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Blóðbaðið í
Dögurðarnesi
Þ

yrill í Hvalfirði. Fram undan þessu fagra fjalli voru samkvæmt fornum sögum framin
mestu fjöldamorð Íslandssögunnar. Í þessu blaði er sagan rifjuð upp í afbragðs grein
eftir Borgfirðinginn Hermann Þórðarson kennara. Hún birtist upphaflega í Vikunni
fyrir 79 árum síðan. Sjá bls. 8, 9 og 10.

VEIÐIGJÖLDIN

Mengun hafsins

Vesturlandsvegur

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

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

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
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MagnesíuM Kísill

Hin fullkomna tvenna
fyrir Heilsu og fegurð
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Akurey AK fékk í skrúfuna og fór í slipp
Á

höfnin á Akurey AK, hinum
nýja ísfisktogara HB Granda
varð fyrir því óláni þann 6.
febrúar sl. að fá vörpunetið í skrúfuna.
Skipið var þá að karfaveiðum á Jökultungu vestur af landingu. Togarinn
Ottó N. Þorláksson RE sem tilheyrir
sömu útgerð var á leið frá Reykjavík
á Vestfjarðamið þegar þetta gerðist og
staddur í um 30 mílna fjarlægð. Hann
tók Akurey í tog til Reykjavíkur en
þangað voru um 75 sjómílur.
Akurey var að ljúka veiðiferð þegar
óhappið varð og komin með um 120
tonna afla. Slæmt veður var og mikill
sjór en lægði er á leið í drættinum þó

ölduhæð væri enn mikil.
Varðskipið Þór kom til
móts við skipin og
var til reiðu ef þyrfti.
Allt gekk þó að óskum og Akurey var
dregin til Reykjavíkurhafnar.
Í Reykjavík var
Akurey tekin upp
í dráttarbrautina en
staldraði stutt við þar.
Skipið er nú aftur farið á
veiðar.

Akurey AK við hafnargarð HB Granda í Reykjavík
rétt áður en skipið hélt aftur á veiðar.

Önnur mynd af skipinu í slipp. Ljósm.:
Þórhallur Sófusson Gjöveraa.

Akurey AK í slippnum
í Reykjavík. Ljósm.: Þórhall-

Í Borgarnesi.

ur Sófusson Gjöveraa

Ráðast þarf í húsnæðisbyggingar um land allt
N

auðsynlegt er að ráðast í
umfangsmikla uppbyggingu
húsnæðis um allt land. Þetta
er á meðal þess sem fram kemur í nýrri
ályktun stjórnar Íbúðalánasjóðs sem
samþykkt var í byrjun þessa mánaðar.
Tölur sýna að landsbyggðin hefur vart
náð vopnum sínum svo neinu nemur hvað varðar íbúðabyggingar eftir
efnahagshrunið 2008. Fjölgun nýrra
íbúða á Vesturlandi er lítil.
Íbúðum hér á landi fjölgaði í heild
um 1.759 í fyrra. Til samanburðar
fjölgaði þeim um 1.580 árið 2016.
Aukningin er því einungis tæplega
200 íbúðir milli ára. Nýjar tölur frá
Verslunin
Belladonna
Þjóðskrá sýna þetta.
Sé fjölgun íbúða í fyrra skoðuð eftir sveitarfélögum kemur í ljós að íbúðum fjölgaði mest í Mosfellsbæ, eða um
401 íbúð. Næst kemur Reykjavík, þar
sem íbúðum fjölgaði um 322 í fyrra
samkvæmt tölum Þjóðskrár. Til samanburðar fjölgaði íbúðum í borginni Endursöluaðilar um land allt
um 635 árið 2016. Kópavogur er í
þriðja sæti í fjölgun íbúða í fyrra, en
íbúðum í bænum fjölgaði um 269 í
fyrra borið saman við
168 árið 2016.
Í nýlegri skýrslu
Íbúðalánasjóðsljósið
kemur
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu
fram að íbúðum þyrfti
að þínum þörfum með
að Appi
fjölga um samtals
17.000 árin 2017-2019
til að mæta að fullu þörf
og uppsöfnuðum skorti.
Nú þegar liggur fyrir að
íbúðum fjölgaði um tæplega 1.800
í fyrra má draga þá ályktun, sé tekið
mið af niðurstöðum skýrslunnar, að
íbúðum þyrfti að fjölga um um það bil
15.000 í ár og næsta ár, 2018 og 2019,
til að mæta að fullu þörf og uppsöfnuðum skorti. Afar ólíklegt að uppbyggingarhraðinn verði nægjanlegur
næstu tvö árin til að það náist að mæta
þörf almennings fyrir íbúðir.

Nýjar vörur
streyma inn

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós
Snjöll lýsing!

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87333 01/18

Í FULLKOMNU FLÆÐI

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Hybrid – 50% rafdrifinn

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með
fyrirvara um villur.
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Rúmlega helmingsUm meinta
lækkun
veiðigjaldsins
kreppu fjölmiðla

leiðari

Á

dögunum var kynnt skýrsla nefndar um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Þessi nefnd átti að leggja fram tillögur um
„nauðsynlegar aðgerðir til að bæta rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla hér á landi,“ eins og segir í inngangi hennar. Tillögurnar
ættu að miðast við það að hér á landi „fengist þrifist fjölbreyttur markaður frjálsra fjölmiðla, með tilliti til mikilvægs hlutvers þeirra fyrir lýðræðisþróun og samfélagsumræðu.“
En er kreppa í fjölmiðlun á Íslandi? Gróskan
þar hefur aldrei verið meiri. Skýrslan greinir frá
því að rúmlega 50 dag- eða vikublöð og tæplega
30 tímarit séu gefin út í landinu. Svo bætast við
um 80 vefmiðlar, um 20 sjónvarpsstöðvar og tæplega 20 útvarpsstöðvar. Síðan eru ýmsar aðrar
efnisveitur. Fjölmörg félagasamtök gefa út blöð
og halda úti vefsíðum. Svo eru heimasíður opinberra stofnana og sveitarfélaga sem iðulega miðla
fréttum.
Tökum svo samfélagsmiðlana. Á Facebook er að finna aragrúa síðna
og hópa sem miðla fréttum og umræðum, sem tengjast ákveðnum
sveitarfélögum eða fyrir fólk með einhver sérstök áhugasvið. Samfélagsmiðlarnir sem voru vart til fyrir tíu árum hafa gerbreytt öllu sem heitir
fjölmiðlun. Þar er í gangi þróun, eða hrein bylting í miðlun efnis, sem
ekki sér fyrir endann á.
Einnig er það internetið sem auðvitað er grundvöllur fyrir þessari
miklu gerjun á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Síðustu tíðindi úr þeim
geira eru helst þau að nú er unnið skipulega við að leggja ljósleiðara í
dreifbýli á Íslandi. Góðar nettengingar þýða að notendur hafa aðgang
að enn fleiri fjölmiðlum heldur en nokkru sinni fyrr, bæði innlendum
og útlendum. Snjallsímar sem verða stöðugt fullkomnari og öflugri eru
síðan viðbót við þetta.
Þegar þessi mikla bylting í miðlun fjölmiðlaefnis er skoðuð í heild þá
þarf engan að undra þó einhverjir fjölmiðlar verði undir. Hefðbundnir
áskriftamiðlar virðast eiga undir högg að sækja og þá ekki síst blöðin.
Þeir tapa áskrifendum og auglýsendum, bæði hér og í nágrannalöndunum. Noreg má nefna sem dæmi. Þar hefur sala á áskrifta- og lausasölumiðlum minnkað mjög á síðustu tíu árum. Í sumum tilfellum má tala
um hrun. Þetta gerist þrátt fyrir að norsk stjórnvöld styrki slíka miðla
rausnalega með beinum framlögum og undanþágu á virðisaukaskatti.
Ríkisstyrkir til íslenska áskriftamiðla (einkum blöð) munu ekki
bjarga þeim. Erfið staða sumra þeirra er tilkomin vegna þess að þeir eru
að verða úrelt fjölmiðlun í nútíma umhverfi. Fólk vill ekki borga fyrir
þá vegna þess að það fær þær upplýsingar sem það þarf og vill annars
staðar fyrir miklu lægra verð. Flóknara er þetta ekki.
Magnús Þór Hafsteinsson

Þ

essa dagana ber hæst að veiðigjaldið í sjávarútvegi muni
á þessu fiskveiðiári 2017/18
verða hærra en er á síðasta fiskveiðiári.
LÍÚ, sem nú heitir samtök fyrirtækja
í sjávarútvegi, sagði í fréttatilkynningu
á síðasta ári að veiðigjaldið verði um
ríflega 100% hærra en árið áður og
framkvæmdastjóri samtakanna heldur því fram að í sumum tilvikum verði
hækkunin fjórföld og muni koma hart
niður á fjölmörgum fyrirtækjum. Um
þessar fullyrðingar má segja að viðmiðunin skiptir máli þegar breytingin
er metin. Þegar litið er til síðustu 5 ára
blasir sú mynd við að veiðigjaldið er
aðeins helmingur af því sem þá var
áformað.

I.Breyting milli ára
Óbreytt veiðigjald milli ára meiri gróði fyrirtækjanna
Í fréttatilkynningu LÍÚ er aðeins
skoðuð breyting á milli ára í krónutölu. Álögð veiðigjöld hækka úr 4,8
milljörðum króna í 10,5 – 11,0 milljarða króna. Það er vissulega ríflega
100% hækkun í krónutölu. En þá
vantar skýringuna. Hún er sú að veiðigjaldið er ákveðinn hluti af hreinum
hagnaði tveimur árum fyrr. Í fyrra var
verið að greiða veiðigjald af afkomunni 2014 og á þessu fiskveiðiári er
greitt veiðigjald af afkomu ársins 2015.
Til veiðigjalds fer 33% af öllum hreinum hagnaði í fiskveiðum og um það
bil 5% af hreinum hagnaði í vinnslunni. Þessi regla er óbreytt milli ára og
því er veiðigjaldið óbreytt. Hins vegar
varð hagnaðurinn árið 2015 miklu
meiri en árið 2014. Hann jókst um 16
milljarða króna af fiskveiðunum. Fyrir
vikið hækkar veiðigjaldið. En hlutur
útgerðanna hækkar líka.
Niðurstaðan er þessi: Árið 2014
varð hreinn hagnaður 15 milljarðar
króna af fiskveiðum. Af því greiðast 5
milljarðar króna í veiðigjald. Greiðslan
fer fram á fiskveiðiárinu 2016/17.
Útgerðin heldur eftir 10 milljörðum
króna.

Verkfræðingur eða tækni
fræðingur á tæknideild
Vestursvæðis í Borgarnesi
Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi á tæknideild
Vestursvæðis með starfsstöð í Borgarnesi. Um er að ræða fullt starf við verkefnastjórnun
og umsjón framkvæmda.
Tæknideil Vestursvæðis hefur umsjón og eftirlit með nýframkvæmdaverkefnum, viðhaldi
á slitlögum, efnisvinnslu, styrkingum og endurbótum á vegamannvirkjum. Umdæmi
deildarinnar eru Vesturland og Vestfirðir.
Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi
og fjölbreytt verkefni á sviði framkvæmdaverkefna á svæðinu.
Starfssvið
• Vinna við verkefnastjórnun í framkvæmdaverkum.
• Umsjón og eftirlit með verkum.
• Verkefni tengd viðhaldi vega.
• Undirbúningur og áætlanagerð.
• Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc.
eða byggingartæknifræðingur B.Sc.
• Reynsla af verkefnastjórnun og/eða vegagerð er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
• Góð íslenskukunnátta.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur
er til og með 5. mars. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni
sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálmi Þór Sævarsson, deildarstjóri tæknideildar
Vestursvæðis (palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is) í síma 522 1540.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Árið 2015 varð hreinn hagnaður 31 milljarður króna. Veiðigjaldið verður 11 milljarðar
króna sem greiðist á fiskveiðiárinum
2017/18.
Útgerðin heldur eftir 20
milljörðum króna.
Veiðigjaldið
er
óbreytt hlutfall af
hagnaði milli ára.
Óbreytt hlutfall af
hagnaði verður eftir hjá
fyrirtækjunum.
Veiðigjald í krónutölu hækkaði um 100%, en hagnaður
fyrirtækjanna eftir veiðigjald
hækkaði líka um 100%. Þótt veiðigjaldið hækki um 6 milljarða króna
milli ára hækkar hlutur fyrirtækjanna
enn meira eða um 10 milljarða króna.
Hækkun veiðigjalds í krónutölu kemur ekki því hart niður á fyrirtækjum í
heildina tekið þar sem þau hafa miklu
fleiri krónur til þess að standa undir
gjaldinu. Fyrirtækin eru betur sett en
ekki verr eins og LÍÚ vill vera láta.

Lægsta viðmiðun valin
Veiðigjaldið á síðasta fiskveiðiári
2016/17 var það lægsta síðustu 5 ár
mælt í krónutölu. Það er vegna þess að
hagnaðurinn í útgerð á árinu 2014 var
sá lægsti síðan 2009. Veiðigjaldið þetta
fiskveiðiár 2017/18 verður það hæsta
síðan 2012/13 enda hagnaðurinn
árið 2015 sá mesti síðan 2001 a.m.k.
Það skýrir hvers vegna krónutölubreytingin verður svona mikil milli
ára. Hér er í áróðurskyni valin lægsta
viðmiðun. LÍÚ segir ekki frá því að
fyrirtækin greiddu hærri fjárhæðir í
veiðigjald síðustu 4 fiskveiðiár á undan þessu. LÍÚ segir heldur ekki frá
því að veiðigjaldið lækkaði um 50%
við síðustu ákvörðun fyrir fiskveiðiárið 2016/17. Í fyrra sendi LÍÚ frá sér
fréttatilkynningu og sagði að lækkunin væri eðlileg vegna minni hagnaðar
af fiskveiðum 2014 en var 2013. Nú
snýst dæmið við og þá er hækkunin
sögð óeðlileg.

Ívilnandi greiðslufyrirkomulag
Það má alveg gagnrýna greiðslufyrirkomulagið. Það líða 2 ár frá því að
teknanna er aflað þar til lagt er á veiðigjald á afkomuna. Fyrir fyrirtæki sem
eru í rekstri allan tímann frá veiðum til
greiðslu veiðigjalds er það hins vegar
ívilnandi greiðslufyrirkomulag. Fyrirtækið hefur tekjurnar undir höndum
og getur ávaxtað þær í allt að 2 ár þar
til að greiða þarf veiðigjaldið. Gallinn
á fyrirkomulaginu bitnar einkum á
þeim sem leigja til sín kvóta og veiða
hann. Þeir þurfa að greiða veiðigjaldið
af aflaverðmætinu nú , sem er hins
vegar ákvarðað miðað við afkomu af
veiðunum tveimur árum fyrr. Þegar
afkoman versnar á tímabilinu fer
stærri hluti aflaverðmætisins af leigukvótanum til greiðslu veiðigjaldsins
en annars væri. Á móti mætti segja að
við versnandi aðstæður ætti leiguverð
á kvóta að lækka til samræmis. Þeir
sem leigja frá sér kvótann eiga eðlilega
að þola lækkandi leiguverð í takt við

Kristinn H.
Gunnarsson

breyttar markaðsaðstæður. Það vilja
kvótahafarnir ekki og leggjast í áróður
gegn ríkinu og krefjast þess að ríkið
lækki veiðigjaldið í staðinn.
Það má líka gagnrýna að veiðigjaldið er lagt eins á alla. Allar útgerðir greiða sama veiðigjald þrátt fyrir
breytilega afkomu eftir veiðarfærum
o.s.frv. því er tiltölulega auðvelt að
breyta og gera það þannig að ríkið
fái sömu heildartekjur. Hins vegar er
hlutur ríkisins, veiðigjaldið, svo lítill
hluti af heildargjaldtökunni af fiskveiðum að það skiptir litlu máli. Það
er gjaldtaka útgerðarmanna sjálfra
sem aðalmálið. Útgerðir sem leigja til
sín kvóta eru oft að greiða 30 – 60%
af fiskverðinu í gjald fyrir veiðiréttinn.
LÍÚ ber hins vegar mikla ábyrgð
á fyrirkomulaginu. Hagsmunasamtökin eru andvíg markaðsfyrirkomulagi á ákvörðun gjaldsins og hafa
alltaf vilja að fámenn nefnd reikni
út gjaldið „að bestu manna yfirsýn“
miðað við fyrirframgefnar forsendur. Leiga á kvóta milli fyrirtækja fer
fram á markaði. Greiðsla til ríkisins
fyrir afnot af veiðiheimild og leiga á
kvóta milli tveggja fyrirtækja eru tvær
hliðar á sama peningnum. Eðlilegast
er að viðhafa markaðsfyrirkomulag
við hvort tveggja og ákvarða verðið
á samkeppnismarkaði. Þannig mætti
auk þess komast hjá tveggja ára tímatöf.

II. Stöðug lækkum
síðustu ára
Stóru línurnar í þróun veiðigjaldsins
síðustu 5 ár eru þær að veiðigjald
sem ákvarðað er út frá bestu afkomu
í fiskveiðum síðasta hálfa annan
áratuginn hvort heldur miðað er við
hreinan hagnað (EBT) eða framlegð
(EBITDA) mun aðeins skila ríkissjóði
um helmingi þess sem áformað var
á vordögum 2012 þegar frumvarp
um veiðigjöld var lagt fram og var
lögfest sama vor. Þá var áætlað að
árlegar tekjur ríkissjóðs myndu verða
ríflega 20 milljarðar króna miðað
við tilteknar forendur um afkomu
í sjávarútvegi en þær verða um 11
milljarðar króna á næsta fiskveiðiári.
Síðustu ár hefur það verið umtalsvert
lægra. Líklegt er að veiðigjaldið muni
skila að óbreyttum lögum að jafnaði
8 – 9 milljörðum króna á ári. Það er

1. tölublað, 7. 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: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson.
Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað
komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 6.600 eintökum á öll heimili og í
fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, Akranesi, Hvalfjarðarsveit,
Borgarbyggð, Snæfellsnesi og í Dölum. Blaðið liggur
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.

Stólpi Gámar

fyrir atvinnulífið

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu
 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber
Hafðu
samband
568 010
0

www.stolpigamar.is
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um 55 -60% lækkun frá upphaflegum
áformum 2012.
Þetta eru óvenjulega mikið undanhald ríkisstjórnar varðandi skattheimtuáform, en sýnir hversu mikið áhrif samtök útgerðarinnar hafa í þjóðfélaginu og
þar með talið á þá stjórnmálaflokka sem
hafa komið að lagasetningu um veiðigjald á þessum árum. Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna dróg
aðeins úr veiðigjaldinu í meðförum
þingsins. En mestu breytingarnar voru
gerðar af næstu ríkisstjórn, ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.
Lögunum var breytt þrjú ár í röð 2013
- 2015 til lækkunar á veiðigjaldinu og
voru þær breytingar metnar sem 9 milljarða króna lækkun á hverju ári.

Hreinn hagnaður
álagt veiðigjald
álagt veiðigjald - 20%

2011
28
3,7
3,0

2012
22
9,8
7,8

Lægra gjald og minni stofn
Það eru einkum tvennt sem breyttist. Veiðigjaldið var upphaflega áætlað 70% af hreinum hagnaði bæði í
veiðum og vinnslu, en varð að 33%
af hreinum hagnaði af fiskveiðum og
aðeins um 5% af hreinum hagnaði
af vinnslunni. Seinni breytingin gerir sjávarútvegsfyrirtækjum kleift að
færa hagnað frá veiðum til vinnslu

og lækka þannig veiðigjaldið. Þar sem
mörg þeirra kaupa eigin fisk ráða þau
fiskverðinu og þar með afkomunni
af fiskveiðunum. Hafa ber í huga að
veiðigjaldið er samþykktur rekstrarkostnaður þannig álagt veiðigjald
lækkar tekjuskattsgreiðslur um 20% af
veiðigjaldinu þegar um hagnað er að
ræða. Í taprekstri eykur veiðigjaldið
tapið sem síðar nýtist á móti hagnaði
þegar betur árar. Meðfylgjandi er tafla
um hagnað og veiðigjald í fiskveiðum
frá 2011 til 2016. Tölur um afkomu
2016 liggja ekki fyrir. Fjárhæðir eru í
milljörðum króna. Tölur um hreinan
hagnað eru úr skýrslum Hagstofu Íslands um veiðar og vinnslu og tölur
um veiðigjald eru teknar úr ríkisreikningi. Breyting varð á innheimtu veiði2013
28
9,7
7,8

2014
15
8,1
6,5

2015
31
3,3
2,6

2016
8,5
6,8

gjalda árið 2015 og er frá því ári innheimt eftir á af veiddum afla en fram
að því var veiðigjald lagt á úthlutaðan
kvóta og því innheimt í raun fyrirfram. Af þeim sökum verður veiðigjaldið 2015 lægra en ella hefði verið
og mismunurinn flyst yfir á 2016, en
heildarfjárhæðin verður sú sama.
Að teknu tilliti til áhrifa veiðigjalds
til lækkunar tekjuskatts verður ekki

Umboðsaðili fyrir

annað sagt en að framlag útgerðarinnar til samfélagsins á erfiðum tímum eftir hrun viðskiptabankanna
hafi verið mjög hóflegt. Það er aðeins
fiskveiðiárið 2012/13 sem veiðigjaldið
er nálægt því að vera í samræmi við
upphaflegu stefnuna um hlut ríkisins.
Álagt veiðigjald var þá 12,8 milljarðar króna en lækkaði strax næsta fiskveiðiár um fjórðung með nýrri ríkisstjórn þannig að þegar veiðigjaldið er
gert upp meðað við almanaksár verður niðurstaðan eins og taflan að ofan
greinir.

Sérstakur 5 ára afsláttur
- 8 milljarðar króna
Í lagabreytingunum vorið 2012 var
ákveðið að veita sérstakan afslátt af
veiðigjaldi vegna vaxtakostnaðar
fyrirtækja af kaupum á veiðiheimildum 2011 og fyrr. Hann gilti fyrst
fyrir fiskveiðiárið 2012/13 og lauk 31.
ágúst 2017. Mestur var afslátturinn
fyrsta árið 2,8 milljarðar króna og
samtals má ætla að afslátturinn jafngildi 8 milljörðum króna fyrir þessi
fimm ár. Þrátt fyrir að veiðigjaldið hafi
orðið um helmingi lægra en til stóð
þegar afslátturinn var ákveðinn var
afslátturinn samt ekki lækkaður. Auk
þess hefur fjármagnskostnaðurinn
verið mjög viðráðanlegur á þessum
árum. Kostnaðurinn 2016 liggur ekki
fyrir en fyrstu fjögur árin 2012-15
varð fjármagnskostnaður útgerðar-

á Íslandi

fyrirtækja samtals 12,3 milljarðar
króna samkvæmt ritum Hagstofu
Íslands um hag veiða og vinnslu. Á
árinu 2015 varð þessi kostnaðarliður
aðeins 2,5 milljarðar króna og víst er
að hágengisárið 2016 hefur ekki verið íþyngjandi þegar til þess er litið að
mörg fyrirtækin hafa fært skuldir sínar í erlenda mynt. Í þessu ljósi verður 8
milljarða króna afsláttur af veiðigjaldi
miklu fremur örlætisgerningur en
ívilnun vegna hækkandi veiðigjalds.
Sérstaklega er þetta sláandi fyrir árin
2013 -15, en þá er samanlagður fjármagnskostnaður útgerðarinnar 5,3
milljarðar króna en veittur afsláttur
af veiðigjaldi um 5 milljarðar króna á
sama tíma sé áætlað út frá upplýsingum Fiskistofu um veittan afslátt eftir
fiskveiðiárum. Hafa verður í huga að
fjármagnskostnaður vegna kaupa á
veiðiheimildum er ekki heildarfjármagnskostnaður fyrirtækjanna, lántökur vegna annarra fjárfestinga bera
líka fjármagnskostnað.
Þar sem þessi afsláttur fellur niður
og verður ekki næsta fiskveiðiár veldur það hækkun á heildarveiðigjaldinu
þegar árin eru borin saman án þess
að vera breyting á álagningarreglunum. Fimm ára afslátturinn var sérstök
ívilnandi aðgerð útgerðinni til að bæta
henni upp hærra veiðigjald en verður
þegar upp er staðið ekkert annað en
ríkisstyrkur til kaupa á veiðiheimildum. Með öðrum orðum niðurgreiðsla
ríkisins á kaupverði veiðiheimilda.
Eðlilegt er að styrkurinn verði endurgreiddur á næstu árum þar sem veiðigjaldið varð aldrei eins og til stóð og
að auki varð fjármagnskostnaðurinn
mjög viðráðanlegur.

III. Leiguverð kvóta margfalt
hærra en veiðigjald

MEÐ HVAÐA LIÐI
HELDUR ÞÚ Í ENSKA?
NIFTY 170 ER FRAMLEIDD Í *MILTON KEYNES Á ENGLANDI

Það er sláandi staðreynd varðandi
kvótakerfið hve mikill munur er á
leiguverði kvóta og veiðigjaldinu. Í
öðru tilvikinu er útgerðarfyrirtæki
að verðleggja veiðiréttinn en í hinu
tilvikinu eru stjórnmálamenn að
verðleggja veiðiréttinn. Fyrir endurskoðun veiðigjaldsins var það aðeins
3% af meðalleiguverði á þorskskvóta
yfir fiskveiðiárið. Fyrsta árið sem nýja
veiðigjaldið var við lýði hækkaði hlutfallið í 16% af meðalleigu á aflamarki
af þorski. Síðan hefur það verið á bilinu 6- 8% eða um og innan við helmingur þess sem það var fyrst. Upplýsingarnar um leiguverð á aflamarki af
þorski eru fengnar af vef Fiskistofu og
byggjast á fjölda viðskipta ár hvert á
markaði sem velti 12,5 – 15% af veiðiheimildum ársins. Veltan er frá 4,6
milljörðum til 6,1 milljarðar króna á
hverju fiskveiðiári. Leiguverðið er því
fyllilega marktækt við mat á því hvert
jaðarverð fyrir 1 kg af þorskkvóta
getur verið. Eins og sjá má í töflunni
hefur það verið frá 2012/13 frá 188
kr til 233 kr. Síðustu tvö fiskveiðiár
þarf leigutakinn sem notar kvótann
að greiða veiðigjaldið en áður var það
sá sem fékk kvótanum úthlutað sem
greiddi það. Það þýðir að leigusalinn
þarf ekkert að greiða til ríkisins fyrir
þann kvóta sem hann leigir frá sér.

Heildarkostnaðurinn, þ.e. samanlagt
veiðigjald og leiguverð hefur verið nokkuð stöðugt á þessu fimm ára
tímabili. Fjárhæðin hefur verið frá
201 kr upp í 246 kr. Skiptingin á fjárhæðinni milli ríkisins og kvótahafans
hefur verið afar ójöfn. Kvótahafinn
hefur fengið 92 – 95% en ríkið aðeins 5 – 8% að frátöldu fyrsta árinu
með nýju veiðigjaldið, fiskveiðiárið
2012/13 en þá var skipting þannig að
ríkð fékk 14% en kvótahafinn sem
leigði kvótann fékk 86%. Þetta er algerlega óviðunandi skipting teknanna
milli útgerðar og ríkisins svo ekki sé
fastar að orði kveðið.

Framlegðin: 89% til
kvótahafans
Samkvæmt gögnum Fiskistofu er
jaðarframlegðin af hverju veiddu kg
af þorski 201 – 246 kr síðustu fimm
fiskveiðiár. Það er byggt á leigu af 12,5
-15% af aflamarki hvers ár og verður
því að teljast nokkuð traust gögn. Svonefnd veiðigjaldsnefnd reiknaði út
framlegðina fyrir þorskveiðar í heild á
yfirstandandi fiskveiðiári. Niðurstaða
nefndarinnar var að framlegðin væri
102,43 kr/kg. Veiðigjaldið var ákvarðað 11,09 kr/kg. Ríkið fær því 11% af
framlegðinni en kvótahafinn 89%.
Fyrir næsta fiskveiðiár er reiknuð
framlegð í þorski 119,45 kr/kg. Veiðigjald til ríkisins verður 22,98 kr/kg eða
19% en kvótahafinn fær 81% framlegðarinnar til sín.
Í ljósi þessarar gagna um framlegð reiknaða á hvert kg sést betur
að áformin frá 2012 um hlut ríkisins
í fiskveiðiarðinum voru fjarri því að
vera óraunhæf, hvað þá að ganga of
nærri útgerðarfyrirtækjunum. Útgerðirnar sjálfar sem leigja frá sér kvóta
hafa tekið til sín í gegnum leiguverðið
alla jaðarframlegðina, rúmlega 200
kr/kg og skilja ekki neitt eftir handa
leigutökunum. Þrátt fyrir það er leigt
magn nokkuð stöðugt ár frá ári og
það verður ekki ályktað annað en að
mögulegt er að gera út á þessum leiguverðum. Væri allur þorskkvóti settur á
markað mætti búast við að leiguverðið
yrði nálægt reiknaðri framlegð 100 –
120 kr fyrir hvert kg af þorski. Það
þýðir að veiðigjaldið bara af þorskinum einum myndi verða meira en 20
milljarðar króna á næsta fiskveiðiári.

Vitlaust gefið
Munurinn á leiguverði kvóta á markaði og reiknaðri framlegð annars
vegar og álögðu veiðigjaldi hins vegar
er svo mikill að stjórnvöld geta ekki
vænst þess að fá nauðsynlegan stuðning almennings við kvótakerfið að
óbreyttu. Það er vitlaust gefið í kerfinu
og illt verður verra með því að ráðstafa veiðiheimildum til langs tíma
án samkeppni og jafnræðis. Sjávarútvegur er atvinnugrein sem er þjökuð af meinsemd einokunar sem ætíð
hefur að lokum leitt til stöðnunar og
síðan versnandi lífskjara almennings.
Yfirlýsingar LÍÚ um yfirvofandi hrun
himnanna við það að fá aðeins 89%
framlegðarinnar í sinn hlut á næsta
fiskveiðiári segir allt sem segja þarf um
átakanalega sjálfsblekkingu stærstu og
voldugustu samtaka útgerðarinnar.

Samanburður á aflamarksleigu og veiðigjaldi

Kristinn H. Gunnarsson
hagfræðingur

Samanburður á af lamarksleigu og veiðigjaldi
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17.10m

VINNUHÆÐ 17,1 METRAR

1.65m
4.40m

6.20m

Vinnulyftur ehf.
Sími 519 2210

vinnulyftur@niftilyft.is
www.niftilyft.is

8.70m

2016/17
13,2
7%

Leigt af lamark:						

2.15m

4.750.000 kr. + vsk

Þorskur- 1/9-31/8
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
leiga kr/kg 304,17
206,23
202,91
233,07
216,82
187,66
veiðigjald kr/kg
9,46
32,7
16,88
13,3
16,6
						
Veiðigj/leiga
3%
16%
8%
6%
8%
						

0m

*Milton Keynes Dons eða MK Dons eru nú í 21. sæti
1. deildarinnar á Englandi.

fjöldi viðskipta
1996
2229
2563
2105
1787
magn - tonn
24.498
22.376
23.265
26.273
24.748
upphæð - mkr
7.452
4.615
4.721
6.127
5.369
						
úthlutað aflamark
134.520 157.342 171.170 171.808 190.120
leiga ársins/úthlutun 18%
14%
14%
15%
13%

1607
24.349
4.569
194.097
12,5%
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Hermann Þórðarson, kennari:

Hoft yfir sögusviðið af toppi Þyrils. Þarna teygir
Dögurðarnes (Þyrilsnes) sig út í Hvalfjörðinn. Hólminn þar sem
útlagarnir dvöldu er svo úti á firðinum. Þeir voru flestir ginntir í
land yst á nesinu og vegnir þar.

Blóðbaðið í
Dögurðarnesi
Merk grein um
sögulega atburði

H

austið 1939 birtist í tímaritinu Vikunni, grein eftir Hermann Þórðarson kennara. Í henni sagði Hermann söguna af því hvað gerðist
samkvæmt fornsögunni Harðar saga og Hólmverja í Dögurðarnesi
eða Þyrilsnesi í Hvalfirði sumarið 986. Sé sagan sönn þá urðu þar mestu
fjöldamörð Íslandssögunnar.
Vesturland birtir hér grein Hermanns að nýju, 79 árum eftir að hún var
þrykkt á prent í Vikunni. Birtingin er með góðfúslegu leyfi afkomenda. Hún
er prentuð í upphaflegum búningi nema hvað hér er bætt við millifyrirsögnum.
Það er full ástæða til þess að halda þessari grein á lofti. Hún er framúrskarandi vel skrifuð á svo góðri íslensku að unun er að lesa. Þessi ritgerð Hermanns dregur líka upp mynd af atburðum sem gætu hafa orðið, í landslagi
sem er ljóslifandi fyrir okkur enn í dag, 1.032 árum eftir þeir eru sagðir hafa
átt sér stað; – Þyrill, Geirhólmur (Harðarhólmi) og Dögurðarnes (Þyrilsnes).
Nú þegar brátt tekur að vora er tilvalið að benda á að sögusvið þessarar
frásagnar í innanverðum Hvalfirði er frábært útivistarsvæði. Að öðru leyti er
bara að njóta þess að lesa texta Hermanns Þórðarsonar.

H

ver sá, sem fer þjóðleiðina
kringum Hvalfjörð, veitir
eftirtekt bænum Þyrli. Sá
staður er mjög auðkennilegur og þó
fagur. Fjallið Þyrill gnæfir við himin
yfir bænum. Fram undan fjörðurinn
með hárri fjallgirðingu umhverfis, og
í honum mörg nes, tangar og hólmar.
Stærsti tanginn eða nesið kallast nú
Þyrilsnes, en hét áður Dögurðarnes.
Er það hálshryggur nokkur, allmikill
að víðáttu, er fram gengur í fjörðinn
frá norðri til suðurs. Vestanvert við
nesið liggur hólmur einn eigi mikill, en hár og sæbrattur. Minnir hann
helzt á knerrina fornu, nema hvað
þarna vantar siglu og seglbúnað, rár
og reiða. Þetta er Geirhólmur, sem fyrir hálfri tíundu öld var um tveggja ára
bil byggður af óaldarflokki nokkrum;
hefir þá án efa verið margrætt um
þenna hólma, víða hér um land.

Rúmlega sextíu slátrað
Varla getur farið hjá því, að ferðamaðurinn, sem á leið um þessar slóðir,

vakni til umhugsunar um þá atburði,
er gerðust þar fyrir níu hundruð og
fimmtíu árum, ef hann annars man
eftir sögu Harðar og Hólmverja.
Hreystimaðurinn, glæsimennið og
ógæfumaðurinn, Hörður Grímkelsson gerði þenna hólma frægan, þótt
því miður væri sú frægð að endemum. Eigi ber hólmurinn nafn Harðar,
heldur Geirs Grímssonar, fóstbróður
hans, sem drepinn var í sekt ásamt
Herði árið 986. — „Sá er löngum endir
á íslendinga sögum". — Meira tvímælis mætti hitt orka, hvort vegfarendum
gefst oft tóm til þess að hugleiða þann
stórfenglega og átakanlega atburð, sem
gerðist þar í Dögurðarnesi síðla sumars 986. Þá var þar í nesinu og árkvíslunum vestan þess slátrað á einum degi
rúmlega sextíu mönnum, auk tuttugu
og fimm, er féllu af liði bænda, ef trúa
má sögunni. Þar var þá, með öðrum
orðum blóðvöllur slíkur og meiri en
sá, er varð í stærstu fólkorustu þessa
lands, á Örlygsstöðum í Skagafirði, um
250 árum síðar. Á þeim eina degi voru

allir Hólmverjar að velli lagðir, að sjö
mönnum undanskildum, er undan
komust á flótta.
Nei, — ferðamaðurinn hefir ekki
tóm til slíkra athugana. Farartæki
okkar tíma ber hratt yfir; ný útsýn
tekur við, hver af annarri. Ný áhrif frá
nýju umhverfi slæva minningarnar
um atburðina, sem til forna gerðust
í Dögurðarnesi. En heim kominn,
heilu og höldnu, getur hver og einn
gert upp við sjálfan sig, hvort þessir
atburðir séu þess virði að hugsa um
þá nokkru nánar. — Ég ætla að dvelja
við þá í huganum ofurlitla stund.

Undirbúin endalok vændismanna
Það var dimm og þögul nótt, síðla
í ágúst, árið 986. Inn með Hvalfirði
norðanverðum var á reið fjölmenni
mikið, og fóru menn tómlega. Stórflokkar slíkir sem þessir sáust annars
varla, nema í þingreið til Alþingis.
Hér voru flestir héraðshöfðingjar
úr nálægustu sveitum Hvalfjarðar og Borgarfjarðar, og hver þeirra
við marga menn. Kom þessi mannfjöldi af móti, sem þá um daginn
fyrir hafði verið haldið að Leiðvelli
við Laxá, nálægt þar, sem nú heitir
Vogatunga. Af foringjum fararinnar má nefna Torfa Valbrandsson frá
Breiðabólstað, móðurbróðir Harðar; ennfremur mága Harðar, Indriða Þorvaldsson og Illuga rauða,
Ref úr Brynjudal og Þorvald bláskegg. Reið allur flokkurinn inn
Ströndina, yfir Bláskeggsár að Þyrli.
Öllum var stranglega boðinn varnaður á að fara með ópi eða glammi, því
slíkt mátti vel berast gegnum næturkyrrðina til óvinanna í Hólminum.
Síðasta afrek Hólmverja var mjög
röskmannleg tilraun til þess að
brenna inni Indriða, mág Harðar, jafnt
fyrir því, þótt Þorbjörg, systir Harðar,
væri þar innan dyra og hefði neitað
útgöngu.
Hólmverjar höfðu líka gerzt svo
stórtækir um rán og gripdeildir, að
enginn var óhultur um líf eða eignir

Forsíða Vikunnar í október 1939. Hana prýddi ljósmynd af borgfirsk
um
bónda að gá til veðurs á túnaslættinum þá um sumarið. Þetta var mynd
sem
hafði hlotið 1. verðlaun í ljósmyndasamkeppni meðal lesenda blaðsins.
Gaman
væri að vita hvort einhver lesenda Vesturlands geti nú borið kennsl á
þennan
bónda í Borgarfirði.

fyrir þeim, og þolinmæði byggðarmanna var þrotin. Svo búið gat ekki
staðið lengur, og skyldi nú líka endi
bundinn á atferli þessara vændismanna. — Reið flokkurinn fram í
nesið undan Þyrli, og fóru með sjónum, austan megin nessins, unz þeir
komu í það framanvert. Stigu menn
þar af baki og bundu hesta sína. Var
þá skammt til dögunar, því roða sló
á himininn yfir Reynivallahálsi austanverðum. Efstu eggjar Þyrils náðu
fyrstu geislum upprennandi sólar,
meðan enn grúfði dimma og þögn,

illspá og geigvænleg, yfir Hólminum,
þar sem rúmir sjötíu æfintýramenn og
útlagar sváfu af síðustu nóttina.

Fyrstu vígaferlin
Héraðsmenn gerðu nú ráð sín hljóðlega, meðan þeir tóku sér dögurð þar
í nesinu. Sögðu nokkrir eigi ófallið, að
kalla þar síðan Dögurðarnes. Njósnarmenn, er vörð héldu á hálsbrúninni
í nesinu, gerðu nú vart um, að skip
færi frá Hólminum og stefndi til Bláskeggsárósa. Vissu þá allir, að þar fóru
þeir Sigurður Torfafóstri og Þórgeir
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Maður mennta
og menningar
H

„Vestanvert við nesið liggur hólmur einn eigi mikill, en hár og
sæbrattur. Minnir hann helzt á knerrina fornu, nema hvað þarna vantar siglu og
seglbúnað, rár og reiða. Þetta er Geirhólmur.“ Hér er horft út í Hólmann ofan af
Dögurðarnesi (Þyrilsnesi).

gyrðilskeggi, því kunnugt var, að sá var
starfi þeirra að flytja vatn til Hólmsins.
Sögðu varðmenn, að tólf menn væru
á skipinu og sæktu knálega róðurinn.
Kollur bóndi Kjarlaksson var nú gerður í mót þeim Hólmverjunum, og fóru
þeir saman tuttugu og fjórir. Skyldu
þeir ráða á Hólmverja við Bláskeggsár,
og kosta til þess að yfir tæki. Var það
alkunna, að Sigurður Torfafóstri var
hinn vaskasti maður og höfuðkempa
til vopna sinna. Um þessa tvo menn
er þess getið í sögunni, að Sigurður
var jafnan tillaga góður og fýsti aldrei
til illvirkja, en Þorgeir gyrðilskeggi
var tillagaverstur Hólmverja, og fýsti
jafnan allra illvirkja. Eigi var þó Þorgeir meiri hetja en svo, að hann lagði á
flótta við sjöunda mann, þegar er hann
sá ofurefli liðs í móti. Sigurður snerist
til varnar og þeir fimm saman. Sagan
hermir, að tólf af héraðsmönnum félli
þar ásamt Hólmverjunum fimm, og
varð Sigurður átta manna bani, áður
en Þorvaldur bláskeggur lagði hann í
gegnum. Kastaði Sigurður þá öxinni
til Þorvalds, og höfðu hvortveggja
bana. — Um Sigurð má telja víst, að
hann hefir verið einn mesti og bezti
maður í Hólminum. Kolher frá Lundi
sneri nú aftur við tólfta mann; voru
margir þeirra sárir. Bátur sést nú róa
fram fyrir tangann og út til Hólms.
Þar fer Kjartan Kötluson, sá er tókst á

hendur að ginna Hólmverja til lands.
Meðan beðið var komu Kjartans frá
Hólminum, sagði Kollur Kjartansson
tíðindi þau, er gerzt höfðu við Bláskeggsár. Allir samþykktust því, að
vörn Sigurðar Torfafóstra hefði verið
með ágætum, og væri skaði um slíkan
mann.

Höggnir 30 hlaupamenn
Enn er löng bið. Kjartan þarf nú tíma
til svikanna við Hólmverja. Mönnum
er það kunnugt, að í Hólminum eru
nú færri menn en nokkru sinni áður.
Í fyrrahaust voru þar átta tygir annars
hundraðs, eða 200 manns, þar sem
þá voru jafnan tólf tygir í hundraði
hverju. Þangað völdust sekir menn,
æfintýramenn, vistlausir hlaupamenn
af ýmsu tagi. Það eitt áttu þeir flestir
sameiginlegt, að vera olnbogabörn
hins unga, íslenzka þjóðfélags.
Í Hólminum hefir vistargerð eigi
verið vönduð; var þar hverr mati sínum fegnastur, er hann náði honum,
líkt og Grettir sagði um vistina á Reykhólum. Flestir voru Hólmverjar orðnir
leiðir á þar að vera, fjöldi þeirra farinn
til lands, og margir, sem þráðu mjög að
komast þaðan á brott. Á þessu byggði
Kjartan Kötluson ráðagerð sína um
að ginna Hólmverja með sáttaboðum
landsmanna. Nú koma varðmenn og
fara geistir. Skipið Kjartans er á leið frá

Hólminum og er alskipað mönnum.
Allir hraða sér niður að vörunum og
skipa sér í kví til beggja handa, þar er
skipið leggur að landi. Nú koma þeir.
Svona eru þá þessir Hólmverjar útlits!
Þrjátíu menn á ýmsum aldri, tötralega búnir, síðhærðir og síðskeggjaðir,
magrir og krangalegir. Útlitið er villimannlegt og augnaráðið óstöðugt og
tryllingslegt. — Báturinn tekur niðri,
allir hlaupa á land. Tveir menn taka
hvern Hólmverja, og fleiri, sé hann
þreklega vaxinn og viðnámið hart
hjá honum. Í svip Hólmverja má sjá
undrun, ótta og nývaknaðan skilning
um það, að þeir séu sviknir í hendur
óvina sinna. Undanfærið er ekkert, því
aftökurnar eru þegar byrjaðar. Hrísla
er rifin upp á holtinu og snúin í hið
síða hár bandingjans, svo hættuminna
sé að halda honum undir höggið. Og
svo högg, högg, högg! — Þetta er fyrir
ránið í Hvammi! Þetta fyrir förina að
Ytra Hólmi; þetta fyrir Saurbæjarför.
Nógar eru sakir, og ærnir harmar að
reka, bæði í eignamissi og manntjóni.
Og brátt hafa þessir þrjátíu útlagar
goldið skuld sína með því eina, er þeir
áttu: sínu vesæla og gleðisnauða stigamanna-lífi. Þrjátíu lík og þrjátíu höfuð
eru dregin ómjúklega í næsta lautardrag, til þess að verða götvaðir þar
seinna, er tími vinnst til.

ermann Þórðarson var borgfirskur kennari
og bóndi. Hann fæddist
árið 1881 að Harrastöðum í Miðdalahreppi í
Dalasýslu. Foreldrar hans
Þórður Þorsteinsson og
Guðrún Hermannsdóttir
bjuggu síðar lengst af að
Glitstöðum í Norðurárdal. Hermann nam hjá
séra Magnúsi Andréssyni
á Gilsbakka en lauk svo
kennaraprófi frá Flensborg 1904. Eiginkona
Hermanns var Ragnheiður Gísladóttir, prests í
Stafholti og Vigdísar Pálsdóttur, konu hans. Þau
eignuðust 8 börn og eiga í
dag fjölda afkomenda.
Að loknu kennaranámi var Hermann nokkHermann Þórðarson ásamt Ragnur ár við kennslu á Patheiði Gísladóttur eiginkonu sinni.
reksfirði. Þegar faðir hans
lést 1913 fluttist Hermann
að Glitstöðum og tók við
búi þar. Á veturna sinnti hann svo barnakennslu í Borgarfirði. Síðar flutti
hann með fjölskyldu sína að Sigmundarstöðum í Þverárhlíð. Árið 1937
flutti fjölskyldan svo til Reykjavíkur þar sem Hermann gerðist kennari.
Hann starfaði við kennslustörf fram yfir sjötugsaldur. Hann var sagður ástsæll kennari og áhugasamur um öll menningar- og menntamál. Hermann
Þórðarson lést 1962 áttræður að aldri.

Geir og Hörður vegnir
Hvar er hann nú, Kjartan Kötluson?
Farinn fyrir löngu út í Hólminn aftur,
eftir nýjum farmi útlaga, sem þrá lífið
og frelsið framar öllu, þótt hvorugt sé
þeim hugað, er þeir stíga á land. Skipið
kemur fyrir tangann, og nú sést maður
einn, mikill vexti, steypa sér útbyrðis
og synda á leið til baka. Menn hlaupa
fram á bergið, og heyrast nú ýmsir segja, að þar fari Geirr Grímsson,
fóstbróðir Harðar og mesti maður um
forystu. Austmaðurinn skýtur gaflaki,
sem hæfir Geir á milli herðanna, og
verður þegar að vígi. — Geirr var án
efa röskur maður, en óvitur og auðtrúa, og flest ráð hans urðu að óráði.
Í nesinu endurtekst svo sama
sagan og í fyrra skiptið: Hólmverjarnir höggnir niður, hver á fætur öðrum. Bændamúgurinn fagnar yfir falli
Hólmverjanna, og hrósar Kjartani
Kötlusyni fyrir ráðkænsku hans og
dugnað. Var honum að launum heitinn sá gripur, ef Hörður yrði veiddur, er frægastur var þar um slóðir, en

það var hringurinn Sótanautur. Þótti
slík gersemi vera í þessum hring, fyrir
fegurðar sakir og listasmíðar, að betri
þótti hann en mörg jafnvægi hans í
gulli. Hitt var miður kunnugt, að þau
ósköp fylgdu þessum hring, að hann
skyldi verða höfuðbani allra þeirra, er
hann ættu, nema væri kona eigandinn.
Með frýju orðum tókst Kjartani líka
að teygja Hörð á brottu úr Hólminum.
Er þeir komu að nestanganum, sáu
þeir lík Geirs, er flaut þar á sjónum.
Og þá galt Hörður Kjartani ferðirnar
til Hólms, ekki með hringnum, heldur
sverðinu Sótanaut, sem klauf svikarann í herðar niður. — Eftir að Hörður
slapp úr höndum þeirra, er héldu honum, þegar á land kom, hófst sögulegasta viðureignin þar í Dögurðarnesi,
ein af ótal mörgum, þar sem einn
maður berst við ofurefli liðs, og verður
að lúta fyrir því að lokum. Frásögnin um víg Harðar er flestum kunn,
og verður hér ekki rakin. Hann var
Framhald á síðu 10

Kostar þig
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„Sundið fast ég friðlaus þreytti og fannst ég synda í Harðar blóði,“
segir í ljóði Davíðs Stefánssonar. Hér er horft til lands að Þyrli. Helga synti með
syni sína úr hólmanum og kleif síðan um Helguskoru upp á Þyril og gekk með
börnin yfir Botnsheiði til vina og vandamanna í Skorradal. Helguskora er gilið
dimma og bratta sem hér sést framan á hamrastáli Þyrilsins.

1237 látið taka
hafði hann menn
upp skemmu góða í Görðum á Akranesi og flytja inn í Geirhólma. Þar
síðar verið kölluð
og geymdi ránsfeng en borgarastyrjöld geisaði þá í landinu og hefður
Sturlungaöld.

Geirhólmur. Í Sturlungu er greint frá því að Sturla Sighvatsson hafi árið

höggvinn heilundarsári í hnakkann,
aftan frá og yfir axlir mannhringsins,
af ódreng, sem sveik hann í tryggðum. Þá var Hörður 39 ára, hafði verið
þrjá vetur í sekt, og tvo hina síðustu í
Hólminum, er hann var veginn.

Sögnin um herfjöturinn
Einn er þó sá þáttur í þessari frásögn,
sem nokkuð orkar tvímælis. Það er
sögnin um herfjöturinn. Sagan skýrir svo frá, að herfjötur hafi komið á
Hörð, eigi sjaldnar en fjórum sinnum þenna dag, og hafi hann höggvið
af sér fjöturinn. Menn greinir á um,
hvað herfjötur þýði. Í Sturlunga sögu
er þess getið um mann einn, að hann
vildi flýja upp í fjöll, þá er hann sá
óvini sína nálgast. Kom þá á hann
herfjöturr, ,,og mátti hann eigi annað
en ganga í mót óvinum sínum, og þó
seint". Telja ýmsir líkast, að herfjöturr
hafi ekki verið neinn sýnilegur hlutur
eða áþreifanlegur, heldur ómeginshöfgi, óráðsvíma eða leiðsla, er hafi
gripið menn, ekki sízt ef þeir voru
örþreyttir og yfirkomnir af mæði,

þegar víss dauðinn blasti við augum.
Aðrir geta þess til, að herfjöturr hafi
verið strengir, bornir að mönnum,
líkt og getið er í frásögn af vígi Odds
Þórarinssonar í Geldingaholti 1255.
Þar segir svo: „Illugi Svartakollur, son
Jóns Markússonar, lagðist til fóta Oddi
og gerði hepting að fótum hans, og þá
féll Oddur ..." Slíkan fjötur mátti sýnilega höggva, en aftur verður eigi séð,
hversu honum mátti koma á menn í
fjarlægð, svo sem var um hinn manninn, sem Sturlunga getur.
Hafi herfjötur aftur á móti verið
sálrænt ástand eða ásigkomulag, var
naumast hægt að höggva slíkan fjötur.
Hugsanleg er sú skýring, að hafi hinum herfjötraða manni gefizt tóm til
þess að átta sig, þá hafi hann getað
hrundið af sér leiðslunni og á þann
hátt höggvið fjöturinn.

Móðurafrekið mesta
Að endingu nemur hugur vegfarandans staðar við hugsunina um stærsta
afrekið, sem unnið var í nágrenni
Hólmsins þennan síðsumarsdag

986, eða þó öllu fremur
nóttina eftir hann. Það er
sundið fræga, Helgu jarlsdóttur, er hún svam til
lands með sonu sína við
Bláskeggsárósa. Er það
lengri leið en skemmsta
leiðin í Dögurðarnes. En
þar í nesinu mátti í þetta
sinn búast við mönnSéð yfir sögusviðið úr suðr i af
Múlafja lli. Hér sést út Hvalfjörðinn.
um á ferli lengi nætur. með firði
Reynivallaháls út
vinstra megin og Akrafjall í fjarska.
Dögurðarnes (Þyrilsnes) og Geirhólmu
Þess var og að vænta, að við miðja myn
r ofanvert
d.
landsmönnum væri um
það hugað að taka af lífi
sonu Harðar, ella mátti
yfir Þyrli máninn glóði.
búast við hefndum þeirra, er þeir
Sundið fast ég friðlaus þreytti
hefðu þroska til. — Enginn gleymir
hjartans ljóð og æfintýri.
og fannst ég synda í Harðar blóði.
þessari sögu, sem annars les hana. Eitt
Meðan logar lífsins dafna
Hjartað var þeim böndum bundið,
af skáldum okkar (Davíð Stefánsson)
lofa ég þig í kvæði og sögum.
sem brúði veika að hetju gera.
hefir líka gert frásögnina ógleymEnginn meinar mér að sofna
anlega með snilldarkvæði sínu um
Til hinnsta dags skal Helgu-sundið
við minningar frá liðnum dögum."
Helgu jarlsdóttur.
heiðinni móður vitni bera."
Þótt sú bók (Kveðjur) sé í margra
Þar sem nú er mjög liðið á kvöldið,
eigu, virðist eigi ofgert að vekja enn á Og síðasta vísan í kvæðinu er þessi:
þá ætla ég að fara og gera hið sama.
ný athygli á þessu kvæði í sambandi
„Treysti ég því, að tímans straumur
við sundþraut Helgu.
tryggðir gamlar endurskíri.
Eftir Hermann Þórðarson, kennara.
„Neytti afls og örmum beitti,
Hörður, þú ert hugans draumur,

Gott framboð af áhugaverðum jörðum
og tækifærum í ferðaþjónustu

jardir.is
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Sigþór Magnússon:

Vesturlandsvegur á Kjalarnesi.

Áríðandi fundur
um Vesturlandsveg

Urgur meðal íbúa á Kjalarnesi

Í

búasamtök Kjalarness í samvinnu
við Hverfisráð Kjalarness, bæjarog sveitarstjórnir Kjósarhrepps,
Hvalfjarðarsveitar, Skorradalshepps,
Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar, boða til fundar um uppbyggingu
á Vesturlandsvegi um Kjalarnes til að
tryggja öryggi vegfarenda. Fundurinn
verður fimmtudaginn 22. febrúar kl.
17:30 í Fólkvangi á Kjalarnesi.
Í fundarboði segir að um sé að
ræða opinn fund og til hans boðað,
auk íbúa á svæði fundarboðenda,
þingmönnum Norðurlands vestra og
Reykjavíkur, vegamálastjóra, ráðherra
vegamála og borgarstjórn Reykjavíkur.
„Öllum er ljóst hversu hættulegur umræddur vegur er. Lögð hafa verið drög
að endurgerð hans en fjármagn hefur
ekki fengist til framkvæmda. Fundinum er ætlað að sýna ráðamönnum
fram á að ekki má lengur láta undir
höfuð leggjast að bæta hér úr. Í núverandi fjárlögum er ekki gert ráð fyrir
þessum endurbótum utan hringtorgs

á Esjumelum. Við
svo búið má ekki
standa,“ segir í
fundarboðinu.
Þessi fundur
er af sama meiði
og
fjölmennur fundur sem
haldinn var um
samgöngumál á Vesturlandi á Akranesi
þann 24. janúar sl.
Fimmtudagskvöldið 8. febrúar
hittust Kjalnesingar
til fundar í félagsheimilinu Fólkvangi.
Fundurinn var á vegum Hverfisráðs Kjalarness. Á honum voru
rædd samgöngumál, gamla þjóðleiðin
í Esjuhlíðum og þjónusta Reykjavíkurborgar við íbúa Kjalarness.
Fundurinn var mjög vel sóttur og
greinilegt að þungur hugur er meðal

íbúa þegar kemur að samgöngumálum og ástandi Vesturlandsvegar. Meðfylgjandi ljósmyndir eru frá þessum
fundi Hverfisráðs Kjalarness.

N

æstkomandi
fimmtudag
22. febrúar verður haldinn
almennur Íbúafundur í
Fólkvangi á Kjalarnesi um umferðaröryggi og greiðra för um Vesturlandsveg á Kjalarnesi.
Öllum sem aka um veturlandsveg
á Kjalarnesi er ljóst hvers hættulegur
hann er. Ástand vegarins er nú með
þeim ósköpum að hann líkist meira
samskíða skurðum er greiðfærum
vegi. Daglega verðum við vitni að
því að bílstjórar lenda í vanda við
að halda bifreið inni á veginum og
þegar ófærð, rigning og hálka bætast
við, undrar engan þegar þar verða
bílveltur og önnur alvarleg slys. Það
er ekki aðeins ástand vegarins sem er
hættulegt heldur er það staðreynd að
fjöldinn allur af þverunum á þennan þjóðveg skapa gríðarlega hættur.
Þó vegagerðin hafi reynt að plástra
á þennan vanda með því að gera útskot eru þau bæði of fá og of lítil og
því miður meira og minna teppt af
ferðamönnum sem halda að þau séu
útsýnis- og mynda stoppistöðvar.
Á síðasta ári var deiliskipulag
fyrir nýjan veg kynnt Kjalnesingum. Vissulega leist okkur flestum
vel á þær tilögur og þóttu þær skynsamlegar og vel hugsaðar að mestu.

Vegamálastjóri lét einnig hafa eftir sér á síðasta ári að þessi vegkafli
væri einn sá hættulegsti á landinu. Í
Skipulags- og matslýsingu vegna nýs
deiliskipulags vegarins er áætlað að
auglýsa tillöguna í Stjórnartíðindum
í mars á þessu ári. Þrátt fyrir það
er EKKERT fjarmagn ætlað í framkvæmdir á þessu ári.
Um og yfir 7000 bílar aka um
þennan veg daglega nú að vetrarlagi.
Þar af fjöldinn allur af gríðarstórum flutningabílum. Ljóst má vera
að enn mun fjölga slíkum bílum og
erum við að sjá smjörþefinn af afleiðingu þess á Álfsnesmelum þar
sem Vegagerðin er búin að færa hámarkshraðann niður í 70 km/kl. Ég
er hræddur um að vegfarendur muni
ekki fagna því að sami hámarkshraði
verði settur á veginn milli Kollafjarðar og Hvalfjarðarganga en hætta
er að vegurinn verði metinn óhæfur
til hraðari aksturs.
Nú þurfa vegfarendur að sýna
samstöðu og fjölmenna á fundinnn
um Vesturlandsveg 22.feb. í Fólkvangi á Kjalarnesi (rétt við hliðina á
Klébergsskóla).
Sigþór Magnússon, íbúi á
Kjalarnesi.

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir
húsbílar frá 7.900.000 kr.

Hef til afgreiðslu
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðargetu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita,
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi,
einnig Markisur, uppblásin fortjöld,
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.
Fleiri gerðir einnig.

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4
Til afhendingar í febrúar 2018.
IntEnsE Plús - Verð 4.200.000 kr.

Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

5 ár a
áby rg ð

Af hentir í
Reykjavík eða
Egilsstöðum

tilboð

Dráttarkúla og 4 vetrardekk á 17” álfelgum kr. 200.000

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007














Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.





Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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Árni Finnsson:

Skýr skilaboð Íslands?
Þegar kemur að verndun hafsins er stefna íslenskra
stjórnvalda í besta falli óljós.

F

orseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, flutti merkilegt
erindi hjá Harvard-háskóla í
Boston 26. janúar. Forsetinn sagði að
bent hefði verið á að um miðja þessa
öld yrði meira plast í hafinu en fiskar,
en sem kunnugt er borðum við ekki
plast. Forsetinn greindi jafnframt frá
því að innan skamms myndi hann
sækja World Ocean Summit (Leiðtogafund um málefni heimshafanna
sem haldinn verður í Mexikó í byrjun mars á vegum breska tímaritsins
Economist). Hann sagði að „skilaboð Íslands yrðu skýr, við verðum að
vernda hafið, við verðum að halda
hafinu hreinu“. Hann sagðist jafnframt vona að fulltrúar landsins næðu
að vekja athygli á alþjóðavettvangi í
ljósi þess að þeir viti hvað um sé að
ræða; að við sem erum háð auðlindum hafsins og hreinleika þess vitum
hversu mikla þýðingu hafið hefur fyrir

framtíð Íslands og annarra
ríkja.
Vonandi var erindi
Guðna Th. Jóhannessonar
í Harvard til marks um að
ný ríkisstjórn hyggist taka
verndun hafsins fastari tökum en áður. Þess eru nokkur dæmi í
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
Þar er þó ekkert að finna um nauðsynlega stefnumótun um málefni hafsins.

Hver er stefnan?
Orð forsetans voru löngu tímabær, en
við hljótum að spyrja hver sé þá stefna
Íslands. Jú, kvótakerfið er við lýði og
aflareglan gildir og þorskstofninn
hefur braggast á ný eftir mikla lægð í
upphafi tíunda áratugar síðustu aldar.
Á hinn bóginn er stefna Íslands
þegar kemur að verndun hafsins í
besta falli óljós. Ísland hafði mikilsvert frumkvæði að gerð samnings um

Á loftslagsráðstefnunni í París bentu
vísindamenn á að þær breytingar sem nú
sjást í hafinu eigi sér ekki fordæmi síðustu
56 milljónir ára. Höfundur er formaður
Náttúruverndarsamtaka Íslands.

Ljósmyndirnar sem fylgja þessari grein eru úr nýútkominni skýrslu
norsku heimskautarannsóknastofnunarinnar (Norwegian Polar
Institute) sem fjallar um plastmengun á heimskautasvæðum Evrópu.
Þær eru af kríu, ísbirni og hreindýri sem flækst hafa í veiðarfærarusli á
Svalbarða. Hvernig er ástandið í fjörum á Vesturlandi?

bann við losun þrávirkra eiturefna í
hafið, líkt rakið er í bók Davíðs Egilsonar, Undrið litla: Stokkhólmssamningurinn og baráttan gegn POPs –
sköpunarsaga.
Fyrir nokkrum árum síðan varð

Allt fyrir baðið!
Line innréttingar

Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og
speglaskápar

mikið fjaðrafok hér á
landi eftir að erlendir
vísindamenn héldu því
fram að árið 2050 gætu fiskveiðar verið úr sögunni. Slíkar spár birtast nú oft
á ári og hérlendis hefur þeim fækkað
sem draga þær í efa.

Heimshöfin súrna
Í skýrslu þáverandi utanríkisráðherra,
Össurar Skarphéðinssonar, til Alþingis
í apríl 2012 segir: „Á liðnu ári hafa vísindamenn varað við því að samanlögð
áhrif fjölmargra streituvalda á hafið
geti haft ófyrirséðar afleiðingar, þar
sem meðal annars mengun, hlýnun,
súrnun hafsins, ofveiði og súrefnisþurrð leggist á eitt við að valda álagi
á tilveruskilyrði sjávarlífvera. Heimshöfin hafa ekki verið súrari en þau eru
nú í um tuttugu milljónir ára.“[1]
Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna
hefur þess ekki orðið vart að sendinefnd Íslands sé meðvituð um þessa
stöðu mála, þessa aðvörun fyrrverandi
utanríkisráðherra. Ef til vill er þeim
nokkur vorkunn því þegar Katrín
Jakobsdóttir spurði arftaka Össurar,
Gunnar Braga Sveinsson, á Alþingi
hinn 19. mars 2015 hvort „einhver
stefna [væri] til af hálfu ráðuneytisins
eða í undirbúningi um verndun hafsins“ varð fátt um svör af hálfu utanríkisráðherrans.
Gunnar Bragi sagði þó að hann
hefði átt samtöl við umhverfisráðherra „undanfarið um hafið, hvort við
þyrftum ekki að setjast niður og fara
vandlega yfir það á breiðum grunni
hvernig við horfum á þessa helstu
auðlind okkar Íslendinga“. Gunnar
Bragi upplýsti einnig að með haustinu
„verði komin stefna“ en viðurkenndi
að undirbúningsvinna væri skammt á
veg komin.

Fyrir luktum dyrum

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler
80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúﬀur
mikið geymslurými

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Eftir því sem næst verður komist hefur engin slík stefna verið birt ennþá.
Vera má að undirbúningsvinna standi
yfir. Víst er að ekkert samráð hefur verið haft við hagsmunasamtök í
sjávarútvegi, náttúruverndarsamtök,
sjómannasamtök eða ASÍ. Eins er víst
að á Alþingi hefur aldrei verið rætt
um það á þessari öld hver sé stefna Íslands um verndun hafsins. Ef einhver
stefnumótun á sér stað fer hún fram
fyrir luktum dyrum. Ef til vill í samráði við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).
Í meira en 10 ár hafa ráðamenn hér
heima vitað af súrnun sjávar. Lengi
vel fóru loftslagsbreytingar fram hjá
stjórnmálamönnum og LÍÚ lét duga
að bjóða hingað Birni Lomborg. Lengi
vel var litið á frásagnir um hnignun
líffræðilegs fjölbreytileika „vegna fjölmargra streituvalda á hafið“ sem eitt af

bellibrögðum umhverfisverndarsamtaka til að stöðva fiskveiðar. Í stuttu
máli hafa stjórnvöld hér heima sofið á
verðinum, sem sést best á því að engin
stefna hefur enn verið mótuð. Og útgerðarmenn brenna enn svartolíu,
sem veldur mikill sótmengun með
margföldum
gróðurhúsaáhrifum
þegar svart sótið leggst á ís. Að því er
virðist til að auka framlegð fyrirtækja
sinna um stundarsakir.

Að draga lappirnar
Þegar ekki liggur fyrir nein stefnumótun af hálfu pólitískra stjórnvalda
er hætt við að einstakir ráðherrar,
embættismenn eða sendifulltrúar
taki afstöðu sem stenst enga skoðun.
Til dæmis lögðust fulltrúar Íslands á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna þangað til í fyrra gegn gerð samnings um
„verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegs fjölbreytileika utan lögsögu
ríkja“.
Um er að ræða framkvæmdasamning undir hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna líkt og úthafsveiðisamningurinn er. Engu að síður var
því borið við að ekki mætti ógna nýtingarrétti strandríkja, sem einmitt er
tryggður með Hafréttarsamingnum
sem liggur til grundvallar þeim samningi sem fulltrúar Íslands lögðust gegn
að gerður yrði. Þannig hafa íslensk
stjórnvöld dregið lappirnar um árabil
– án þess að láta svo lítið að upplýsa
utanríkismálanefnd Alþingis um gang
mála.

Nýir tímar
Orð forseta Íslands í Boston boða nýja
tíma, sérstaklega vegna þess að hann
var alveg afdráttarlaus um að hann
talaði fyrir stefnu ríkisstjórnarinnar.
Nú myndi Ísland láta í sér heyra. Orð
hans um að við verðum „að vernda
hafið“, „halda hafinu hreinu“, þau gefa
von um að stjórnvöld skilji nú nauðsyn
þess að taka af skarið og móta stefnu
fyrir Ísland með lýðræðislegum hætti.
Við slíka stefnumótun skiptir mestu
að almenningur fái upplýsingar um
um þær ógnir sem að steðja. Því miður
tókst Össuri þetta ekki árið 2012.
Það er borin von að málflutningur fulltrúa Íslands veki athygli á alþjóðavettvangi ef stjórnvöld hafa enga
stefnu, vita ekki hvað þau ætla að gera
eða vilja heldur fylgja Rússum að málum vegna þess að útgerðarmönnum
er í nöp við Evrópusambandið. Við
skulum muna að rússneskir togarar
stunda rányrkju á karfa á Reykjaneshrygg rétt utan við 200 mílna efnahagslögsöguna, þvert gegn ráðum vísindamanna.

ALLT HEFST MEÐ

1. tölublað
7. árgangur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
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ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
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Sími 864 5585 og
magnushafsteins@simnet.is
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Smart einbýli

„Íslenskt lambakjöt“ fær afurðaheitisvernd

M

atvælastofnun hefur samþykkt „Íslenskt lambakjöt“
sem verndað afurðaheiti.
Markaðsráð kindakjöts sótti um vernd
fyrir afurðaheitið.
Í frétt á vef Matvælastofnunar er
greint frá því að „Íslenskt lambakjöt“
verði þar með fyrsta verndaða afurðaheitið sem skráð er hérlendis á
grundvelli laga nr. 130/2014 um vernd
afurðarheita sem vísa til uppruna,
landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu. Skráð afurðarheiti sem vísa til
uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu njóta skv. lögunum
verndar gegn:
-beinni eða óbeinni notkun í viðskiptum með afurð sem fellur ekki
undir skráninguna, að svo miklu leyti
sem sú afurð er sambærileg við þá afurð sem skráð er undir sama heiti eða
ef notkun heitisins færir sér í nyt orðspor hins verndaða heitis, þ.m.t. þar
sem afurð er notuð sem hráefni,
-hvers konar misnotkun, eftirlíkingu eða villandi hugrenningatengslum, jafnvel þótt raunverulegur uppruni afurðarinnar sé gefinn til kynna,
eða þar sem hið verndaða heiti hennar
er þýtt eða því fylgja orð á borð við „að
hætti“, „í stíl“, „gerð“, „aðferð“, „eins og
framleitt í“, „eftirlíking“ eða álíka, og
einnig þegar þessar afurðir eru notaðar sem hráefni,
-hvers konar öðrum röngum eða
villandi merkingum sem sýna tilurð,
uppruna, eðli eða helstu eiginleika
afurðar, á innri eða ytri umbúðum, í
kynningarefni eða skjölum sem fylgja
viðkomandi afurð og notkun umbúða
sem geta gefið villandi mynd af uppruna hennar,
-hvers konar öðru athæfi sem villt
getur um fyrir almenningi hvað raunverulegan uppruna afurðar varðar.

Betolvex
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Húsin eru 73m2, þar að auki er 28m2 verönd með
heitum potti.Smart enbýlishús eru hönnuð með
hagkvæmni að leiðarljósi, og ekki síst þarfir
kaupendanna. Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir
einstaklinga, fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En
einnig fyrir bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í
að koma upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt.
Húsin falla undir reglugerð Velferðarráðuneytisins númer
555/2016 og síðar breytingu númer 1052/2017 hvað
varðar stofnframlög/styrki ríkis og sveitarfélaga fyrir
leigufélög. Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr
verksmiðju með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin
til flutnings í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á
viðkomandi byggingastað.
Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

Verð við verksmiðjudyr
fyrir utan flutning aðeins
kr. 22.760.000 með vsk.
Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

Viltu auglýsa í vesturlandi?
Auglýsingasíminn er 578 1190

