Gelmottur

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

Pálsbiblía síldarsögu
bls. 4.
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Færeyska efnahagsundrið

Alvöru græja
Hámarks þyngd notanda: 130 kg.
Halli 0 til 15%
3 hp mótor
12 prógröm
Hátalarar og MP3
Hraði 3-16 km/klst
Stærð brautar: 47x133 cm

Verð 99.000 kr.
Bíldshöfða 16
Sími: 661-1902

Bestu
Uppáhalds

Merkileg

heppni!

ÓDÝR

Margskipt gleraugu
Margskipt
gleraugu
Umgjörð og gler

Mikill gangur er nú í efnagslífi Færeyja. Fólk þénar vel og það er sama sem ekkert atvinnuleysi. Megin skýringin er mikil velgengni
í færeyskum sjávarútvegi, bæði í fiskveiðum og fiskeldi. Þorskafli er afar góður og eldislaxinn skilar góðum tekjum. Í þessu tölublaði
Öldunnar er viðtal við Grægaris Djurhuus Magnussen en hann er einn reyndasti blaðamaður Færeyja. Hann segir helstu tíðindi af
frændsystkinum okkar, nágrönnum og vinum í suðri. Sjá miðopnu.

Laxapest

Halaveðrið

Met í
verðmæti

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Átt þú rétt á styrk ?
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin um afgreiðslu
þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

Sjómennt
Guðrúnartún 1 • 105 Reykjavík
Sími 599 1450
sjomennt@sjomennt.is
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LEIÐARI

Orðstír Íslands í húfi

V

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

afasöm
ævintýri
Samherjafyrirtækisins
í
Namibíu er óskemmtileg
saga. Það sem kom fram í
sjónvarpsþáttum Kveiks og bókinni
„Ekkert að fela – Á slóðum Samherja
í Afríku“ er eitt. Annað er svo þáttur
Al Jazeera-sjónvarpsstöðvarinnar
um
fiskveiðispillingarmál
í
Namibíu. Síðan eru það svo ríflega
30 þúsund skjölin sem wikileaks
hefur birt og hægt er að skoða á
vefnum og leita í.
Sá sem hér heldur á penna
hefur aðeins kíkt í þennan mikla
skjalabunka. Óhætt er að segja að
þar sé sitt hvað sem vekur alvarlegar
spurningar.
Ég get tekið dæmi. Eitt
skjalið heitir þmb.pdf [þmb eru
upphafsstafir í nafni forstjóra
Samherja]. Þetta virðast eins konar
minnispunktar teknir saman á
fundum frá vori til haust 2014. Á
fundi 11. apríl ræða menn þann
vanda að bannað er að veiða með
flotvörpu í lögsögu Angóla. Menn
hafa illan bifur á flotvörpuveiðum
víða um heim. Talað er um að slík
veiðarfæri ryksugi upp allt sem á
vegi þeirra verður, auk þess sem þær
splundri torfum og trufli fiskgöngur
og afföll vegna möskvasmugs eru
líka nefnd.
Fram kemur í minnisblaðinu
að angólsk stjórnvöld segist ekki
geta breytt botnvörpuleyfum í
flotvörpuleyfi. Þá fæst ekki betur
séð en að menn byrji að ræða þann
möguleika að nota bara flotvörpu
en þykjast vera að draga botntroll.
Þetta er vegið og metið þó menn
viti að þetta sé kolólöglegt enda

um mjög alvarlegt fiskveiðibrot
að ræða. En þarna virðist fyrst
og fremst rætt um að þetta geti
skaðað ímynd og orðstír Samherja
ef upp kemst. Það er hvergi að sjá
að kveðið sé skýrt úr um að þetta
skuli EKKI get vegna þess að það
sé hreinlega ólöglegt. Hætta sé þó
á að fólk í ráðuneytinu (væntanlega
sjávarútvegsráðuneyti Angóla) hafi
ekki þekkingu til að vita muninn á
botnvörpu og flotvörpu. Svo er talað
er um að vísindamenn hafi miklar
áhyggjur af flotvörpuveiðum og þá
væntanlega við strendur Afríku.
Nú skal því haldið til haga að
ég hef ekki séð neitt sem bendir til
þess að menn hafi farið út í svona
svindl enda áhættan mjög mikil
og brotið mjög alvarlegt ef þetta
hefði verið gert. Þetta gæti hins
vegar sagt ýmislegt um hugarfarið
í þessum rekstri. Mestri furðu sætir
að stjórnendur Samherja skuli
hafa opnað á umræðu um þennan
möguleika yfir höfuð, hvað þá þetta
hafi verið fært til bókar. Hvernig í
ósköpunum stendur á því að svona
lagað er tekið upp?
Dæmið sem hér er rakið ekki
traustvekjandi.
Ef menn voru
tilbúnir að skoða hvort svona
rányrkjusvindl væri áhættunnar
virði, hvað þá með aðra þætti?
Svari því hver fyrir sig í ljósi þeirra
upplýsinga sem þegar hafa komið
fram.
Augljóst er að orðstír Íslands
á alþjóða vettvangi hefur orðið
fyrir skakkaföllum hvað snýr
að atvinnulífi, fjármálageira og
stjórnmálum. Undanfarinn áratug,
allt frá hruni 2008, hafa sífellt birst

fréttir af alls kyns uppákomum sem
ært geta óstöðugan.
Í svona stöðu skipta fyrstu
viðbrögð
stjórnvalda
mjög
miklu máli svo bjarga megi því
sem bjargað verður af trausti og
trúverðugleika. Í Namibíu sitja nú
sex fyrrverandi stjórnmálamenn
í fangelsi, þar af tveir sem voru
ráðherrar. Í Noregi nötrar DNBbankinn og þar hefur verið boðuð
full rannsókn. Því miður eru fyrstu
aðgerðir íslenskra stjórnvalda
við Samherjamálinu ekki nógu
markviss og ákveðin. Þau bera keim
af meðvirkni, jafnvel hugleysi, og
tilburðum til kattarþvotts.
Dæmi: Hvernig í ósköpunum
dettur ríkisstjórninni í hug að
leita til apparats á borð við FAO
– Matvælastofnunar Sameinuðu
þjóðanna í Róm þar sem á fleti í
yfirmannsstól situr innmúraður
Sjálfstæðismaður,
fyrrverandi
sjávarútvegsráðherra til margra ára
og fjármálaráðherra sem sigldi hér
öllu í strand í aðdraganda hrunsins
2008? Mann sem gólaði í ræðustól
þingsins meðan þjóðarbúskapurinn
stefndi í fár: „Drengir, sjáið þið ekki
veisluna?”
Við hér á Íslandi þurfum ekkert
að leita til útlanda og alla leið til
Ítalíu eftir úttektum. Hæg eru
heimatökin. Helstu aðilar þessa
máls eru allir hér á landi. Við eigum
að rannsaka þetta sjálf og hreinsa til
í eigin ranni. Orðstír Íslands er húfi.
Magnús Þór Hafsteinsson,
ritstjóri.

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

Hluti af minnisblaði úr Samherjaskjölunum þar sem koma fram vangaveltur
um að veiða með flottrolli í stað botntrolls, en blekkja Afríkumenn og láta
þá halda að um botntroll sé að ræða.

Endurskoða aflareglu fyrir þorsk

K
Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

ristján
Þór
Júlíusson,
sjávarútvegsog
landbúnaðarráðherra, hefur
skipað nefnd til að endurskoða
aflareglu fyrir þorsk. Horft er til
þess að aflareglan skili hámarksafla,
uppfylli kröfur um varúðarsjónarmið
auk þess sem að veiðar séu hagkvæmar
og vistspor þeirra lágt.
Núverandi aflaregla hefur verið
í gildi frá 2007. Hún felur í sér
að veiðihlutfallið sé 20 prósent af
viðmiðunarstofni, sem er fjögurra
ára þorskur og eldri, að því tilskyldu
að hrygningarstofninn sé metinn
yfir gátmörkum, en til að draga
úr sveiflum í afla vegur kvóti
ársins á undan jafnt og 20 prósent
veiðihlutfallið. Aflareglan var yfirfarin
af
Alþjóðahafrannsóknaráðinu

(ICES) 2009, endurskoðuð 2014-2015
og þá enn framlengd óbreytt til fimm
ára.
Nefndin er skipuð átta full
trúum, einum tilnefndum af Haf
rannsóknastofnun,
einum
frá
Háskólanum á Akureyri, einum
frá Háskóla Íslands, einum frá
Landssambandi smábátasjómanna,
einum frá Samtökum fyrirtækja
í sjávarútvegi, einum samkvæmt
sameiginlegri tilnefningu samtaka
sjómanna
og
loks
tveimur
starfsmönnum ráðuneytisins.
Nefndin er þannig skipuð: Árni
Bjarnason
(Samtök
sjómanna),
Edda Elísabet Magnúsdóttir (HÍ),
Guðmundur Þórðarson (Hafró),
Guðrún Arndís Jónsdóttir (HA),
Kristján
Þórarinsson
(SFS),

Örn Pálsson (LS), Brynhildur
Benediktsdóttir
og
Sigurgeir
Þorgeirsson (formaður) án til
nefningar.

Nú á endurskoða hina svokölluðu
aflareglu.
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Við kaupum brotamálm
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PÁLL BALDVINSSON FRÆÐIMAÐUR OG RITHÖFUNDUR:

„SÍLDARSAGA ÍSLANDS ER SAGA ÁN ENDIMARKA“
„Það eru þrjú ár síðan ég hóf ritun
þessarar bókar,“ segir fræðaþulurinn
Páll Baldvinsson. Nú hefur hann sent
frá sér það sem hlýtur að teljast með
mestu stórvirkjum í sjávarútvegssögu
Íslands. Bókin „Síldarárin 1867 - 1969
er sannkallaður múrsteinn af bók.
Vegin og metin í tölum þá er hún að
umfangi á stærð við skjalatösku, alls
1.152 blaðsíður með ríflega þúsund
myndum og vegur 3,5 kíló. Annar
eins hlunkur hefur vart sést síðan
Guðbrandur biskup á Hólum sendi frá
sér biblíu sína árið 1584.
„Vér ættum allir að vera fiskimenn“
Guðbrandsbiblía drottins allsherjar
kostaði tvö til þrjú kýrverð þegar
hún kom út. Pálsbiblía síldarsögu
Íslands mun hins vegar verðlögð á
eitthvað kringum 15.000 krónur.
Þegar henni er flett er ljóst að hér
hefur höfundur safnað geysi miklum
fróðleik. Þessi prentgripur hlýtur að
teljast ómótsæðileg freisting öllum
þeim sem á annað borð unna fróðleik
og sjávarútvegi. Hvað gengur Páli
Baldvinssyni til með að taka saman
slíkt rit um einn lítinn silfraðan fisk og
sögu hans í okkar þjóðlífi?
„Einkunnarorð bókarinnar er
ávarp sem Jón Sigurðsson forseti flutti
í húsinu Glasgow hér í Reykjavík. Þessi
fyrirlestur bar yfirskriftina „Vér ættum
allir að vera fiskimenn.“ Með þessari
bók er maður fyrst og fremst að vinna
gegn gleymskunni um þessa tíma.
Reyna að flytja einhverjar upplýsingar
áfram til nýrra kynslóða. Að efnið sé
aðgengilegt og að fólk geti flett þessu
upp og áttað sig á atburðum,“ segir
Páll. „Margt sem kemur upp í hugann
eftir að hafa unnið í þrjú ár við þetta
síldarmál allt saman. Þessi saga er
svo víðtæk. Það eru skúturnar, það
eru kútterarnir og það eru gufuskipin
þegar þau koma, það eru vinnslurnar
og allur þessi ótrúlegi kraftur sem brýst
fram í samfélaginu.“
Páll segir að þetta hafi mest skeð
fyrir tilverknað arðráns útlendinga.
„Norðmanna
og
Svía
vegna
þess að Svíarnir kaupa síldina af
Norðmönnunum og þeir selja hana
niður til Póllands, Eystrasaltslandanna
og inn í Rússland.“
Fræðsla um fjöregg þjóðar
Þetta með að skila þekkingunni áfram
til komandi kynslóða er nokkuð sem
liggur Páli á hjarta. Hann lyftist í sæti
sínu þegar hann byrjar að ræða það.
Páll segir að sér finnist það grátlegt eftir
að hafa gengið gengum þessa sögu að
við séum ekki að sinna því nógu vel að
segja æsku landsins frá þeirri auðlegð
sem þau eigi að erfa.
„Mér finnst að hver einasti
grunnskóli eigi að vera með
kennslu í sjófræðum, sjómennsku
og þessari sögu. Þetta er svo mikið
grundvallaratriði fyrir líf á þessu landi,
þessari eyju, að við séum áfram stöðugt
að hugsa um það sem okkur var falið
að gæta. Jafnvel þó við höfum drepið
síldarstofninn á sínum tíma, við séum
búin með rækjuna, hörpudiskinn,
humarinn og loðnuna svo við nefnum
það nú ekki ógrátandi, þá verðum við
að flytja áfram þekkingu á þessari sögu.
Og við verðum að kunna að sigla. Við
erum að horfa upp á það að eldsneytið
er að breytast. Við verðum að vita
hvernig við eigum að geta komist til
og frá landinu sjóleiðina. Hvernig við
getum flutt vörur að og frá landinu. Við
þyrftum helst að kunna að sigla með
seglum.“

Tengslin veikjast stöðugt
Þetta er nokkuð sem höfundinum
varð ljóst þegar hann gróf sig ofan í
síldarsöguna.
„Ég vissi ekki neitt þegar ég byrjaði
á þessari bók. Fyrir mér var sjórinn
fjarlægur. Langafi minn og allir bræður
hans fara frá Vilmundarstöðum
í Reykholtsdal í Borgarfirði til
Vatnsleysustrandar þaðan sem þeir róa
á áttæringum. Langafi minn í föðurætt
var í Önundarfirði þar sem hann fór
niður og drukknaði með sex mönnum.
Þetta er það næsta sem ég kemst í
minni fjölskyldu hvað varðar sjósókn.
Að öðru leyti var mitt fólk bara bændur
sem fluttu á mölina og fóru að gera
annað.“
Páli
gremst
að
þekkingin
og tilfinningin fyrir sjónum og
sjávarútveginum sé hverfandi meðal
þjóðarinnar í dag. „Þetta er þó ekki
algilt eins og það horfir við í minni ætt.
Báðar eiginkonur mínar voru komnar
af sjómönnum í annan og þriðja lið. En
mér finnst uggvænlegt þetta rof sem er
að verða, hvað tengsl okkar við veiðina
og miðin eru orðin veik. Að sumu
leyti er þessi bók skrifuð gegn þeirri
gleymsku. Hún rekur í hundruðum
vitnisburða hvað veiðar og siglingar
voru samofnar þjóðlífinu, því að þessi
hundrað þúsund manns komust af
og verða orðin hálf milljón einhvern
tímann þegar við erum dauðir,“ segir
hann með alvöruþunga og lítur á
ritstjóra Öldunnar með svipnum sem
við sáum svo oft þegar hann gagnrýndi
bækur annarra í Kiljuþætti RUV.
Verðum að átta okkur
Páll heldur áfram að hamra á þessum
boðskap. „Það er algert skilyrði fyrir
grundvöll þessa samfélags að fólk átti
sig á þessari sögu og því hverju okkur
var falið að gæta. Okkur var falið að
gæta þessara miða. Þessari bók er
að vissu leyti stefnt gegn gleymsku
og vanþekkingu um það. Svo á hún
náttúrulega að vera skemmtirit og
spennandi þar sem fólk getur lesið
frá einni síðu til annarrar hvernig
kapítalisminn verður til, hvernig
siglingatæknin
batnar,
hvernig
skipin breytast, hvernig sóknin á
miðin breytist, hvernig við náum
þeim frá útlendingunum; Bretunum,
Frökkunum,
Þjóðverjunum,
Rússunum, Svíunum, öllum þeim sem
sóttu hingað fisk í næstum hálfa öld.“
Á kápu bókarinnar segir að
hún hefjist árið 1867 en þá komu
Norðmenn inn á Austfirði og hófu að
veiða síld í nætur sem þótti mikil firn
meðal Íslendinga sem voru staðnaðir
í atvinnuháttum miðalda. Sagan hefst
þó fyrr.
„Í bókinni fer ég alveg aftur undir
árið 1600. Fyrstu hundrað síðurnar
í þessu verki fara í það að greina eftir
öllum tiltækum heimildum, hvað var
verið að segja Íslendingum á 17., 18.
og fram eftir 19. öld: „Þið getið veitt
síld, hún er hérna.“ Maður gekk undir
manns hönd við að boða landsmönnum
þetta. Seinast var það náttúrlega bara
Jón Sigurðsson sem gerði það í Litlu
fiskibókinni sem hann tók saman.
En menn vantaði salt, timbur, skip
og veiðarfæri. Bændastéttin var líka
alveg á móti því að það yrði einhver
þéttbýlismyndun við sjávarsíðuna.
Hún vildi halda sínu vinnufólki í
sínum þrældómi. Þegar síldin byrjaði
svo að veiðast fyrir austan þá fóru
menn hundruðum saman til að vera
þar við vinnslu á sumrin. Loks varð
vinnuaflsskortur vegna síldarinnar og

þá voru bara fluttir inn Færeyingar og
Norðmenn.“
Merkir sagnfræðingar síldarsögu
Höfundurinn hefur leitað víða fanga
við að taka þessa sögu saman. Hann
nefnir þó einkum tvær manneskjur
sem ekki sé hægt að ganga fram hjá
þegar síldarsaga Íslands er skrifuð.
„Það eru norski sagnfræðingurinn
Kari Shetelig-Hovland sem skrifaði

um síldveiðar Norðmanna við Ísland í
lok 19. aldar og upphafi þeirrar 20., og
svo Hreinn Ragnarsson sagnfræðingur
hér á Íslandi. Hreinn var í reynd
aðalhöfundur að Silfri hafsins – gulli
Íslands sem kom út þremur bindum
fyrir nokkrum árum síðan. Hann vann
ótrúlega merkilegt starf. Ég hef fylgt
þeirra slóð slóð en síðan staldrað víða
við og leitað fanga eftir því sem þótti.
Ég hef reynt að ná inn eins miklu

af persónulegum vitnisburðum og
mögulegt er því þeir segja svo mikið
um það hvernig fólk hafði það. Ísland
var sannkallað harðbýlisland en
landsmenn voru fljótir að læra.“
Lokaorð Páls Baldvinssonar í
þessu viðtali? „Í þessu efni eru engin
endimörk. Það er alltaf hægt að bæta
þekkingu við.“

Páll Baldvinson með nýju Síldarsöguna fyrir framan sig á bókamessu í Hörpu nú í nóvemberlok.

Höfundurinn ræðir við áhugafólk um verk hans á bókamessunni.
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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 Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI OG STOFNANIR Á LANDINU
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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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A XO N E N em o e r s nj ö l l
o g m e ð f æ ri l e g g r ei n ingartölva m eð fráb æ r um hu g b ú n a ði .
T æ k i ð e r m j ö g ö f l u gt
o g f j ö l di t e n gi m ö g u l e i k a e r í b o ð i s em
a u ð v e l d a r bi l a n a g r e i ni n g a r.
S j á n á n a r á w w w . t e x a . c om

FISKAFLI Í OKTÓBER VAR 92 ÞÚSUND TONN

T

ölur frá Hagstofunni sýna að afli
íslenskra fiskiskipa í október var
91,7 þúsund tonn sem er 19%
minni afli en í sama mánuði árið 2018.
Botnfiskafli var tæp 39 þúsund tonn
og dróst saman um 16%, þar af var
þorskafli um 24 þúsund tonn.

Uppsjávarafli var rúm 50 þúsund
tonn sem er 22% minni afli en í október
2018. Meginuppistaðan var síld, eða
tæp 49 þúsund tonn. Flatfiskafli var
tæp 1.700 tonn og skelfiskafli rétt rúm
1.000 tonn.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá

nóvember 2018 til október 2019 var
1.070 þúsund tonn sem er 15% minni
afli en á sama tímabili ári áður.
Afli í október, metinn á föstu
verðlagi, var 24,4% minni en í október
2018.

N A V I G A T O R T XT s e r þ r á ðl a u s t e n g i b ú n að u r s em
l e s v i l l uk ó ða o g s e gi r hv e r t v i ð ge r ð a r f e rl i ð e r t i l a ð
f á a ð g a ng a ð E C U - k e r f u m t i l a ð h r e i n s a k ó ð a e ð a
s t i l l a , að g e r ði r s em e r u a ð ei n s m ö g ul e g a r m e ð
s l ík u g re i ni n g a rt æ k i . F r á bæ rt t æ k i s em v i n n u r m e ð
A XO N E N em o g r ei ni n g a r t ö l v u n ni .
Þessi búnaður á heima á öllum vélaverkstæðum.

Aflvélar ehf. • Vesturhrauni 3 • 210 Garðabær
Sími: 480 0000 • aflvelar.is • sala@aflvelar.is

Myndin sýnir laxeldisumsvif í Patreksfirði en þar hefur IPN-veiran aldrei fundist.

Led húsnúmer

Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum
· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

NÝ PESTARVEIRA Í
LAXI UPPGÖTVUÐ Á
AUSTFJÖRÐUM
V
eira
sem
valdið
getur
sjúkdómnum brisdrepi í
fiskum hefur greinst í laxi úr
sjókví Laxa fiskeldis ehf. í Reyðarfirði.
Þetta er í fyrsta sinn sem IPN-veiran
greinist í laxi á Íslandi, en áður hefur
hún verið staðfest í lúðu árið 1999.
Þetta kemur fram í frétt á vef
Matvælastofnunar.

Ekki merki um sjúkdóm
Því skal haldið til haga að þó svo
veiran hafi greinst hefur sjúkdómurinn
brisdrep (á ensku: Infectious Pancreatic
Necrosis - IPN) ekki komið upp í
löxunum í Reyðarfirði. Sjúkdómurinn
brisdrep hefur heldur ekki komið upp
á Íslandi.
Brisdrep getur valdið tjóni í eldi,
einkum í ferskvatnseldi á seiðum.
Afföll eru algengust í eldi smáseiða
í ferskvatni og í stálpuðum seiðum
sem flutt eru smituð úr seiðastöð í
sjókvíar. IPN-veiran hefur enn ekki
greinst í ferskvatnseldi á Íslandi, en
umfangsmikil vöktun á veirunni hófst
í klak- og seiðastöðvum árið 1985, jafnt
í eldisfiski sem villtum laxi.

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli eða ryðfríu stáli
· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

Veiran undir smásjám
„IPN-veiran uppgötvaðist í kjölfar
sýnatöku við reglubundið innra eftirlit
hjá Löxum fiskeldi ehf. í Reyðarfirði.
Laxinn sem veiran greindist í er
heilbrigður og ástand laxa í kvíum
almennt gott. Tilraunastöð HÍ í
meinafræði að Keldum vinnur nú að
nánari staðfestingu og skilgreiningu
á arfgerð veirunnar í samvinnu við
rannsóknastofu Evrópusambandsins
í veirusjúkdómum lagardýra í
Danmörku, en meinvirkni veirunnar
er mismunandi milli arfgerða,“ skrifar
Matvælastofnun.
IPN-veiran er útbreidd í vatna-

og sjávardýrum á heimsvísu, bæði í
villtu umhverfi og eldi. Hún er þekkt
í Noregi og þar hefur brisdrep valdið
afföllum í laxeldi. Í ársskýrslu norsku
dýralækningastofnunarinnar 2018 má
lesa að afföll vegna brisdrepspestarinnar
geti verið allt frá óveruleg upp í 90
prósent innan hverrar eldisstöðvar. Þar
í landi dró hratt úr tíðni sjúkdómsins
eftir 2010. Undanfarin ár hafa alls um
20 tilfelli brisdreps greinst í seiðaeldi í
ferskvatni og kvíaeldi í sjó í Noregi.
Dreifingarbann í Reyðarfirði
Þekkt er að eldri fiskur í sjó geti tekið
smit úr umhverfi án þess að sýna
sjúkdómseinkenni. Leiða má líkur að
því að veiran sem nú hefur greinst hafi
borist í laxinn úr umhverfi. Veiran er
skaðlaus mönnum og berst ekki með
fiskafurðum.
„Í kjölfar þessarar greiningar er
staða Íslands nú sambærileg stöðu
Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þar hefur
veiran einungis verið greind í fiski
í sjó en aldrei í ferskvatni. Bæði
þessi lönd eru alþjóðlega skilgreind
sem laus við brisdrep (“IPN-free
country”) eins og Ísland. Greining
veirunnar nú ítrekar mikilvægi
vöktunar og smitvarna til að viðhalda
góðri sjúkdómastöðu hérlendis og
fyrirbyggja að sjúkdómurinn brisdrep
komi upp í eldi, einkum í klak- og
seiðastöðvum. Matvælastofnun hefur
í varúðarskyni sett dreifingarbann
á starfsstöð fyrirtækisins að Bjargi
í Reyðarfirði sem mun gilda þar til
slátrað hefur verið úr sjókvíunum,“
skrifar Matvælastofnun.
Þannig eru engin teikn á lofti um
að menn hyggist slátra hinum smitaða
laxi Reyðarfirði til að reyna að uppræta
pestarveiruna.
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Vörur, vélbúnaður og
þjónusta fyrir
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir

Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is
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Grækaris Djurhuus Magnussen rithöfundur og blaðamaður:

„Mikið góðæri og bjartsýni í Færeyjum“
A
llt of sjaldan og of lítið
er fjallað um Færeyjar í
íslenskum fjölmiðlum. Þó
eru þetta næstu nágrannar okkar,
stórvinir og frændfólk sem við eigum
fjölmargt sameiginlegt með. Færeyski
rithöfundurinn og fréttamaðurinn
Grækaris Djurhuus Magnussen er
þekktur í Færeyjum fyrir bækur sínar
og blaðamennsku um áratuga skeið.
Í dag starfar hann sem fréttamaður
á útvarpsstöðinni R7 í Færeyjum.
Hann var nýverið á Íslandi. Aldan tók
hann tali til að heyra helstu tíðindi
úr færeyskum þjóðarbúskap og þá
einkum sjávarútvegi.
Góðæri og nánast ekkert
atvinnuleysi
Grækaris segir að nú gangi mjög vel
í færeysku efnahagslífi. Of vel, segja
sumir og óttast bólumyndun og
ofhitnun í hagkerfinu. Bjartsýnin er
ríkjandi í góðærinu. Atvinnuástandið
er kannski það besta í heimi. „Nú
eru 160 manns á atvinnuleysisskrá
á gervöllum eyjunum sem alls telja
52 þúsund íbúa. Atvinnuleysið telst
þannig undir einu prósenti. Það er næg
vinna, eiginlega of mikil og eftirspurn
eftir starfskröftum.“
Þegar Grækaris er spurður að því
hvað sé nú efst á baugi í útvegi eyjanna
kveður við gamalkunnugt stef sem
Íslendingar kannast við. Samþjöppun
eignarhalds á fiskveiðiheimildum.
Færeyski sjávarútvegurinn býr við
kvótakerfi á öllum stofnum sem
Færeyjar deila með öðrum þjóðum.
Þetta þýðir að kvótar eru til dæmis
á öllum uppsjávarveiðum (síld,
makríl, kolmunna og loðnu) og á
bolfiskveiðum í Barentshafi. Við veiðar

bolfiski innan færeyskrar lögsögu er
hins vegar í gildi kerfi sem byggir á
skiptingu flotans í flokka eftir stærð
skipa og veiðarfærum, skilgreiningu
veiðisvæða fyrir þessa flokka og síðan
úthlutun ákveðins fjölda sóknardaga á
skip innan hvers flokks.
Reyndu kvótauppboð
„Síðustu tíu til fimmtán árin hefur
umræðan mikið snúist um þá staðreynd
að þrjár til fjórar fjölskyldur eða ættir
eiga mestan partinn af útveginum sem
snýr að kvótaveiðunum. Þrjár þeirra
ráða að mestu yfir uppsjávarveiðunum
og sú fjórða er með lítilsháttar
uppsjávarheimildir
en
annars
drottnar hún yfir þorskkvótanum í
Barentshafinu og fleiru.“
Grækaris segir að útgerðir
fjölskyldanna fjögurra gangi vel.
„Sjómenn á skipum þeirra eru með
góð laun. Umræðan hverfist þó um
spurninguna um það hvers vegna
þessar fjölskyldur skuli í reynd eiga
þessar veiðiheimildir sem fela í sér
aðgang þeirra að auðlindinni.“
F ríkisstjórnarmeirihluti hafi gert
tilraun til að breyta fiskveiðilöggjöfinni
þannig að fleirum yrði kleift að komast
inn í greinina. Sú tilraun fól meðal í sér
að færeysk stjórnvöld gerðu reyndu
uppboð á veiðiheimildum. Þetta varð
umdeilt.
„Nú hafa hins vegar orðið
stjórnarskipti í Færeyjum í kjölfar
ný afstaðinna þingkosninga. Nýja
ríkisstjórnin er hægri íhaldsstjórn
Fólkaflokksins,
Sambandsflokksins
og Miðflokksins. Þessi stjórn er
með eins þingmanns meirihluta í
Lögþinginu. Hún ætlar að endurskoða
fiskveiðilöggjöfina og meðal annars

Færeysku stjórnarráðsbyggingarnar á Þinganesi í Þórshöfn. Miklar og heitar
umræður eiga sér nú stað um breytingar á færeyskri fiskveiðilöggjöf.

Gert að eldisfiski í færeysku laxasláturhúsi.
hætta öllum kvótauppboðum. Í staðinn
vill stjórnin koma í gegn lögum um
að úthluta fiskveiðiréttindum, það er
veiðileyfum sem síðan gefa aðgang
að kvótum, til tólf ára í einu, og þetta
endurnýsist síðan sjálfkrafa nema
stórnmálamenn breyti því með nýjun
lögum,“ útskýrir Grækaris.
Erfitt að breyta
Það er þó hægara sagt en gert að breyta
fiskveiðilöggjöfinni í Færeyjum. „Ef
þetta fyrirkomulag kemst á þá verður
mjög erfitt að breyta því. Ef það er
vilji til að fara í það þá yrði ráðandi
þingmeirihluti fyrst að innkalla leyfin.
Svo yrðu næstu tveir meirihlutar, það
er þá í allt þrír meirihlutar – að verða
sammála um lagabreytingar um að
stöðva slíka útgáfu slíkra leyfa. Þar
með er það nánast bara fræðilegur
möguleiki að hægt verði að bakka
út úr slíku 12 ára veiðileyfakerfi.
Núverandi stjórn getur gjarnan breytt
fiskveiðilögggjöfinni en vandinn
verður ef menn vilja breyta henni síðar.
Það lítur því út fyrir að núgildandi kerfi
þar sem þessar fjölskyldur virðast fá
úthlutað fiskveiðiheimildum Færeyja
til eilífðarnóns ætli að verða viðvarandi.
En um allt þetta eru miklar umræður
núna í Færeyjum. Þessa dagana
er hart deilt um ýmis atriði í nýrri
fiskveiðilöggjöf sem stjórnin hefur nú
á borðum sínum. Þetta er túlkað með
ýmsum hætti og mínar útleggingar á
þessu eru sjálfsagt umdeilanlegar líka.“
Auk þessa hefur einnig verið rætt
um hvað gera eigi við sóknardagakerfið
sem notað er við bolfiskveiðar í
færeysku lögsögunni og lýst er
stuttlega hér að ofan. Grækaris segir
að síðustu tillögur gangi út að það
fiskveiðistjórnunarkerfi verði áfram
við lýði.
Velgengni í færeyskum útvegi
Í fiskveiðiauðlindinni er fólginn einn
helsti þjóðarauður Færeyja. Að sögn
Grækaris Djurhuus Magnussen þá ríkir
nú góðæri í færeyskum sjávarútvegi.
Aflabrögð við eyjarnar eru afar góð og
hafa verið það nú um nokkurn tíma.
Bolfiskveiðar við eyjarnar skila góðum
afla. Á þessu ári hefur mikil og óvænt
þorskgengd verið víða við eyjarnar.
Það er skortur á beitningamönnum
fyrir línuflotann sem rótfiskar.
Uppsjávarskipin hafa líka gert það gott,
bæði á síld, makríl og kolmunna.

„Helsta vandamálið nú er að
línuflotinn er orðinn gamall. Skipin
eru dýr í rekstri. Til að endurnýja hann
þurfa útgerðirnar meiri tekjur. Þetta er
meðal annars ástæða þess að margir
vilja breyta úthlutun aflaheimilda.
Það hefur komið upp þrýstingur á
að veiðiheimildum í uppsjávarfiski
verið deilt á fleiri hendur svo fleiri geti
aukið tekjumöguleika sína og farið í
nýfjárfestingar. En líkurnar á að það
gerist sýnist mér að séu frekar litlar,“
segir Grækaris.
Ævintýraleg þróun í laxeldi
Annar hluti sjávarútvegs í Færeyjum
er laxeldið. Þar hefur vöxturinn verið
ævintýralegur á undanförnum árum.
„Fyrir um tveimur áratugum síðan stóð
hefðbundinn sjávarútvegur undir um
90 prósentum af útflutningsverðmæti
Færeyja en laxeldið var með um fimm
prósent. Nú er um það bil sama hlutfall
af heild í hvorri grein fyrir sig. Fyrir
sjö árum síðan voru flestir starfandi

innan hefðbundins sjávarútvegs, það
er veiðum og vinnslu og því sem fylgir.
Í dag eru álíka margir starfsmenn í
fiskveiðum og fiskeldi. Hjá stærsta
eldisfyrirtækinu Bakkafrosti einu
saman eru um þúsund starfsmenn.“
Grækaris greinir stuttlega frá
Bakkafrosti sem er raunverulegur risi
í færeysku atvinnulífi. „Fyrirtækið
framleiðir um 50 þúsund tonn
af laxi árlega. Nýlega keypti það
laxeldisfyrirtæki
í
Skotlandi.
Takmarkið hjá Bakkafrosti er að
komast alls í um hundrað þúsund
tonna framleiðslu. Bakkafrost var
skráð á hlutabréfamarkaðinn í Ósló
2009. Þá var virði félagsins sex
milljarðar færeyskra (danskra) króna.
Í dag er virði þess um 35 milljarðar.
Stærstu einstaklingar í eigendahópi
Bakkafrosts eru Regin Jacobsen
forstjóri og Oddvør Jacobsen móðir
hans. Norski eftirlaunasjóðurinn er
líka meðal stærstu hluthafa.“
Aðeins
þrjú
laxeldisfyrirtæki

Sauðkindin var lengi helsti búsmali Færeyinga en nú hefur laxinn tekið við.
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starfa í Færeyjum. Auk Bakkafrosts
eru það Luna sem framleiðir um tíu
þúsund tonn árlega og MOWI Faeroe
Islands sem er af svipaðri stærð. Það
síðarnefnda er hluti af norsku MOWIsamsteypunni sem er sú stærsta í
heimi innan laxeldis.
Sveigjanleiki í laxaútflutningi
Nokkrar sviptingar hafa orðið í
markaðsmálum færeyska laxins.
„Það sem af er þessu ári hafa um
65 prósent af eldislaxinum verið
flutt út til markaða í Evrópu. Þetta er
breyting frá síðasta ári. Þá fóru um 40
prósent bara til Rússlands. Í ár fara
einungis um fimm prósent þangað
og síðan til Bandaríkjanna og Kína,
en meirihlutinn eins og ég sagði til
Evrópu. Ástæðan fyrir því að svo mikið
fer skyndilega til Evrópu er að þar fást
nú hæstu verð. Rússland borgar ekki
jafn vel en þangað er þó enn fluttur út
lax svo halda megi viðskiptatengslum
þar í landi.“
Grækaris bætir við að nýjustu
fréttir um að rannsókn sé hafin í
Bandaríkjunum á því hvort norsk
laxeldisfyrirtæki
hafi
stundað
verðsamráð á mörkuðum þar gæti
reynst góðar fréttir fyrir færeyska
laxeldið. Slík rannsókn geti leitt til þess
að norsku eldisfyrirtækjunum verði
úthýst frá Bandaríkjamarkaði og þá
opnist ný tækifæri fyrir eldislax annars
staðar frá.
Aðspurður segir hann sjúkdómar
og sníkjudýr hafi ekki valdið
ólíðandi búsifjum í færeysku laxeldi
á undanförnum árum. „Það hafa
vissulega verið vandamál með laxalús.
Annars hafa sjúkdómar ekki ollið
miklum skaða. Upp úr aldamótunum
urðu þó mjög miklar búsifjar af þeirra
völdum, einkum vegna ILA-veirunnar
sem veldur blóðþorra í laxinum.

Þetta leiddi til endurskipulagningar á
færeysku laxeldi og síðan hefur leiðin
bara legið upp á við.“
Fylgjast grannt með Samherjamálinu
Tal okkar berst að lokum að
Samherjamálinu sem hefur vakið
mikla athygli í Færeyjum.
Grækaris segir að Samherjamálið
gæti haft pólitískar afleiðingar í
Færeyjum ef færðar verði sönnur á að
eitthvað misjafnt hafi átt sér stað. „Það
snýr einum að umræðunni um erlent
eignarhald í sjávarútveginum. Margir
eru andvígir því að útlendingar eigi
í færeyskum útvegsfyrirtækjum en
þeir hafa mátt eiga að 20 prósentum.
Nýja landsstjórnin er þó fylgjandi
erlendu eignarhaldi. Samherji á hlut
í útgerðarfyrirtækinu Framherja á
Færeyjum. Mál Samherja vegna veiða
við Afríku hefur þegar leitt til þess
að umræðan um erlent eignarhald í
færeyskum útvegi og atvinnulífi hefur
vaknað á ný. Þeir sem eru á móti slíku
hafa gripið þetta mál og nota það
til að rökstyðja sinn málstað,“ segir
Grækaris.
Ísland og Færeyjar höfðu með sér
fríverslunarsamning sem nefndur hefur
verið Höyvíkur-sáttmálinn. „Honum
var sagt upp af fyrri landsstjórn. Sú
ákvörðun hefur ekki verið dregið til
baka af nýju stjórninni. Hægri og
miðflokkarnir sem að henni standa
eru þó jákvæðir í garð sáttmálans. Ég
tók nýlega viðtal við Jenis Kristjan Av
Rana sem er nýji utanríkisráðherra
okkar. Hann sagði að tilhögun yrði sú
að það íslenska eignarhald í færeyskum
atvinnugreinum sem hefði verið komið
á áður en samningnum var sagt upp
yrði leyft áfram. Nýjum aðilum yrði
hins vegar ekki leyft að komast að
borðinu,“ segir Grækaris Djurhuus
Magnussen að lokum.

Grækaris Djurhuus Magnussen í Reykjavík nú í lok nóvembermánaðar.

Á fiskmarkaðinum á Tóftum.

Mikil og góð þorskveiði er nú við Færeyjar. Myndin sýnir Klakksvík sem er einn helsti útgerðarbærinn.

Löggilding, skoðun og ísetningar á ökuritum og hraðatakmörkurum

Við erum með nýjustu og fullkomnustu
tæki sem boðið er upp á frá VDO til að mæla
og stilla allar gerðir af digital og analong ökuritum
Endilega hafið samband og sjáið hvort við getum ekki leyst ykkar mál.
Ágúst Magni, sími 896 1083, agustm@vikverkstaedi.is, vikverkstaedi.is

Mælar á allar
gerðir vagna

Vík verkstæði
Funahöfða 17, 110 Reykjavík
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Sjávarafurðaverð í hæstu hæðum
L

andsbankinn hefur birt nýja
Hagsjá sína fyrir sjávarútveg.
Þar kemur fram að verð
sjávarafurða hefur hækkað töluvert
á þessu ári mælt í erlendri mynt.
Hækkunin hefur verið töluvert
umfram hækkun almenns verðlags
erlendis. Þetta er að nokkru leyti
huggun harmi gegn þegar ljóst er
að loðnubresturinn verður enn um
stund að minnsta kosti.
Veruleg hækkun
Hækkunin á þriðja ársfjórðungi nam
9,3% milli ára. Það er mesta hækkun
á 12 mánaða grundvelli síðan á öðrum
fjórðungi 2015, þegar verðið hækkaði
um 13,3%.
Á fyrstu þremur fjórðungum
ársins var verðið að 8,2% hærra
en á sama tímabili í fyrra. Til
samanburðar hækkaði verðvísitala
Matvælastofnunar
Sameinuðu
þjóðanna á kjöti um 2,5% milli sömu
tímabila.
Litið yfir lengra tímabil hefur verð
íslenskra sjávarafurða hækkað meira
en heimsmarkaðsverð á kjöti. Þannig
nemur hækkun verðs á íslenskum
sjávarafurðum um 50% frá árinu
2010 en verðhækkun á kjöti nemur á
sama tímabili 20%. „Hér er þó rétt að
benda á að útflutningur á íslenskum
sjávarafurðum fer ekki allur beint til
manneldis og má þar nefna mjöl sem
er m.a. notað sem fóður í fiskeldi,“
segir í Hagvísi Landsbankans.
Útflutningsverðmæti eykst
Útflutningsverðmæti
sjávarafurða
nam 192 milljörðum króna á fyrstu
þremur fjórðungum ársins borið
saman við 171,6 ma.kr. á sama tímabil
í fyrra. Þetta er 11,9% akuning.
Meira útflutningsverðmæti skýrist að

töluverðu leyti af veikingu krónunnar
milli ára. Gengisvísitala krónunnar á
fyrstu þremur fjórðungum ársins var
11,7% hærri en á sama tímabili í fyrra.
Mælt á föstu gengi krónunnar þá jókst
útflutningsverðmæti um 0,2% milli
ára.
Loðnan setur strik
Lítil aukning útflutningsverðmætis
þrátt fyrir hækkun afurðaverðs í
erlendri mynt skýrist fyrst og fremst af
loðnubresti. Engar veiðar voru heimilar
á síðustu vertíð.
Útflutningsverðmæti
loðnu
dróst saman um 10,2 ma.kr. á föstu
gengi krónunnar en litið framhjá
áhrifum
loðnuútflutnings
jókst
útflutningsverðmæti sjávarafurða um
6%.
Á gengi hvers tíma jókst
útflutningsverðmæti sjávarafurða, litið
framhjá loðnuútflutningi, um tæpa
30 ma.kr., eða 18,4%. Landsbankinn
skrifar að sé litið framhjá þeim
útgerðum sem gera út á loðnu megi
ætla að margar útgerðir hafi upplifað
mikinn tekjuauka milli ára í krónum
talið.
Mesta verðhækkunin á loðnu
Fá má grófa mynd af verðhækkun
einstakra tegunda í erlendri mynt milli
ára þegar útflutningur sjávarafurða
niður á tegundir er settur á fast gengi
og fast magn í tonnum talið.
Sé litið til þeirra 20 tegunda sem
skiluðu mestu útflutningsverðmæti
á þessu ári sést að langmesta
verðhækkun í erlendri mynt mælist í
loðnu. Hækkunin nemur 114% milli
ára. Þetta er líklega töluvert ofmat og
þarf því að taka þessari niðurstöðu með
verulegum fyrirvara. Ástæðan er sú að
líklegt er að hærra hlutfall hrogna sé í

Eftir stöðugt meira er að slægjast úr hafinu. Mjölnir BA heldur á miðin undir Blakknum við Patreksfjörð.

útflutningi þessa árs en í fyrra en hrogn
gefa mun hærra verð en mjöl. Hlutfall
hrogna í útflutningi loðnu hefur fylgst
að við magn veiða í gegnum tíðina.
Þeim mun meiri veiðar, þeim mun
hlutfallslega lægra hlutfall af aflanum
hefur verið nýttur í hrognatöku.
Humar í öðru sæti
Næstmesta hækkunin var í humri,
tæp 30%. „Ekki er ólíklegt að
verðhækkunina megi að hluta rekja til
minna framboðs af humri en veiðar
voru 64% minni í tonnum talið á fyrstu
9 mánuðum ársins borið saman við

sama tímabil í fyrra. Humarstofninn
hefur verið í lægð og hafa veiðar
verið bannaðar m.a. í Jökuldjúpi
og Lónsdjúpi til verndar á ungviði
humars.“

Þriðja mesta hækkunin var í
Skarkola, eða 20%. Verðhækkun á
langmikilvægasta
fiskistofninum,
þorskinum, nam 7,1% milli ára. Verð á
ýsu hækkaði um 1%, ufsa um 4,6% og
karfa 13,3%.

Kælimiðlar
á Íslandi síðan 1941
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Úriþaneiningar

Eigum til úriþaneiningar
á lager, fyrir kæla,
frysta og milliveggi.

Kælikerfi
Tilbúin kælikerfi
í öllum stærðum
og gerðum.

Ammoníak

Freon • R-404a • R-32 • R-507a • R-422a
R-449a • MO29 • R-134a • MO49
R-1234yf • MO79

Ísvélar
Frá 1 tonn / 24 klst.
Fjárfesting sem
borga sig.

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
Allt í kælikerfið
á einum
stað
kgg@kgg.is • 55-20000
• www.kgg.is

kgg.is
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Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is
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Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Aðei
11.99
+vs

Ótrúlegt
kynningar
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Bókarkafli:

Barist fyrir lífinu um borð í Ara RE
Í

febrúar árið 1925 gekk mikið óveður yfir Ísland – það mesta frá upphafi
mælinga. Þök fuku, hlutar rifnuðu af húsum og hurfu út í buskann. Fimm
manns urðu úti í fárviðrinu. Áhrif hamfaranna urðu þó mest á sjó, nánar
tiltekið á Halamiðum úti fyrir Vestfjörðum. Þar var fjöldi togara að veiðum og
börðust áhafnir þeirra hetjulega við hamslaust óveðrið. Sum skipanna náðu
landi, önnur ekki. Alls drukknuðu 74 sjómenn í Halaveðrinu mikla.
Í bókinni lýsir Steinar J. Lúðvíksson baráttu togarasjómanna við veðurofsann
sem og hamförum á landi og styðst m.a. við frásagnir þeirra er náðu heilir í höfn.
Steinar gjörþekkir sjóslysasögu Íslands og er höfundur stórvirkisins Þrautgóðir á
raunastund sem kom út í nítján bindum og naut mikilla vinsælda.
Í kaflanum sem fer hér á eftir er greint frá baráttu skipverja á togaranum Ara:

T

ogarinn Ari lagði af stað úr
höfn í Reykjavík 2. febrúar.
Jón Jóhannsson skipstjóri og
nokkrir úr áhöfn skipsins ákváðu
að taka sér frí þennan túr. Var
Guðmundur Jóhannsson fenginn til
að leysa skipstjórann af en hann var
þaulvanur skipstjórnandi. Þórður
Hjörleifsson var 1. stýrimaður í
túrnum.
Guðmundur ákvað að reyna
fyrir sér á Halamiðum en á leiðinni
vestur var kastað nokkrum sinnum
á hefðbundnum togaraslóðum. En
það var sama hvar reynt var, alls
staðar var aflinn rýr. Jón Matthíasson
loftskeytamaður
fylgdist
með
aflabrögðum togaranna sem voru úti
og færði skipstjóra sínum fréttirnar
jafnóðum. Allir voru að kvarta yfir
litlum afla en ástandið virtist þó einna
skást úti á Hala. Þangað var Ari kominn

að kvöldi föstudagsins 6. febrúar og
togaði þar aðfaranótt laugardagsins.
Var hann syðst á slóðinni og voru þar
ekki önnur skip. Eins og áður var aflinn
lítill og þegar veður tók að versna um
morguninn ákvað Guðmundur að
hætta veiðum og sjóbúa skipið. Hann
eins og nánast allir sjómenn höfðu frétt
af fárviðrinu sem varð á Halanum á
jólunum árið áður þegar Glaður og
fleiri togarar voru hætt komnir. Ekki
bjuggust menn við að slíkt myndi
endurtaka sig en allur var varinn góður.
Skipverjar á Ara gáfu sér góðan
tíma til að ganga frá. Öðru hverju
gekk sjór á skipinu og eftir því sem á
daginn leið versnaði veðrið og um
það leyti sem Ara var snúið upp í
veðrið og farið að andæfa, var komið
sannkallað ofsaveður og svo dimmur
bylur að frá brúnni varð vart séð fram
á hvalbakinn. Ísing tók að hlaðast á

Ara og einhvern tímann um kvöldið
hætti Jón loftskeytamaður að geta
sent og hlustað á hvað aðrir höfðu
að segja. Þegar að var gáð kom í ljós
að loftnetsstöngin á fremra mastrinu
hafði brotnað og loftnetið fallið niður.
Þar með var Ari orðinn sambandslaus.
Loftskeytaklefinn var aftan við
stýrishúsið. Ákvað Jón að yfirgefa hann
og fór niður í káetu skipstjórans og
lagði sig þar.
Snemma nætur fékk Ari á sig
gríðarmikinn brotsjó. Sortinn var svo
mikill að menn sáu hann ekki rísa og
vissu ekki fyrr til en að hann skall á
skipinu með ógnarþunga og lagði það
á stjórnborðshliðina. Brotnuðu margar
rúður í brúnni og ískaldur sjórinn
fossaði inn. Þórður Hjörleifsson var
á vakt og brást hann þegar við, fór að
vélsímanum og hringdi á fulla ferð.
Ætlaði hann að freista þess að rífa
skipið upp. En hann fékk engin svör,
enda kom í ljós að við áfallið hafði
síminn laskast og var ónothæfur.
Þegar Sigurður Einarsson 1. vélstjóri
varð þess var að sambandslaust var
við brúna leitaði hann uppgöngu og
komst þangað við illan leik með því
að skríða inn um gluggann hlémegin
á stýrishúsinu. Urðu menn sammála
um að eina ráðið til að rétta Ara væri
að kasta til í skipinu og fór Þórður
stýrimaður fram í lúkar til þess að
kalla mennina þar til verka. Var það
áhættusöm ferð, því á leiðinni færðist
Framhald á af bls. 14

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677

umb.is

Okkar umbúðir eru ætlaðar undir matvæli
Vinsamlega skilið tómum umbúðum strax á næsta fiskmarkað

Gleðilegt nýtt ár
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og þökkum samfylgdina
á liðnu ári

SJÁVARÚTVEGUR

HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

tvegur er
UNDIRSTAÐA
a velferðar VELFERÐAR
Sjávarútvegur er
ndistaða velferðar
VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

Verkalíðsfélagið Hlíf

Snæfellsbær

VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

Sandgerðishöfn

Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum

Suðurnesjabær

Sandgerðishöfn

Reykhólahreppur

Bolungarvíkurhöfn

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

BOLUNGARVÍKURHÖFN

FJARÐABYGGÐ
EYKHÓLAHREPPUR

Sjómanna- og vélstjórafélag
Grindavíkur

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.
BOLUNGARVÍKURHÖFN

Vestmannaeyjar

Alhliða þjónusta
Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur
Sala og framboð
á öllum fisktegundum
Kominn til þess að vera
EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109
FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Grindavíkurhöfn
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Framhald af bls. 12
þilfarið af og til algjörlega í kaf.
Sjór hafði ekki komist í lúkarinn en
þar var allt á tjá og tundri. Brugðust
menn skjótt við og hröðuðu sér í lestina
að kasta til. Töluverður sjór hafði
streymt niður í skipið en ljósavélin
haldist í gangi og tókst að koma dælum
í gang og hefja lensið. Ari tók að réttast
og var þá aðalvélin sett í gang og þegar
allt var tilbúið var ætlunin að setja
stýrið hart í bak og snúa skipinu upp í.
En þegar til átti að taka virkaði
stýrið ekki. Kom í ljós að í áfallinu
hafði stýriskeðjan farið úr skorðum
sínum og engin leið var að laga það
án þess að fara út, en þvílík læti voru
í veðri og sjó að á því voru ekki tök.
Ara flatrak fyrir sjó og vindi og brátt
sást að los var komið á vörpurnar sem
þó hafði verið gengið tryggilega frá.
Lifrartunnurnar á þilfarinu tóku einnig
að losna. Þótt það væri hættuspil fóru
tveir skipverjanna út og tókst að brjóta
nokkrar tunnur og hleypa úr þeim lýsi
og lifur sem myndaði brák við skipið
og varð til þess að lægja öldurnar sem
að því riðu.
Þannig gekk fram á sunnudagskvöld.
Þá var veður farið að dúra það mikið

að menn hættu sér út. Varð þeim fyrst
fyrir að koma böndum á vörpurnar og
það sem þeim fylgdi. Tókst það eftir
mikið erfiði. Með jöfnu millibili voru
lifrartunnur slegnar upp og brákinni
þannig viðhaldið. Eftir á töldu menn
nær fullvíst að það hefði orðið til þess
að Ari fékk ekki á sig meiri brotsjó.
Aðfaranótt mánudags tókst síðan
að koma stýriskeðjunni á sinn stað
og eftir það höfðu menn stjórn á
skipinu. Guðmundur skipstjóri setti
á hálfa ferð og stefndi fyrst í suður
og síðan í austur. Ekki höfðu þeir
hugmynd um hvar skipið var statt –
hversu langt það hafði hrakist undan
veðrinu meðan það rak. Þegar birti af
degi sáu þeir til lands. Þá sást að þeir
voru komnir suður í Breiðafjörð og
var Látrabjarg á bakborða. Stefnan
var sett á Patreksfjörð. Þegar komið
var í skjólið í firðinum var akkerum
kastað og gengið í að laga það sem
aflaga fór í látunum. Eftir að komið
var upp bráðabirgðaloftneti settist Jón
Matthíasson við tæki sín. Þau virkuðu.
Loftskeytastöðin í Reykjavík var kölluð
upp og látið vita hvar Ari var og að
áhöfnin væri heil á húfi.

Reki ehf. er stoltur umboðsaðili
fyrir Donaldson á Íslandi.
Eigum hverskyns síur á lager.
Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is
Ari RE 147 var smíðaður 1920. Sökk út af Vestfjörðum 2. október 1936. Þá hét skipið
Leiknir BA 167, gerður út frá Patreksfirði. Fimmtán manna áhöfn bjargaðist um borð
í togarann Gylfa BA 77.

SÆTI Í DRÁTTARVÉLAR,
LIÐLÉTTINGA OG
LYFTARA FRÁ
UNITEDSEATS.
Annar togari sem komst af úr Halaveðrinu var Gylfi RE 235. Ísing sleit niður loftnet
og brotsjór hreinsaði gler úr öllum gluggum framan á brúnni og bakborðsmegin. Þó
var Gylfi talinn hafa sloppið þokkalega vel úr veðurofsanum.

Hagur veiða og vinnslu 2018

H
Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is

agnaður
sjávarútvegs
fyrir
tækja fyrir afskriftir,
fjármagnskostnað og tekju
skatt (verg hlutdeild fjármagns,
EBITDA)
sem
hlutfall
af
heildartekjum hækkaði milli áranna
2017 og 2018. Í fiskveiðum og
fiskvinnslu hækkaði hlutfallið (án
milliviðskipta) úr 21,2% í 25,2%, í
fiskveiðum fór hlutfallið úr 18,1%
í 18,0% og í fiskvinnslu úr 10,6% í
14,8%. Þetta kemur fram í nýjust
Hagtíðindum Hagstofu Íslands.
Hreinn hagnaður (EBT) í
sjávarútvegi, samkvæmt árgreiðslu
aðferð, nam 12,2% árið 2018

samanborið við 7,1% árið áður. Í
fjárhæðum nam hagnaðurinn 26,9
milljörðum króna eftir að gjaldfærð
hefur verið árgreiðsla að fjárhæð 28,6
milljarðar. Sé miðað við hefðbundna
uppgjörsaðferð er niðurstaðan 11,5%
hagnaður árið 2018 eða 25,4 milljarðar,
samanborið við 6,9% hagnað árið 2017
eða 13,1 milljarður.
Samkvæmt efnahagsreikningi voru
heildareignir sjávarútvegsins rúmir
709 milljarðar króna í árslok 2018,
heildarskuldir rúmir 412 milljarðar
króna (hækkun um 10,0%) og eigið fé
tæpir 297 milljarðar króna.
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KVEIK JUM
Á PERUNNI
Rafiðnaðarsamband Íslands sendir
jóla- og baráttukveðjur til allra
landsmanna á nýju ári.
Kveikjum á perunni og krefjumst
hærri launa, styttri vinnutíma
og húsnæðis fyrir alla!
Rafiðnaðarsamband
Íslands í 50 ár

Rafiðnaðarsamband Íslands
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:

www.normx.is

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kælipressur og frystipressur

Leiðandi í kolsýru
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6. TÖLUBLAÐ 6. ÁRGANGUR

31. MAÍ 2018

íshúsið

www.ishusid.is
Kristín Ingólfsdóttir
Sverrir Einarsson
Margrét Ásta Guðjónsdóttir
S: 566
6000
Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

VILT ÞÚ AUGLÝSA Í ÖLDUNNI? SÍMINN ER 578-1190 AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Heimild til aukins
seiðaeldis

M

atvælastofnun hefur veitt
Háafelli ehf. rekstrarleyfi
til fiskeldis að Nauteyri í
Strandabyggð í samræmi við lög um
fiskeldi. Matvælastofnun auglýsti
tillögu að rekstrarleyfi á vefsíðu
stofnunarinnar þann 6. september
sl. og var frestur til að skila inn
athugasemdum til 4. október 2019.
Frá þessu er greint á heimasíðu
stofnunarinnar (mast.is) þar sem
einnig má finna upplýsingar tengdar
leyfisveitingunni.
Háafell sótti um stækkun á
orrænafyrirstrand
menningar
há
rekstrarleyfi
800 tonna
seiðaeldi
tíðin
„Nordisk kust
kultur“
á laxi og
regnbogasilungi
að Nauteyri.
verður
Siglufirði
Fyrirtækið
var haldin
áður meðá rekstrarleyfi
dagana
4. –tonna
8. júlíseiðaeldi
2018. Háátíðin
fyrir 200
laxi er
og
súregnbogasilungi
sjöunda í röðinni.
á samaHún
stað.ber yfir
skriftina:
„Tónum
liststækkun
við haf og
strönd.“
Umsókn
rekstrarleyfis
sama tíma
fer Þjóð2018.
lagaháÚttekt
tíðin
varÁmóttekin
24. október
fram.
Au þesshefur
fagnar
Siglu
fjörður
starfsstöðva
farið
fram
og
100
ára kaup
staðarafmæli oggildistöku
200 ára
staðfestir
Matvælastofnun
verslunar
sögu. Þjóðin
heldur
svo upp
rekstrarleyfis
Háafells
FE-1146
að
á Nauteyri
aldarafmæli
sjálfstæðis er
ogeinnig
fullveldis
en starfsemin
háð
Ísstarfsleyfi
lands. Umhverfisstofnunar.
Mark
mið hátíðarinnar fyrirtækisins
er að vekja
Framkvæmd
ater
hygli
á strand
menningu
ekki
matsskyld
skv.þjóðarinnar
ákvörðun
sem
einum merkasta
hornsteini
í
Skipulagsstofnunar
í samræmi
við lög
menningar
hennar og sögu. Þetta
um mat á arfi
umhverfisáhrifum.
er gert
með því
gefakæra
sérfræðingum
Heimilt
eraðað
ákvörðun
ogMatvælastofnunar
almenningi tækifærium
á að hittast,
útgáfu
læra,
miðla og skapa
tengsl. Mark
rekstrarleyfisins
til úrskurðarnefndar
miðið
er einnigogað styðja
strand
umhverfisauðlindamála.
menninguna
sinni fjöl
breytni og
Kærufresturí allri
er einn
mánuður
frá
kynna
hana
fyrir almenningi.
birtingu
auglýsingar
um að leyfið hafi
Á há
tíðinni fara fram sýningar
verið
veitt.
og vinnu
stofur, allir börn
Seiðaeldisstöð
hefur og full
verið
orðnir
getaá verið
þátttakendur
og
starfrækt
Nauteyri
frá 1985.
notið
þeirrar dagBæjarins
skrár sem í besta
boði er.á
Fjölmiðillinn
ÁVestfjörðum
hátíðinni verður
handverk,
skrifar sýnt
að Háafell
hafi
bæði
gamalt
og nýtt, ogstækkun
hvernig hægt
boðað
fyrirhugaða
fyrir
erfjórum
að nýta
söguna
tilSkipulagsstofnun
atvinnu og ný
árum
síðan.
sköpunar.
fólk verður
komst að Hand
þeirriverks
niðurstöðu
í lokvið
árs
vinnu
og sýnir og kynnir
2015 sína
að framkvæmdin
þyrfti verk
ekki
sín.
smíðaðir ogÁformað
sýndir oger
að Bátar
fara íverða
umhverfismat.
boðið
er upphúsnæði
á kvikmynda
sýningar,
að stækka
stöðvarinnar
úr
tón
list, fermetrum
myndlist, leik
list fermetra.
og dans og
1.000
í 6.000
börn geta sótt vinnusmiðjur.
Hátíðin er haldin í samstarfi við
Þjóðlagahátíðina, Síldarminjasafnið
og sveitafélagið Fjallabyggð. Hafir þú
áhuga á þátttöku eða viljir fá nánari
upplýsingar vinsamlegast hafðu sam
band við Sigurbjörgu Árnadóttur í
síma 823 4417 eða með tölvupósti á
netGólfþvottavél
fangið sibba.arna@gma
sem léttir il.com.

BJB-Mótorstilling umboðsaðili
Continental dekkja á Íslandi

Strandmenning
á Sigló

N

vinnuna, sparar tíma og
þrífur ótrúlega vel
i-teamglobal.com

Betolvex

B-12

BESTU DEKKIN
SÍÐUSTU 50 ÁRIN!
- Samkvæmt Auto Motor Sport magazine

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
um árabil með WiseFish í fararbroddi, CfMD vottað af Microsoft.
Þýskur hágæða dekkjaframleiðandi síðan 1871
Continental býður mikið úrval dekkja undir
sjávarútvegslausnir
allar gerðir ökutækjaÞú
og færð
vinnuvéla

í áskrift á navaskrift.is.

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk

VIÐGERÐIRBjóðum
• BILANAGREININGAR
• DEKKJAÞJÓNUSTA
einnig Office
365 í áskrift.• PÚST • HJÓLASTILLING • SMURNING
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Hafðu samband og
pantaðu kynningu
fyrir þitt fyrirtæki

Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn.

æst ánehf
FAflvélar
seðils
lyfGarðabæ,
Vesturhrauni 3, 210
Sími: 480 0000, www.aflvelar.is

..sameinuð
gæði
Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti
93-95,
600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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