Símker með
-álfelgur
Blátannabúnaður
---Bakkmyndavél
---18”
Sæti
50/50 leður hjálparlínum
Loftkæling
2 rása
Snertiskjár
Apple
CarPlay
Sæti
50/50
leður
- Loftkæling
2 rása
--Snertiskjár
---Apple
CarPlay
Hraðastillir
Regnog ljósaskynjari
Símker
Blátannabúnaður
- Hraðastillir
- Regn- og ljósaskynjari
--Símker
Blátannabúnaður
Metalic
lakkleður
- Rafm.
hitaðir rása
speglar og aðfellanlegir
Sæti
50/50
Loftkæling
- Metalic
lakk
- Rafm.22hitaðir
---Sæti
50/50
leður
---Loftkæling
rása speglar og aðfellanlegir
Þokuljós
Borðtölva
Hraðastillir
-RegnRegnogljósaskynjari
ljósaskynjari
Þokuljós
Borðtölva
---Hraðastillir
og
Aðgerðarstýri
- Dráttarkúla
(kostar kr. 11.000 auka)
Metalic
lakk
Rafm.
hitaðiraftengjanleg
speglar
aðfellanlegir
---Metalic
lakk
--Rafm.
hitaðir
speglar
ogogaðfellanlegir
-Hobby
Aðgerðarstýri
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
100.0004.230.000.auka)
Hiti
í framsætum
5Borðtölva
ára- Excellent
ábyrgð
460Ufe Excellent 3.780.000.- Hobby --540UL
3.950.000.Hobby
560LUkr.Prestige
Þokuljós
--Þokuljós
Borðtölva
-Hobby
Hiti
í 495UL
framsætum
5ábyrgð
áraog
ábyrgð
USB
innstungur
8Dráttarkúla
ára- Excellent
áhleðslu
rafgeymum
ogHobby
hleðslu
Excellent
3.780.000.Hobby---540Fu
4.220.000.- (kostar
620
CL Prestige
4.490.000.BÓAS
EÐVALDSSON
- USB innstungur UPPLÝSINGAR GEFUR
8
ára
ábyrgð
á
rafgeymum
Aðgerðarstýri
aftengjanleg
kr.
11.000
auka)
- Aðgerðarstýri
-560Cfe
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr.og560UL
11.000
auka) 4.760.000.-Hobby
USB innstungur
- 8Excellent
ára ábyrgð
á rafgeymum
hleðslu
495Ufe
Excellent
Hobby
Premium
-Hiti
Hiti
framsætum
áraábyrgð
ábyrgð28,4.260.000.BOSAL.ISHobby
HAFNARGATA
710 SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS SÍMI -777
5007
EMAIL
BOAS3.900.000.í íframsætum
--55ára
UPPLÝSINGAR GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
Öll
verð
með
24%
vsk.
og
skráð
á Egilsstöðum.
USB innstungur
áraábyrgð
ábyrgðáárafgeymum
rafgeymumogoghleðslu
hleðslu
--USB
--88ára
UPPLÝSINGAR
GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
28, 710 SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS
SÍMI 777
5007innstungur
EMAIL
BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA
• Rafstillanleg bístjórasæti
- Fjórhjóladrifnir

- Metalic
lakk
- Rafm.2hitaðir
--Sæti
50/50 leður
--Loftkæling
rása speglar og aðfellanlegir
Þokuljós
Borðtölva
Hraðastillir
Regnog
ljósaskynjari
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr. 11.000 auka)
- Þokuljós
- Borðtölva
--Hraðastillir
--Regnog ljósaskynjari
Aðgerðarstýri
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar kr. 11.000 auka)
Metalic
lakk
-Rafm.
Rafm.
hitaðirspeglar
speglar
ogaðfellanlegir
aðfellanlegir
---Metalic
lakk
hitaðir
og
Aðgerðarstýri
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr.Prestige
100.0004.230.000.auka)
5
ára
ábyrgð
BOSAL.IS
SÍMI
777
5007
EMAIL BOAS 3.950.000.BOSAL.IS HAFNARGATA
28, 560LU
710 SEYÐISFIRÐI
Hiti
í framsætum
--540UL
5Borðtölva
áraHAFNARGATA
ábyrgð
Hobby
460Ufe
Hobby
Excellent
Hobby
Upplýsingar
gefur
Bóas
Eðvaldsson
SÍMIExcellent
777 50073.780.000.EMAIL UPPLÝSINGAR
BOAS
BOSAL.IS
28, 710 SEYÐISFIRÐI
GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
Þokuljós
--Þokuljós
-777
Borðtölva
-Hobby
Hiti
í 495UL
framsætum
ára
ábyrgð
bosal.is
- Sími777
5007
-5ábyrgð
Email:
boas@bosal.is
- Hafnargata
28,
Seyðisfirði
BOSAL.IS
SÍMI
5007
BOAS
HAFNARGATA
28,
710710
SEYÐISFIRÐI
USB
innstungur
--540Fu
8Dráttarkúla
ára-EMAIL
áBOSAL.IS
rafgeymum
ogHobby
hleðslu
Excellent
3.780.000.Hobby
Excellent
4.220.000.620
CL Prestige
UPPLÝSINGAR GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
8
ára
ábyrgð
á
rafgeymum
og
hleðslu
Aðgerðarstýri
aftengjanleg
(kostar
kr.
11.000
auka) 4.490.000.- Aðgerðarstýri
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr.
11.000
auka)
-Hobby
USB innstungur
8
ára
ábyrgð
á
rafgeymum
og
hleðslu
495Ufe
Excellent
Excellent
Hobby 560UL Premium 4.760.000.-Hiti
Hiti5007
íframsætum
framsætum
-560Cfe
5ára
áraábyrgð
ábyrgð28,4.260.000.BOSAL.ISHobby
HAFNARGATA
710 SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS SÍMI -777
EMAIL
BOAS3.900.000.í
5
UPPLÝSINGAR GEFUR- USB
BÓAS
EÐVALDSSON
Öll verð með
24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.
innstungur
-88ára
áraábyrgð
ábyrgðáárafgeymum
rafgeymum
oghleðslu
hleðslu
USB
innstungur
og
UPPLÝSINGAR
GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
AR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS SÍMI 777 5007 EMAIL BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

BOSAL.IS
SÍMI
777Bóas
5007Eðvaldsson
EMAIL BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI
Upplýsingar
gefur
ÍMI 777 5007 EMAIL UPPLÝSINGAR
BOAS
BOSAL.IS
28, 710 SEYÐISFIRÐI
GEFUR
BÓASHAFNARGATA
EÐVALDSSON

bosal.is SÍMI
- Sími777
777
5007EMAIL
- Email:
boas@bosal.is
- Hafnargata28,28,
Seyðisfirði
BOSAL.IS
5007
BOAS
BOSAL.IS HAFNARGATA
710710
SEYÐISFIRÐI

Hátíðarkveðjur
til viðskiptavina okkar
og Austfirðinga allra.
Bestu þakkir fyrir samstarfið
á árinu sem er að líða.
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Ákvæði um þjóðareign á
auðlindum hluti af framtíðarsýn
sjávarútvegsins

K

atrín
Jakobsdóttir,
forsætisráðherra,
fjallaði
um íslenskan sjávarútveg í
samhengi við íslenskt samfélag og
íslenska sjálfsmynd í ávarpi sínu á
Sjávarútvegsráðstefnunni sem fram
fór í síðustu viku. Hún rifjaði upp sögu
sjávarútvegs hér á landi og þær miklu
framfarir sem hafa orðið, ekki síst
á undanförnum árum með tilkomu
hátæknilausna í greininni. Samhliða
tækniþróun síðustu aldar áttu sér
líka stað framfarir í öryggismálum
og forsætisráðherra beindi sjónum að
þætti slysavarnadeilda um land allt í
því samhengi. Hún fjallaði líka um
þær áskoranir sem blasa við vegna
loftslagsbreytinga, ekki síst súrnun
sjávar og breytingar á vistkerfi hafsins.
Meðal annars sagði Katrín:

„Eitt af því sem við höfum lært á
undanförnum árum og áratugum er
að við verðum að auka efnahagslega
fjölbreytni. Við getum ekki eingöngu
reitt okkur á náttúruauðlindir. Það
gerum við auðvitað ekki nú. Allar
þær atvinnugreinar sem reiða sig á
náttúruauðlindir hafa um leið sinnt
rannsóknum, þróun og nýsköpun
með þeim hætti að verðmætasköpun
hefur aukist stórkostlega ásamt því að
markverður árangur hefur náðst í að
draga úr orkunotkun og um leið losun
gróðurhúsalofttegunda.“
Að lokum fjallaði forsætisráðherra
um þá vinnu sem stendur
yfir
við
heildarendurskoðun
stjórnarskrárinnar og nýtt ákvæði
um þjóðareign á auðlindum sem
hlýtur að vera hluti af framtíðarsýn
sjávarútvegsins.

Útflutningsverðmæti eldisafurða
jókst um 40% milli ára

Ú

tflutningsverðmæti
eldis
afurða nam 1.400 milljónum
króna í september samkvæmt
tölum Hagstofunnar. Þetta er nokkuð
hægari aukning en verið hefur það
sem af er ári en engu að síður veruleg,
eða um 38% á milli ára og hefur
útflutningsverðmæti eldisfurða aldrei
áður verið meira í septembermánuði.
Gengi krónunnar var að jafnaði ríflega
7% veikara í september síðastliðnum
en í sama mánuði í fyrra miðað við
gengisvísitölu krónunnar. Er því um
að ræða 28% aukningu í verðmætum
í erlendri mynt.
Þetta eru góðar fréttir fyrir eldi í
austfirskum fjörðum.
Stóraukin framleiðsla á eldislaxi
drifkraftur
Á fyrstu 9 mánuðum ársins nemur
útflutningsverðmæti
eldisafurða

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra.

Hrafnareyður KÓ-100 kemur til hafnar á Vopnafirði. Eiinn af fáum bátum skráður í Kópavogi. Smíðaður hjá Stál á Seyðisfirði
árið 1973. Þrátt fyrir bann við loðnunumveiðum, sem er auðvitað byggðarlagi eins og Vopnafirði þungt högg, er einhver
bolfiskvinnsla á staðnum.

rúmlega 16,8 milljörðum króna.
Á sama tímabili í fyrra var
útflutningsverðmæti
eldisafurða
komið upp í rúma 9,6 milljarða
króna og nemur aukningin í krónum
talið á milli ára 75%. Að teknu tilliti
til gengisáhrifa nemur aukningin
rúmlega 56% en gengi krónunnar
var að jafnaði 10% veikara á fyrstu 9
mánuðum ársins en á sama tímabil í
fyrra.
Það er stóraukin framleiðsla á
eldislaxi sem skýrir þessa aukningu og
er útflutningsverðmæti lax 90% meira
á fyrstu 9 mánuðum ársins miðað
við sama tímabil í fyrra. Á myndinni
hér fyrir neðan má jafnframt sjá að
útflutningsverðmæti eldisafurða er nú
þegar orðið 20% meira en það hefur
mest farið upp í á heilu ári sem var
árið 2017.
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VÍSNAÞÁTTUR AUSTURLANDS – Sólveig Björnsdóttir

L

jóðafákurinn
mun
feta
um
skammdegið
að
þessu sinni, enda vel við
hæfi, en skammdegið fer misvel
í okkur.
Ég skil vel tilfinningu
Hákonar Aðalsteinssonar í ljóðinu
Vetrarrómantík. Ekki neitt fegurra í
veröld ég veit / en vetrarnótt lengst
uppí sveit. Sigrúnu Björgvinsdóttur er
ekki eins farið í ljóði sínu Skammdegi,
í bókinni Handan við ljóshraðann
- Félag ljóðaunnenda á Austurlandi
2012.

Veistu hve lengi þarf að þreyja.
Þreytandi er að stara í skuggann.
Fölnandi vonir flestar deyja.
Frostrósir einar prýða gluggann.
Bíð þú um stund, það birtir aftur.
Bráðum á flótta myrkrið leggur.
Þess mun að lokum þrjóta kraftur.
Þíðvindur kuldaböndin heggur.

Skammdegi
Húmar að kveldi, ég horfi í skuggann.
Himinninn myrkvast dökkum skýjum.
Löng er sú nótt er leggst á gluggann.
Lengi má bíða eftir degi nýjum.
Man ég í vor, mig vakti sunna.
vermdi mig daglangt sínum eldi.
Fléttaði geislum fjöll til unna,
fylgdi mér og til rekkju að kveldi.

Hringrás árstíðanna

Landnáms-sögu-og friðaröld

Helgi Seljan fagnar skammdeginu
og fegurð þess, því það varir ekki
endalaust og aftur kemur vor, ljóðið
er í bók hans, Hélu haustsins. - Félag
ljóðaunnenda á Austurlandi 2005

Í bókinni, Undir breðans fjöllum, sem
börn Þorsteins Jóhannssonar bónda
og kennara í Svínafelli í Öræfum gáfu
út 2010, kennir margra grasa, þar á
meðal eru ártalavísur sem Þorsteinn
setti saman til að auðvelda nemendum
sínum að læra hin mörgu ártöl
Íslandssögunnar. Það hefur og líka
brotið upp kennsluna í skammdeginu
að syngja ártölin hressilega undir
laginu Tíu litlir negrastrákar. Læt hér
fljóta með brot úr ljóðinu.

Húmskuggarnir lengjast og haustsins vindur næðir
og hretviðranna kaldi nú lemur gluggann minn.
Ég veit að bráðum snærinn í bjarta kápu klæðir
kalda jörð og nálægð hans glögglega ég finn.
Þá leitar hugur gjarnan til sælla sumardaga
með söng í hverjum runni og krækiber í mó.
Er börnin léku syngjand glöð um holt og haga
og hægur vestanandvarinn sælutíð þeim bjó.
En þannig líður tíminn, já þetta er lífsins gangur,
að þegar sumri líkur og aftur hausta fer
nálgast vetur konungur og víst er nokkuð strangur
en vorið heilsar síðan og lífgrös okkur ber.
Og því skal fagna vetri með tunglskinstöfra sína
er tindra svell og hjarnbreiðan þekur alla jörð
því eftir kaldan vetur mun aftur fara að hlýna
og eygló blessar foldina og græðir kaldan svörð.

Nú er hún aðeins orðin gestur.
Ylinn er varla hægt að finna.
Veturinn sár að völdum sestur.
Veistu nær frosti muni linna?

Átta hundruð og sjötíu og auk þess talin fjögur
Ingólfur hér festi byggð.Þá hófust landnámssögur.
Níu hundruð og þrjátíu, vér þykjumst vita rétt,
á Þingvöllum var Alþingi og Lögrétta sett.
Með því hófst hin merkilega og glæsta söguöld,
þá margur reið á Þingvöll og reisti búðartjöld.
Tíu hundruð kristna trúin lögboðin var lýði
og Leifi heppna Vesturheimur birtist hinn fríði.
Er biskup verður Ísleifur þá Skálholts virðing vex,
vígslu hlaut hann tíu hundruð fimmtíu og sex.
Hólastaður Norðlendinga hátt til frægðar vex
er helgi Jón fær biskupstign ellefu hundruð og sex.
Góðar stundir, Sólveig

Nobbarar ræða
heimsmálin og
margt fleira á
Kaffitári

N

orðfirðingafélagið á höfuð
borgarsvæðinu hefur um
alllangt skeið verið með
laugardagskaffi fyrsta laugardag í
mánuði yfir vetartímann og hittast
brottfluttir Norðfirðingar á Kaffitári
í Kringlunni kl. 09:30. Þetta er
ánægjuleg morgunstund yfir kaffi- eða
tebolla og meðlæti að eigin vali fyrir
þá sem það velja. Síðan er setið saman
fram eftir morgni, viðstaddir spjalla
um allt milli himins og jarðar, og

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

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

i-t.is

kannski rúmlega það. Stundum reikar
hugurinn austur og leitað frétta af
heimabyggðinni. Umsjón með þessari
samverustund sunnlensku Nobbarana
hafa þeir Jón Karlsson og Hákon
Aðalsteinsson.
Fimmtudaginn 14. nóvem kl.
20.00, þ.e. í kvöld, er menningar- og
skemmtikvöld á vegum Norðfirðinga
og Eskfirðinga í Breiðholtskirkju. Þar
verður austfirsk gleði í hávegum höfð.

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

Þau mætti í Kringluna í spjall 5. október sl. F.v. hringinn í kringum borðið; Jón
Karlsson, Magni Kristjánsson, Salgerður Ólafsdóttir, Ólafur Gunnarsson, Gunnar
Gunnarsson, Þórður Flosason, Margrét Sigurjónsdóttir, Hákon Aðalsteinsson, Auður
Bjarnadóttir, Helga Gunnarsson, Ingvi Gunnarsson og Jóhannes Auðunsson.

Íslensk ullarsæng

Gæða ull af íslensku sauðfé
létt · hlý · góð öndun · vistvæn
www.lopidraumur.is

10. tölublað
8. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 840 955 og geirgudsteinsson@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996
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Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

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

Sóknaráætlun
Austurlands og
gefur til kynna
metnað, kraft og
framsækni

S

óknaráætlun
Austurlands
2020-2024 er þróunaráætlun
landshlutans og felur í sér
stöðumat
hans,
framtíðarsýn,
markmið og aðgerðaáætlun til
að ná fram þeirri framtíðarsýn.
Sóknaráætlun horfir til lýðfræðilegra
þátta og eflingu mannlífs auk
Menningarmála, Atvinnumála og
Umhverfismála. Sóknaráætlun tekur
til samstarfs innan landshlutans og
út á við þar sem svo á við. Sóknar
áætlun lítur til stefnumótunar og
áætlunargerðar
sveitarfélaganna
og Svæðisskipulags Austurlands.
Ennfremur voru sett fram leiðarljós
fyrir landshlutann sem byggja á
heimsmarkmiðum
Sameinuðu
þjóðanna.
Hugmyndafræði
og
úthlutun
úr
Uppbyggingarsjóði
Austurlands mun byggja á áætluninni
eins og kveðið er á um í samningi.
Sóknaráætlun fyrir Austurland
var unnin á tímabilinu júlí - október
2019. Haldnir voru fjórir íbúafundir
þar sem um 150 manns mættu.
Fundur samráðshóps var haldinn
tveimur vikum síðar og var til
hans boðað formlega til að sem fá
breiðasta aðkomu sveitarstjórna,
stofnana, atvinnulífs, menningarlífs,
fræðasamfélags og annarra haghafa
í landshlutanum. Niðurstaða vinn
unnar er framtíðarsýn sem stefnt
er að með skýrum markmiðum og
raunhæfum aðgerðum og gefur til
kynna metnað, kraft og framsækni.
Á samráðsvettvangi og út frá
íbúafundum voru sett markmið fyrir
landshlutann. Markmiðin eru sett
fram í mælanlegum aðgerðum til að
meta framvindu eða þróun.

ur að störfum.
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RAFMENNT er máttur
RAFMENNT – fræðslusetur rafiðnaðarins annast verkefni er varða
menntamál rafiðnaðarmanna, allt frá upphafi náms til loka meistaraskóla, og endurmenntun þeirra sömuleiðis.

Horft til Stöðvarfjarðar.

RAFMENNT varð til árið 2018 við sameiningu Rafiðnaðarskólans
og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins í því skyni að auka þjónustu við
félagsmenn og gera framboð menntunar og fræðslu enn fjölbreyttara og markvissara.

Demparar
- Styrkur
- Ending

Rafiðnaðarsamband Íslands og Samtök rafverktaka eiga og
reka RAFMENNT í sameiningu.

F yr i r :
• Fólksbíla

•
•
•
•

Jeppa

Vörubíla
Flutningabíla
Rútur
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