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Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

S

jómannadagurinn á Patreksfirði er einn stærsti viðburðurinn í bæjarfékaginu eins
og viðar í íslenskum sjávarplássum. Á laugardaginn fóru skip og bátar í siglungu um
fjörðinn með gesti og gangandi. Myndin er af fallegu stálskipi Patreki BA 64 á siglingu. Í baksýn er byggðin við rætur fjallsins Brellur. Blaðið Vestfirðir sendir sjómönnum og
öðrum sem að sjávarútvegi koma sínar bestu kveðjur.

144 milljónir í
fjármagnstsk – bls 2

Páll Pálsson
ÍS - bls 6

Ó þú dýra
ísland – bls 9

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

Kjöreign fasteignasala – traust og örugg þjónusta í 40 ár

Dan Wiium Hdl, lögg.
fasteignasali, Sími 896-4013

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson Lögg.
fasteignasali, sími 844-6353

Rakel Salóme Eydal
Skjalagerð

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Lögg. fasteignasali, skjalagerð

Kjöreign ehf - Ármúla 21 - 108 Reykjavík
Sími: 533-4040 - www.kjoreign.is
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GREIDDU 144 MILLJÓNIR Í FJÁRMAGNSTEKJUSKATT

G

uðmundur Einarsson, útgerðarmaður í Bolungavík
greiddi á síðasta ári 73 milljónir króna í fjármagnstekjuskatt. Þetta
kemur frá í álagningarskrá Ríkisskattstjóra sem nú liggur frammi. Bróðir
hans Jón Þorgeir Einarsson, endurskoðandi greiddi 53,9 milljónir króna.
Þá greiða Nikulás Jónsson oog Elías
Jónson, einnig í Bolungavík hvor um
sig rúmar 8 milljónir króna. Samtals
greiða þessir fjórir einstaklingar um
144 milljónir króna í fjármagnstekjuskatt. Athugað var hvort tölurnar í
álagningarskráinnu væru skattur til
greiðslu eða skattstofn og fengust
þau skýru svör frá starfsfólki emb-

ættis Ríkisskattstjóra í
Í blaðinu Vestfirðir
Reykjavík að birtar tölfrá 13.7. 2017 er greint
ur væru skattgreiðslur.
frá því að 346 milljóna
Fjármagnstekjuskattur
króna hagnaður hafi
er 20% og eru því fjárverið af rekstri Fiskmagnstekjurnar
sem
markaðs
Vestfjarða
lagt er á fimm sinnum
ehf á árinu 2016 og að
hærri upphæð. Sameigið fé hafi í árslok
kvæmt því hefur skattverið komið upp í 771
stofninn verið sammilljón króna. Hlutanlagt verið um 720
höfum voru greiddar
Jón Þorgeir
milljónir króna. Ekki
187 milljónir króna út
Einarsson
kemur fram af hvaða
og hlutafé lækkað sem
starfsemi
tekjurnar
því nemur.
koma , en gera má ráð
Flosi V. Jakobsson,
fyrir því að þær séu frá starfsemi í Bolungavík greiddi 4,9 milljónir í
sjávarútvegi.
fjármagnstekjuskatt og Jakob Valgeir

Flosason 8,1 milljón
króna. Athygli vekur
að stærsti hluthafinn
í Jakob Valgeir ehf,
Björg Hildur Daðadóttir greiddi hvorki
tekjuskatt né útsvar á
síðasta ári.
Aðrir háir greiðendur fjármagnstekjuskatts á Vestfjörðum á
síðasta ári eru Jón Guð- Guðmundur
bjartsson,
Bolunga- Einarsson
vík sem greiddi 19,3
milljónir króna , Inga
María Guðmundsdóttir, Ísafirði með
9,7 milljónir króna, Konráð Eggerts-

son, Ísafirði 8,8 milljónir króna, Sigríður
Laufey Sigurðardóttir,
Ísafirði 17,5 milljónir
króna, Kristján G. Jóhansson 6,7 milljónir
króna, Martha Örnólfsdóttir, Ísafirði 4,9
milljónir króna, Elín
Valgeirsdóttir, Ísafirði
5,6 milljónir króna og
Sigmundur Þorkelsson, Bolungavík 5,9
milljónir króna.

Árneshreppur:

Tvær kærur

T
Flott sumarföt
fyrir flottar konur
Verslunin
Belladonna

Til sölu

Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk
Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

vær kærur hafa
borist sýslumanninum á Vestfjörðum
varðandi
sveitarstjórnarkosningarnar í Árneshreppi.
Í báðum tilvikum er þess
krafist að kosningarnar
verði úrskurðaðar ógildar.
Hefur sýslumaður skipar tvær nefndir til þess að
fjalla um kærurnar, en sömu
einstaklingar sitja í þeim
báðum, Björn Jóhannsson,
Ingi Tryggvason og Hulda
Rós Rúriksdóttir. Nefndin
skal leita álits kjörnefndar
Ólafur Valsson
Árneshrepps og kveða síðan
upp sinn úrskurð. Formaður
kjörnefndar í Árneshreppi
er Ingólfur Benediktsson,
hreppsnefndarmaður sem
hefur harðlega gagnrýnt
áform um Hvalárvirkjun. Í
hreppsnefnd greiddi Ingólfur því atkvæði að þeir yrðu
á kjörskrá sem Þjóðskrá
hafði hafnað um lögheimili í Árneshreppi. Úrskurði
þriggja manna nefndar
sýslumanns er hægt að
skjóta til ráðuneytisins.
Í öðru tilvikinu kærir Sighvatur Lárusson,
Hvammi í Holtum. Hann
var einn þeirra sem flutti Elías Kristinsson
lögheimili sitt að Dröngum
ásamt sambýliskonu sinni,
tengdamóður og bróðursyni en Þjóð- Dröngum en Óskari bróður hans synjskrá íslands hafnaði flutningnum og að þrátt fyrir að báðir búi á Akranesi
tók hann af íbúaskrá. Í framhaldinu og segir ennfremur að „þeir sem til
felldi hreppsnefnd hann af kjörskrá. þekkja vita að Óskar er álíka mikið eða
Í rökstuðningi fyrir kröfu sinni segir meira viðloðandi Dranga.“ EnnfremSighvatur að jafnræðisregla stjórn- ur segir Sighvatur í rökstuðningum
arskrár sé brotin á honum þar sem að 19 einstaklingar sem eru með lögsumum sé heimilað að hafa lögheimili heimili í Árneshreppi hafi fasta búsetu
á stað án þess að hafa þar fasta búsetu annars staðar og að þeir hafi haft mikil
en öðrum, þar með talið honum, sé áhrif á niðurstöðu kosninganna.
Í hinni kærunni eru kærendur Elías
meinað að gera slíkt hið sama. Tiltekur Sighvatur sérstaklega að Elías Kristinsson og Ólafur Valsson. Kært
Kristinsson fái að hafa lögheimili að er gildi kjörskrár og vísað til sveitar-

Sighvatur Lárusson

stjórnarlaga, stjórnsýslulaga, stjórnarskrár og nokkra dóma og úrskurði
í ítarlegu máli á 12 blaðsíðum. Í rökstuðingi sínum gera þeir athugasemdir við málsmeðferð hreppsnefndar og
Þjóðskrár. Telja þeir að ýmis ákvæði
laga varðandi framlagningu kjörskrár
hafi verið brotin. í lokum er málatilbúnaðurinn dreginn saman og komist að þeirri niðurstöðu að skilyrði til
ógildingar kosninganna séu uppfyllt.

Beinar ráðningar til fyrirtækja
Getum ráðið í flestar stöður
519-5444 · recruitment@recruitment.is · Recruitment.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

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.

Í fullkomnu flæði

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

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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 og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. 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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LEIÐARI

ekki Vitræn glóra

R

íkisstjórnarflokkarnir hafa komið sér saman um að lækka veiðigjaldið sem útgerðin greiðir fyrir aðganginn að fiskmiðunum
við landið. Það á samkvæmt frumvarpinu að lækka veiðigjaldið
um 28,5% fyrir þorsk. Veiðigjaldið er greitt samkvæmt gildandi lögum
tveimur árum eftir að tekjurnar urðu til. Rökin fyrir lækkun gjaldsins er
sú að afkoman í sjávarútvegi 2018 hafi versnað mikið frá 2015. Tillagan
er ekki studd neinum haldbærum rökum. Þvert á móti þá er rökrétt
miðað við þekktar forsendur að breyta gjaldinu ekki.

Það er til fyrir hækkuninni

Veigamikil rök eru að sjávarútvegsfyrirtækin hafa vel flest fengið tekjurnar greiddar
sem eru tilefni þess að veiðigjaldið nú er 11
milljarðar króna og hækkar um 5-6 milljarða
króna frá fyrra fiskveiðiári. Hagnaðurinn í
sjávarútvegi 2015 varð 31 milljarður króna
en var 15 milljarðar króna áður. Eftir að álagt
veiðigjald hefur verið greitt eru 20 milljarðar
króna eftir í fyrirtækjunum en voru 10 milljarðar króna árið áður. Það er aukinn gróði og
staða fyrirtækjanna er að batna. Þótt 2 ár líði
frá því að tekjurnar koma inn þar til kemur
að greiðslu til ríkisins eru það engin rök fyrir
því að veita eftir á afslátt. Vandinn er einfaldlega ekki til sem á að réttlæta afsláttinn.

Verri afkoma þýðir lægra veiðigjald

Að óbreyttu veiðigjaldsreglum mun versnandi afkoma leiða til lægra
veiðgjalds sem verður greitt tveimur árum seinna. Fyrirtækin lenda ekki
í neinum greiðsluerfiðleikum af þeim sökum. Hafi afkoman versnað á
árinu 2016 frá 2015 mun veiðigjaldið fiskveiðiárið 2018/19 lækka sem
því nemur og þannig koll af kolli. Tveggja ára tímatöfin er í sjálfu sér
ekki skynsamleg en hún veldur fyrirtækjunum engum vandræðum.

Afkoman versnaði ekki 2016

Upplýsingar liggja nú fyrir árið 2016. Tekjurnar af fiskveiðum minnkuðu
um 17 milljarða króna en útgjöldin minnkuðu líka eða um 10 milljarða
króna. Framlegðin minnkaði því um 7 milljarða króna. En veiðigjaldið
er ekki miðað við framlegðina heldur hreinan hagnað. Hækkandi gengi
færði sjávarútvegsfyrirtækjum, sem mörg eru með skuldir sínar í erlendri mynt, búhnykk, sem birtist í því að kostnaðurinn af fjármagni
lækkaði um 9,5 milljarða króna. Niðurstaðan sem veiðigjaldið fyrir árið
2016 tekur mið er því að hagnaðurinn hækkaði um 2,5 milljarða króna
frá 2015. Afkoman batnaði frá 2015. Með öðrum orðum það er enginn
vandi uppi í fiskveiðunum í heildina tekið vegna ársins 2016.

Er einhver vandi 2017?

Þá er það árið 2017. Varð einhver breyting á rekstrarskilyrðum sem kalla
á opinberar aðgerðir í formi sérstakrar eftirgjafar af gjöldum til ríkisins?
Það er alveg óvíst, þar sem upplýsingar eru ekki miklar. Það eina sem
fyrir liggur er greinargerð frá Deloitte, gerð í mars 2018. Þar kemur fram
að verð á erlendum mörkuðum hefur hækkað frá byrjun árs 2016 um
10% að meðaltali. Afurðaverð er ekki að falla erlendis heldur að styrkjast. Á móti því kemur að gengið íslensku krónunnar hækkaði um 11%
á árinu 2017. Þá er nefnt að launavísitala hafi hækkað um 6,8% á árinu
2017 og olíuverð um 8,5%.
En við mat á þeim liðum þarf að skoða raunverulegar breytingar.
Aflahlutir árið 2016 voru 36 milljarðar króna og lækkuðu um 5 milljarða
króna frá 2015 og hafa reyndar ekki verið lægri frá 2009. Sjómenn hafa
sem sé tekið á sig mikla launaskerðingu með hækkandi gengi og lækkandi fiskverði innanlands. Þá hefur olíukostnaðurinn lækkað ótrúlega
mikið á síðustu árum. hann var 2016 aðeins 9 milljarðar króna en var
22,5 milljarðar króna árið 2012. Samandregið eru staðreyndir þær að
olía og aflahlutir lækkuðu um 9 milljarða króna á árinu 2016 frá 2015.
Lækkun þessara kostnaðarliða á árinu 2016 frá 2012 er hvorki meira né
minna en 21,5 milljarðar króna. hver er bráðavandinn í sjávarútvegi
sem kvótagreifaflokkarnir þrír eru að bregðast við nú á vordögum 2018?
Svar óskast. Það sem við blasir er að 10 stærstu fyrirtækin með 50% af
kvótanum fá síðbúna jólagjöf frá jólasveinum ríkisstjórnarflokkanna án
þess að þurfa nokkuð á henni að halda.

Kerfisvandinn leysist ekki

Veiðigjaldið er ekki vandi neins útgerðarfyrirtækis. Það hefur verið síðustu sex fiskveiðiár frá 3% til 16% af meðalleiguverði aflamarks ársins
samkvæmt upplýsingum frá Fiskistofu. Vandinn sem getur komið upp
liggur í verðinu sem útgerðin greiðir öðrum útgerðum fyrir veiðiréttinn.
Það eru engin rök fyrir því að ríkið eigi að jafna sveiflur á verði kvóta.
Þvert á móti eiga þeir sem eiga viðskiptin að bera á þeim ábyrgð. Það
eru grundvöllur ábyrgs markaðshagkerfis. Vandinn liggur í því að verðákvörðun á fiski og veiðiheimildum er ekki á markaði heldur í lokuðu
einokunarkerfi þar sem verðsamráð á kostnað sjómanna og almennings
er löglegt. Lækkun veiðigjaldsins leysir ekki þennan kerfisvanda. Það er
úthlutunarkerfið sjálft sem er vandinn.
Með frumvarpinu skipa Vinstri grænir sér opinberlega í flokk
með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki sem auðmjúkir þjónar útgerðarauðvaldsins. Þeir eru þrír eitt og hið sama. Fyrir vinstri flokk er
í slíkri vegferð engin vitglóra. Flokkurinn er orðinn viðskila við eigin
hugsjónir, eigin stefnu og eign kjósendur. Vinstri grænir hafa dæmt sig
úr leik
Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska
vísnahornið

S

veitarstjórnarkosningarnar eru að baki og hagyrðingarnir gáfu þeim gaum eins og vænta mátti.
Eiríkur Jónsson, sauðburðarmaður á Skjaldfönn og
nýbúi á Grænhóli á Barðaströnd rifjaði upp eina vísu sem
varð til fyrir þremur árum, þegar kjörtímabilið var tiltölulega nýhafið sem er að ljúka:
Þessi varð til fyrir þremur árum. Spádómurinn rætist
trúlega einhvers staðar á morgun.
Þeir græða á daginn og grilla á kvöldin
með gróflegum hætti þeir misnota völdin.
Þeim kólnar nú brátt því að kertið er brunnið
og kjörtímabil þeirra út er senn runnið.
Eiríkur bætti svo um betur með þessari:
Á kjördag margt fólkið í kjörklefann fer,
og krossar við eitt eða annað.
Þar sigurinn oftast úr býtum sá ber,
sem best hefur lygina hannað.

Jón Atli Játvarðsson á Reykhólum setti þetta
saman á kjördag:

Það er nú eins og það er með persónukosningarinnar.
Maður skrifar jú nöfnin sjálfur. Síðasta hreppsnefnd Reykhólahrepps tókst á við það erfiða verkefni að finna leið. Það
tókst, en?
Einn sem veginn aldrei fann
og er með stöðug læti.
Vel ég fyrir varamann
og vil í neðsta sæti.
Engu að síður fór nú svo að neðsti varamaður Jóns Atla
náði kjöri sem aðalmaður í hreppsnefnd og er sá eini úr
fráfarandi hreppsnefnd sem heldur áfram.
Þá eru það samgöngumálin. Enn er tekist á um vegagerð
um Gufudalssveit. Sumir vilja veg um Teigsskóg, aðrir ekki.
Jón Atli Játvarðsson talar skýrt:
Auðnustund á vondum vegi
vakin upp við hestanostur.
Teigskógur úr Trölladeigi
í trúnaði er betri kostur.
Bílstjóri með blautan skalla
bugaður af kringumstæðum.
Rennur útaf Hálsi-Hjalla
heldur fjarri lífsins gæðum.
Elta skottið aumingjarnir.
Ekki séns að rokka og breika.
Umhverfis- nú óþokkarnir
útúrsnúa veruleika.
Tekur stöðu vonum verri,
Veldur skaða gropinn trassi.
Bíður eftir betri þerri
blautþurka á votum rassi.
Halda sjó nú klökkir kjánar
klóra mjög í bakkann sleipan.
Klifrið hátt en hlíðin gránar
og helvíti ef týnist veipan.
Jón Atli átti orðastað við stuðningsmann jarðganga í
gegnum Hjallaháls og svaraði honum svona:
Gegnum tímann trukkur dregur.
Tálséð göng mun enginn líta.
Áfram keyrður vondur vegur
og vegheflarnir tönnum slíta.
Sauðburður er búinn þetta vorið og eflaust margir
bændur því fegnir enda búnir að fá nóg af löngum vökum.
Óla Friðmey Kjartansdóttir á Þórustöðum var að minnsta
kosti afar fegin:
Loksins. .loksins var sagt forðum. .næturvakt að baki..og
Nú var nóttin hljóð og hlý
hljómaði þó stefið.
Allra fugla, enn á ný
okkur sumar gefið.
Víkjum nú að öðru í lífsbaráttunni. Kristín Auður Keldal Elíasdóttir frá Dýrafirði er einn af snjöllum vestfirskum hagyrðingum. Tekur hún hæfileikana greinilega í arf
enda standa að henni í báðar ættir afbragðs dýrfirskir hagyrðingar og jafnvel skáld Elías Mikael Vagn Þórarinsson og
Kristjana Sigríður Vagnsdóttir. Kristín býr fyrir sunnan og
var að leita fyrir sér um íbúð til leigu. Til þess að sýna fram
á að hún hefði næga vinnu og gæti heitið skilvísum greiðslum orti hún:

Nú er illt í efni, enga íbúð hef
byltist um í svefni,
já bölvanlega sef.
Kytru eða kofa mér liggur á að fá
kát þá færi að sofa, hvíld og orku ná.

Vinnu hef ég fína vetur, sumar, haust
víða þarf að tína, grjót að mestu laust.
Um heiðar bæði og hjalla, skriður, gil og strönd
um náttúruna alla er grjóti fest í hönd.
Úr þessu þarf að hlaða heljar mikla röð
höggva til og raða, byggja góða tröð.
Verkið þarf að vanda, hugsa um það eitt
vel að öllu standa svo hrynji ekki neitt.
Á vorin næg er vinna, er sólin yljar jörð,
verkum mörgum sinna, hreinsa bljúgan svörð.
Klippa tré og kanta, róta beðum í
kannski þarf að planta græðlingar á ný.
Höldum nú inn í Djúp. Indriði á Skjaldfönn sendir veglegt ljóðabréf, sem hefst að þessu sinni með nauðsynlegum
leiðréttingum sem ritstjóri ber ábyrgð á:
Áður en ég bregst við vísnakvabbi Kristins ritstjóra er
nauðsynlegt að koma á framfæri leiðréttingu vegna vísna
í síðasta blaði.
Brageyra og að lesa í bundið mál virðist vera mjög á
undanhaldi hjá þeim sem um það eiga að sjá hjá blaðinu
Vestfirðir. Eiríkur sauðburðarmaður minn fór sem sé ekki
sem elding um allar götur.

Rétt er vísan svona:
Eiríkur sem elding fer um allar jötur
gefur heyið garpur slyngur
góðættaður Mývetningur.
Ekki var það betra með síðustu Evuvísuna því þar féll
niður heilt orð og nóg er nú kveðskapurinn lélegur, þó slíkt
bætist ekki við.
Þeir sem hafa veg og völd
vonda stundum hljóta skelli.
En Eva brosir ísaköld
og ætlar sér að halda velli.
En eins og öllum er kunnugt var Eva og Árneshreppur á
pari við Dag, Eyþór og Reykjavík í fréttum fyrir
sveitarstjórnarkosningarnar og á því skilið viðbótarvísu:
Evu þeirri frægu frú
framtíð sína tókst að styrkja.
Því það er orðinn alveg nú
einhugur í nefnd að virkja.
En það er raunar ekki sopið kálið hjá Evu því nú er búið
að kæra framkvæmd kosninganna.
Í kosningunum þurrkuðust Vinstri grænir nærri því
út á landsvísu, enda styður flokksfólk ekki ríkisstjórn sem
Sjálfstæðisflokkurinn á aðild að og Katrín er nú sem lifandi
lík baklandslaus.
Að munstra Bjarna slæmt var slys
sem með illu mæti.
Hæg er leið til helvítis
hallar undan fæti.
Auðvitað má skjóta hér að öfugmælavísu um sama efni
svohljóðandi:
Katrín er í góðum gír
gasalega klár og skýr.
Bjarna dáir út í eitt
sem okkur finnst ei saka neitt.
Rétt í þessu rituðum orðum bárust með útvarpi afar
dapurleg tíðindi:
Nýrra tíma vont er vald
víst á Djúpi svölu.
Er í Vigur undanhald
og ættarjörð til sölu.

Þá er að slá botn í með vorvísu:
loks kom vorið sunnan yfir sæinn
það sindra á Djúpinu smágerðir öldufaxar.
Og þar er að þokast nýjasta bjargráð í bæinn
burt sloppnir lúsugir norksættar eldislaxar.
Sumarkveðjur til lesenda í hlýindum dagsins.
Kristinn H. Gunnarsson
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Sjómannadagurinn á Patreksfirði
U

m langt árabil hafa
hátíðahöldin
á
Patreksfirði verið
þau veglegustu á Vestfjörðum. Engin breyting varð þar
á þetta árið. Dagskráin stóð
yfir frá miðvikudegi 30. maí
til sunnudagsins 3. júní eða
í fimm daga. Gefið var út
veglegt sjómannadagsblað
með fjölbreyttu efni. Þrjár
sýningar voru haldnar. Ein
var um frönsku fiskimennina og gamla tímann, önnur
var ljósmyndasýning Rósu
guðmundsdóttur í Skjaldborgarbíó og í Húsinu, sem
áður var gömul verbúð við
Eyrargötu var ljósmyndasýning á verkum Gunnars
Freys Gunnarssonar, sem
nefnir sig Iceland Explorer.
Gunnar er Íslendingur sem
ólst upp í Danmörku og er
nýlega fluttur heim. Þá voru
margvísleg önnur atriði,
skrúðganga,
hátíðarsigling, Latibær, kraftakeppni,
bókaútgáfuhóf,
golfmót,
leikhópurin Lotta og tónleikar Björgvins Halldórssonar og er þó ekki allt
upptalið.

Verðlaunaafhending fyrir
kraftlyftinga

Hrönn Hauksdóttir og Alexander Ingason
Gústaf
Gústafsson
og Rannveig
Haraldsdóttir

Sigurður
Viggósson

Unga
kynslóðin
horfir á
leikhópinn
Lottu

Hátíðasigling frá Patreksfirði

Páll Pálsson ÍS:

SKIPSTJÓRINN
Í
BRENNIDEPLI
E
inar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri
Hraðfrystihússins Gunnvör hf hefur
ekki svarað ítrekuðum fyrirspurnum
blaðsins um uppsaögn áhafnar Páls
Pálssonar ÍS í fyrra og ráðningu á nýja
skipið. Hann var inntur eftir því hvers
vegna nauðsynlegt var talið að segja
áhöfninni upp og hvers vegna nokkrir
úr áhöfninni fengu ekki endurráðningu.
Páll Halldórsson, skipstjóri segir
að eðlilegt hafi verið að segja áhöfinni
upp þar sem svo langur tími leið frá
því að gamla skipið var selt og það
nýja kom eða nærri eitt ár. Þá hafi þeir
úr gömlu áhöfninni átt kost á endurráðningu sem ekki hafi sjálfir verið

búnir að ráða sig í önnur störf þegar að
endurráðningu kom. Hann vildi ekki
svara því hver hafi tekið ákvörðun um
uppsögn og mannabreytingar, er hann
var spurður að því hvort skipstjórinn
hefði ákveðið þetta eða útgerðin. Sagði
það eitt að þetta væri búið og gert.
Leitað var til félag skipstjórnarmanna og varð Árni Bjarnason, formaður fyrir svörum. Hann sagði að
það væru engin ákvæði í kjarasamningum um þetta að útgerðinni væri
algerlega í sjálfsvald sett hvort áhöfn
væri sagt um við skipaskipti og eins
réði útgerð algerlega ráðningu á nýtt
skip. Sagði Árni að tilvikin í því sambandi væru jafn misjöfn og þau væru
mörg.

Heimir Tryggvason, fyrrverandi
yfirstýrimaður og afleysingaskipstjóri
staðfestir að Páll Halldórsson hafi í
júní í fyrra sagt sér að hann yrði áfram
á skipinu en hefði svo haft samband
við sig í júlí þegar uppsagnarfrestur
var liðinn og tilkynnt honum að
hann fengi ekki pláss á nýja skipinu.
Hilmar Lyngó vélstjóri segir svipaða
sögu. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins hafi ítrekað sagt honum að hann
yrði áfram en svo hafi í mars 2017
það gerst, er Hilmar var nýkominn frá
Kína að útgerðarstjórinn sagði honum
að búið væri að ráða í stöðuna hans og
honum boðin önnur lægri.
Heimildarmönnum blaðsins ber
saman um að ýmist skipstjóri eða yf-

irmenn útgerðarinnar
hafi sagt eitt eða gefið ákveðið í skyn um
endurráðningu og svo
hafi annað komið á
daginn. Í sumum tilvikum virðist það hafa
leitt til trúnaðarbrests.
Þá hafa ástæður fyrir því að mönnum var
ekki boðið starf að nýju
eða boðið lakara starf
ekki legið á lausu. Einn
heimildarmaður sagði
að svörin hefðu verið
að búið væri að taka
ákvörðun, henni yrði
ekki breytt og ástæður
yrðu ekki ræddar. Aðrir
tóku í sama streng. Rætt
hefur verið við stóran
hóp til þess að fá sem
skýrasta mynd af þessu
Páll Halldórsson
tiltekna máli, mannaráðningu á Pál Pálsson
finna í þeim málum á þann veg að
ÍS og framkomu fyrirtækisins við starfsmenn þess á síðustu böndin berast helst að skipstjóranum
um ábyrgð á umdeildustu mannaárum.
Þá er ekki fyllilega ljóst hverj- ráðningunum. Eitt stendur þó upp
ir tóku ákvarðanir um manna- úr, þetta mál hefur mælst illa fyrir í
breytingar hverju sinni.Víst er þó samfélaginu og spillt orðspori fyrirað framkvæmdastjóri fyrirtækisins tækisins. Bæjarbúum er greinilega
og útgerðarstjóri komu að ráðningu ekki sama um það hvernig komið er
vélstjóra auk skipstjórans, en meira fram við starfsmenn eftir hátt í þrjátíu
er á huldu um þátt annarra en skip- ára feril hjá þessu stóra og mikilvæga
stjóra í ráðningu annarra yfirmanna. fyrirtæki á Ísafirði.
Eru vísbendingarnar sem unnt er að
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HVALÁRVIRKJUN, EINSTAKLEGA
SKYNSAMLEG FRAMKVÆMD

M

ikil umræða er nú um
Hvalárvirkjun. Ég hef
unnið að þróun hennar í
nokkur ár og þekki því vel til, auk þess
að hafa komið að undirbúningi flestra
annara virkjana, stórra og smárra, sem
byggðar hafa verið eða undirbúnar hér
á landi síðustu áratugi og ætti því að
hafa góðan samanburð. Það hefur
komið mér á óvart hversu neikvæð
umræðan er orðin hjá mörgum, því
Hvalárvirkjun er að mínu mati ákaflega skynsamlegur og góður kostur
jafnt tæknilega, umhverfislega sem og
samfélagslega á alla mælikvarða .

Mikilvægir eiginleikar Hvalárvirkjunar.

Virkjunin verður í hópi best miðluðu
virkjana landsins, því hægt verður
að geyma ríflega fjórðung meðalársrennslis í lónum frá sumri til notkunar að vetri. Þetta gerir virkjunina
mjög sveigjanlega og örugga í rekstri
og hún getur framleitt á fullum afköstum mánuðum saman, gerist
þess þörf, en er ekki háð duttlungum
vatnafarsins eins og rennslisvirkjanir.
Orkuinnihald miðlana á Vestfjörðum
tuttugufaldast og landshlutinn verður sjálfbjarga, þó engin orka komi frá
eldvirka hluta landsins allan veturinn.
Allir vatnsvegir, stöðvarhús, tengivirki
og flutningskerfi eru neðanjarðar sem
eykur rekstraröryggi auk þess að vera
jákvætt fyrir umhverfið. Aur, eldvirkni, ís og krapi eða vatnsleysi verður því ekki vandamál í þessari virkjun.
Virkjunin er með háa fallhæð, ríflega 300 m, og því gefur tiltölulega
lítið virkjað rennsli mikið afl. Vatnsvegir eru allir í jarðgöngum og vatnshraði í þeim því óvenju lágur, því ekki
er ódýrara að grafa göngin þrengri
en lámarksstærð. Því er unnt er að
stöðva allt rennsli um þá eða auka það
á aðeins örfáum sekúndum án þess
að það valdi óviðráðanlegum þrýstisveiflum. Vegna þessa yrði hægt að
nota Hvalárvirkjun til að stýra tíðni
og álagi í raforkukerfinu (regla netið)
og bregðast samstundis við miklum
álagsbreytingum. Þetta er eiginleiki
sem virkjanir með langa vatnsvegi
án þrýstijöfnunar hafa alla jafna ekki,
en er sérstaklega mikilvægur vegna
þess að virkjunin er á landsvæði þar
sem flutningskerfið getur auðveldlega slitnað frá landskerfinu og því
mikilvægt að til staðar sé nokkuð stór
virkjun sem getur tekið upp miklar
og snöggar álagsbreytingar og stýrt
„eyjunni“ sem myndast við slíkar bilanir. Þessu hlutverki á Vestfjörðum er
nú sinnt að hluta með dísilvélunum
í Bolungarvík og sérstökum framhjárennslisbúnaði í Mjólkárvirkjun,
en rafmagnstruflanir eru þó tíðar
vegna bilana á Vesturlínu.
Þrátt fyrir stór lón við Hvalárvirkjun mun nánast enginn gróður eða
þykkur jarðvegur fara undir vatn.
Nánast allt efni sem þarf til að gera
stíflurnar er unnt að taka innan lónstæðanna, sem er nokkuð einstakt hér
á landi við stíflugerð. Þá háttar þannig
til að landslag er allt mjög mishæðótt
og í stöllum og skorið af misdjúpum
giljum. Stíflurnar og lónin, þó stór
séu, sjást því mjög óvíða að, heldur hverfa fljótt bak við næstu hæð.
Þetta er til dæmis allt annað en í tilfelli Kárahnjúkavirkjunar og á Þjórsársvæðinu þar sem landið er sléttara
og stíflurnar og lónin sjást mjög víða

að sé horft af
landinu
ofan
lónanna. Þá er
allt dýralíf mjög
fábreytt.

Bætt raforkuöryggi
og önnur
tækifæri

Ein jákvæðustu áhrif virkjunarinnar eru að hún mun strax bæta
afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum nokkuð, því bilun á Vesturlínu á um 120 km langri leið frá
Hrútafirði í Kollafjörð mun ekki
lengur valda truflunum á Vestfjörðum. Meira máli skiptir þó að með
tilkomu virkjunarinnar gerbreytast
möguleikar á að tryggja Vestfjörðum
sama afhendingaröryggi og öðrum
landshlutum með miklu ódýrari hringtengimöguleika frá tengipunkti í
Ísafjarðardjúpi inn á Ísafjarðarsvæðið,
og nýta þannig að fullu góða stýrieiginleika Hvalárvirkjunar, sem áður var
vikið að.
Hvalárvirkjun er þannig lykilinn
að viðunandi raforkuöryggi heils
landshluta. Hún mun líka hafa mikil
áhrif á nærsamfélagið á byggingartíma
en einnig auka mjög tækifæri til framtíðar. Sumarfær jeppaslóð mun væntanlega koma yfir Ófeigsfjarðarheiði,
og skapa möguleika á einstökum hringakstri úr Djúpi um Árneshrepp. Þá
mun vegslóði upp að rótum Drangajökuls auka möguleika á ferðum á
hann á öllum árstímum. Stöðugt 15
m3/s rennsli af hreinu og tæru vatni
við sjávarmál yrði einstakt á Íslandi og
þó víðar væri leitað, og skapar mikla
möguleika á frekari nýtingu þessarar
fágætu verðmætu auðlindar t.d. í eldi,
vatnsútflutningi, eða eitthvað allt annað. Enginn sá Auðlindagarðinn við
Svartsengi fyrir þegar farið var að nýta
orkuna á því svæði. Erfitt er að sjá að
það hafi verðið byggð, eða verði byggð
virkjun á Íslandi sem gæti haft jafnmikil jákvæð áhrif á nærsamfélagið og
heilan landshluta.

Ekki umdeild framkvæmd í
Rammaáætlun eða í mati á
umhverfisáhrifum

Virkjunin hefur farið eðlilega leið
í stjórnkerfinu. Nefnd sérfræðinga
í Rammaáætlun 2 og 3 mat Hvalárvirkjun einu vatnsaflsvirkjunina
á nýju óvirkjuðu svæði sem bæri að
nýta til orkuframleiðslu frekar en
verndar. Við lögformlegt umhverfismat sumarið 2016 barst aðeins ein
athugasemd og var hún frá Landvernd. Engir lögbundnir umsagnaraðilar sem Skipulagsstofnun lét vinna
álit á matinu, sérfræðingar hver á sínu
sviði, gerðu athugasemdir við mat
virkjunaraðila, um tiltölulega lítil umhverfisáhrif virkjunarinnar.

Miklar betrumbætur
á hönnun

Vaxandi andstaða við virkjunina
virðist hinsvegar vera innan tiltekins hóps fólks, þrátt fyrir að miklar
breytingar hafi orðið á upphaflegum
virkjunaráformum, sem allar minnka
umhverfisáhrifin. Þannig hefur frárennsli virkjunarinnar verið fært
þannig að vatnið skilar sér beint úr
frárennslisgöngum út í ós Hvalár langt
frá Hvalárfossi, en þegar virkjunin var
sett í nýtingarflokk í Rammaáætlun

var gert ráð fyrir löngum og djúpum
frárennslisskurði alveg við fossinn.
Einnig reyndist unnt, með breytingu á
hönnun virkjunarinnar, að falla frá um
10 til 20 m háum þrýstijöfnunarturni
sem fyrirhugaður var á fjallsbrún.
Nú nýlega hefur líka verið ákveðið
að lækka hæstu stíflurnar þannig að
rúmmál stíflufyllinga minnkar um
nær þriðjung.
Aðkomuvegur var í upphafi fyrirhugaður upp Dagverðardal, en þegar
frárennslið var fært sunnar var talið
eðlilegra að fara með veginn upp hlíðina ofan við mannvirkin. Þegar horft
er upp hlíðina er erfitt að ímynda sér
annað en að sprengja verði syllu gegnum a.m.k. sum af hinum fjölmörgu
klettabeltum í hlíðinni sem blasa við.
Eftir nákvæma kortagerð og hönnun
vegarins kom hinsvegar í ljós að allstaðar var unnt að þræða veglínuna
framhjá klettabeltunum og hvergi
verða miklar skeringar eða fyllingar.
Vegurinn liggur að mestu eftir nokkuð
flötum pöllum ofan klettabeltanna og
verður því lítið sýnilegur sé horft upp
hlíðina neðanfrá. Sama má segja um
munna aðkomuganga og aðkomuhús
sem hverfur í hinu stöllótta landslagi.
Helstu sýnilegu áhrifin í hlíðinni verður munni strengjaganga sem opnast út
í einu klettabeltanna. Þar verða hinsvegar engin mannvirki og munninn
getur því litið út svipað og hvert annað
hellisop.

Innviðir ef ldir samfara
virkjun

Virkjanaaðilinn hefur ákveðið að
koma upp aðstöðu fyrir ferðaþjónustu
með gestastofu þannig að auðveldara
verði fyrir heimamenn að nýta sér
tækifæri sem virkjunin gefur. Einnig
standa yfir viðræður við Orkubú
Vestfjarða um að virkjunaraðilinn
komi að lagningu þriggja fasa öflugrar rafmagnstengingar og ljósleiðara
frá Hólmavík í Norðurfjörð sem yrði
framlengd í Ófeigsfjörð þannig að
verktakinn geti nýtt sér tenginguna
á byggingatíma til að þurfa ekki að
framleiða rafmagn með díselvélum.
Þarna gætu farið saman hagsmunir
nærsamfélagsins,
virkjunaraðilans,
dreifiveitunnar og orkuframleiðandans, auk umhverfisins vegna minni
olíunotkunar.
Það er ánægjulegt að frekari þróun
virkjana leiði til þess að áhrif þeirra á
umhverfið minnki í hverju skrefi eins

og gerst hefur með Hvalá. Oftar er það
á hinn veginn, þ.e. að bæta þarf við
mannvirkjum og valda meira raski
eftir því sem málin þróast frá fyrstu
hugmyndum.

Fossar og víðerni
fá að njóta sín

Er þá ekkert neikvætt við virkjunina? Jú vissulega. Rennsli minnkar í
Hvalá, Rjúkanda og Eyvindarfjarðará,
en verður þó við ós þeirra um þriðjungur af því sem það var fyrir virkjun.
Rennsli ánna er síbreytilegt milli árstíða og ára og eftir miðjan júlí, þegar
flestir ferðamennirnir eru á svæðinu, er rennslið alla jafna orðið mjög
lítið. Langstærstu flóðin sem koma á
haustin verða hinsvegar nær óbreytt,
enda lónin þá orðin full. Ekkert hverfur því eða verður eyðilagt, en vissulega verður rennsli neðan lónanna oft
verulega minna eftir virkjun en fyrir.
Virkjunaraðilinn hefur hinsvegar
kynnt áform um að hleypa rennsli
á fossinn Drynjanda og hugsanlega
Eyvindarfjarðará nokkrum sinnum
yfir sumarið verði eftirspurn eftir því.
Með þessu móti gefst tækifæri til að
sjá fossana við mismikið rennsli og
eftir miðjan júlí yrði mesta „stýrða“
rennslið miklu meira en það er við
náttúrulegar aðstæður á þeim tíma.
Rjúkandi og sérstaklega Drynjandi
eru mjög óaðgengilegir fossar og mjög
fáir gera sér ferð að þeim því land er
erfitt og hættulegt yfirferðar og fjölbreytni langra gönguferða að þeim
mjög lítil. Það er mín skoðun að þessir
fossar verði þess vegna aldrei vinsælir
fyrir hinn almenna ferðamann. Verði
hinsvegar virkjað yrði Drynjandi
miklu aðgengilegri frá aðkomuveginum og oft með miklu meira rennsli á
mesta ferðamannatímanum síðsumars meðan á fossarennslinu stendur,
þó vissulega geti vitneskja um tilbúið, stýrt rennsli haft áhrif á upplifun
sumra. Húsárfoss er mest áberandi og
sýnilegasti fossinn í Ófeigsfirði, og að
margra mati sá fallegasti, breytist ekki
við virkjun.
Stærð óskertra víðerna minnkar
samkvæmt
opinberri
skilgreiningu. Það er þó erfitt að skilja að það
sé mikilvægt markmið að halda slíkum
jaðarvíðernum sem aldrei hafa verið
nýtt til neins sem stærstum. Hefur slík
fermetratalning eitthvert raunverulegt
gildi? Skerðingin á víðernum er auk
þess mjög mild, og fæstir myndu, eftir

virkjun, upplifa þetta svæði öðruvísi
en sem óskert víðerni. Andstaðan við
Hvalárvirkjun virðist í hugum margra
vera eins og trúarbrögð, byggð á
ímynduðum áhrifum en raunveruleg
áhrif virðast ekki skipta neinu máli.

Tafir yrðu áfall fyrir þróun
raforkumála á Vestfjörðum

Að framansögðu er ljóst í mínum huga
að Hvalárvirkjun er mjög skynsamleg
virkjun bæði tæknilega, umhverfislega
og ekki síst vegna jákvæðra áhrifa á
nærsamfélagið og heilan landshluta,
sem berst í bökkum. Virkjunin yrði
langstærsta og tæknilega fullkomnasta og rekstrarlega öruggasta virkjunin á Vestfjörðum og nýr tengipunktur
mun gera kleyft, kjósi menn svo, að
reisa fjölda annara minni virkjana í
Djúpinu, sem ekki verður séð að verði
reistar án tilkomu Hvalárvirkjunar.
Unnið hefur verið að undirbúningi
virkjunarinnar í rúm 10 ár. Verði ferlið stöðvað, eða tafið verulega, núna
á lokametrunum er óvíst að virkjunin muni verða reist í náinni framtíð.
Það yrði mikið áfall fyrir þróun raforkumála á Vestfjörðum og hætt er
við að landshlutinn myndi sitja uppi
með annarsflokks raforkukerfi í áratugi sem myndi hefta atvinnuuppbyggingu.

Í andstöðu við
alþjóðasamfélagið?

Verði Hvalárvirkjun ekki reist er alls
óvíst hvort fleiri stórar eða meðalstórar vatnsaflsvirkjanir verði reistar á
Íslandi, því að mínu mati er vafasamt
að til sé virkjanakostur sem hafi jafn
lítil neikvæð áhrif allavega miðað við
þau jákvæðu. Það yrði áfall fyrir starfsemi sem byggir á umhverfisvænni
orkuframleiðslu og nýtingu hennar
og hefði neikvæð áhrif á lífskjör komandi kynslóða á Íslandi. Það er einnig
í andstöðu við hvatningu alþjóðasamfélagsins um að þróa umhverfisvæna
endurnýjanlega orku til að minnka
brennslu kola og olíu samkvæmt Parísarsamkomulaginu. Ábyrgð þeirra
sem um þessi mál fjalla og taka
ákvarðanir er því mikil.
Þorbergur Steinn Leifsson
Höfundur er verkfræðingur hjá
Verkis hf.
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Ó, þú dýra Ísland
F

yrir skemmstu skrapp ég til
Berlínar ásamt fjölskyldunni.
Við skoðuðum Brandenburgarhliðið og sáum merkilega
sýningu með verkum spænska listamannsins Dalí. Berlín er góð borg
að heimsækja, þar er mikið af almenningsgörðum og stór tré standa
víða í húsagötum. Fyrir bragðið er
hávaðamengun með minnsta móti í
borginni og við vöknuðum á hverjum morgni við fuglasöng í íbúðinni,
sem við leigðum okkur í miðbænum.
Raunar heitir aðalgata bæjarins Undir
linditrjánum.
Ég er víst lítið gefinn fyrir búðarráp. Konan og dæturnar vildu hins
vegar fara í verslunarmiðstöð þar sem
hægt var að flakka á milli 300 verslana
og gera góð kaup, eins og þær sögðu.
Ég kaus að sitja heim og lesa í bók.
Nokkrum dögum síðar var ég þó gerður út af örkinni til að kaupa jógúrt í
morgunmatinn og fann ég á næsta
horni stóra matvörubúð, - svona eins
og Nettó á Ísafirði. Ég keypti jógúrtdollunar en svo féll ég í freistni þegar
ég var á leiðinni að kassanum. Þar var
nefnilega búið að stilla upp kæliskáp
og ég sá þar kaldar bjórflöskur, hálfslítrabjórflöskur. Og mér fannst ég

eiga skilið að kaupa mér eins og tvær
flöskur. Það er jú svo gott að slökkva
þorstann með einum lítra af bjór þegar
hitinn er kominn upp í þrjátíu gráður. Og svo keypti ég eina Sprite fyrir eiginkonuna, - ekki má nú gleyma
henni. Enn gekk ég þrjú skref og þá
kom næsta freisting, heill rekki af
rauðvínsflöskum. Auðvitað ætlaði ég
ekki að kaupa neitt rauðvín en þegar
maður hefur staðið fyrir framan rauðvínsrekka í heilar fimm mínútur og sér
að ekki ein einasta tegund af þessum
rauðvínsflöskum fæst heima í ríkinu á
Ísafirði þá getur maður nú ekki annað en keypt eina flösku til að kynnast
þýsku eða austurrísku rauðvíni. Og
enn gekk ég þrjú skref og þá kom ný
freisting. Sé ég ekki þýskt tímarit um
HM í fótbolta. Ljósmyndir og umfjallanir um öll liðin og meira að segja
tvær opnur um íslenska liðið! Ég setti
tímritið í körfuna og gekk að búðarkassanum og þá fékk ég samviskubit
og fór nú að hugsa að eitthvað myndi
þær nú kosta allar þessar freistingar,
sem ég hafði fallið fyrir. Búðarkonan sagði mér verðið. Ég reiknaði í
snarhasti yfir í íslenskar krónur. Það
gat ekki verið satt! Ég bað um að sjá
miðann og merkilegt nokk, konan á

kassanum hafði ekki gleymt neinu.
Þarna voru fjórar jógúrt, ein rauðvín,
tveir stóir bjórar, Sprite og tímaritið
góða. Og allt þetta fyrir 1500 krónur!
Tímaritið kostaði 500 en allt hitt lagði
sig á 1000!
Nú kann það auðvitað vel að vera
að íslenska gengið sé hátt skráð og
ég fái þess vegna miklu meira fyrir
prestslaunin mín þarna úti í Þýskalandi. Ekki veit ég hvað þýskir prestar
eða verkamenn hafa í laun né heldur
þekki ég kaupmátt þeirra. En verð á
mat og drykk er þarna með nokkrum
ólíkindum. Og rifjast það þá upp að
fyrir nokkrum árum síðan var ég
staddur með fjölskyldunni í París. Og
við gengum eftir einni aðalgötunni,
Rue de Rivoli. Ég hafði heyrt að París
væri svo dýr borg, næstum jafn dýr og
New York. Konurnar fóru að skoða
í búðarglugga á lítilli tískuvöruverslum og svo var maður dreginn inn.
Dóttirinn keypti sér þessa fínu kápu.
Þegar heim var komið var mér bent
á að ómerkilegar og ódýrar kápur í
Kringlunni voru meira en helmingi
dýrari.
Í erfidrykkju um helgina hitti ég
gamlan mann, sem flutti heim til Íslands með konunni sinni fyrir þremur

árum síðan eftir að hafa búið og starfað lengi í Kaupmannahöfn. “Er ekki
gott að vera kominn heim”, spurði
ég? “Nei”, sagði karlinn, “ég held að
þetta hafi verið mistök. Það er allt
svo hrikalega dýrt að við höfum varla
efni á að búa hérna. Svo er svo miklu
meira stress hér heima á Íslandi heldur en úti í Kaupmannahöfn og veðrið
er eiginlega farið að fara í taugarnar á
okkur. Vesrst er samt hvað það er dýrt
að kaupa inn í matinn.”
Hvernig stendur á því að allt er
svona dýrt á Íslandi? Það er sama hvar
borið er niður, bílaleigur, veitingahús,
leiguverð á íbúðum, matur, áfengi,
einhvern veginn er allt miklu dýrara á
Íslandi en annars staðar! Það er ekki
að undra að margt ungt fólk kjósi það
að starfa og búa erlendis. Ísland er að
verða of dýrt fyrir Íslendinga.
Er það ekki merkilegt að stjórnmálaflokkar eða verkalýðsforingjar
tala sjaldnast um matarverðið. Samt
myndi lækkun matarverðs vera sú aðgerð, sem hjálpaði efnalitlu fólki á Íslandi hvað mest. Allir þurfa að kaupa
í matinn. Við hjá kirkjunni vitum það
að sumt fólk er í erfiðleikum með að
láta enda ná saman. Og við hjálpum
því við matarinnkaup. Um er að ræða
inneignarkort, sem einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök leggja til. Og
viðtakendurnir eru þakklátir, líkt og
þeir hafi himinn höndum tekið.
Málið er að það er allt of dýrt að lifa
á Íslandi. Samt er íslenskur almenn-

ingur forríkur. Já, íslenskir verkamenn, öryrkjar og einstæðar mæður
eru forrík. Meira að segja þegar þau
geta ekki keypt sér kjötsteik þá eru
þau samt forrík. Þó svo að engir aurar
séu í vasanum eða inni á kortinu af því
að allt of stór hluti launanna fór í háa
húsaleigu og þessar föstu greiðslur þá
eru þau samt rík. Lögum samkvæmt
þá á almenningur á Íslandi fiskinn í
sjónum. Samkvæmt íslenskum lögum eru auðlindir hafsins þjóðareign.
Vandamálið er að eigendurnur njóta
ekki arðsins af eignum sínum. Hann
fer í annað. Svona er ranglæti heims!
Svona er Ísland í dag!
Magnús
Erlingsson.

VESTFIRÐIR Í FRAMFARAÁTT

N

ú er vor í lofti og rignir gleðifréttum að vestan á þessu
rigningavori. Fyrst skal telja
merkilegann samstöðufund Vestfirðinga við Gilsfjarðarbrú og óska ég
fundarboðendum til hamingju með
þetta merkilega framtak. Í þessu samhengi er vert að minnast Kollabúðafundanna sem haldnir voru um árabil
á þessum slóðum og eru taldir marka
upphaf og endurskilgreiningu á sjálfsmynd þessarar þjóðar. Það eru ekki
amaleg spor að ganga í.
Annað gleðiefni er hraður gangur
Rauðsstaðagangna í Arnarfirði. Þar
eru að verki sannkallaðir fagmenn og
vinnubrögð þeirra koma ekki á óvart
þeim sem fylgdust með þverun Mjóafjarðar og Kjálkafjarðar og lagningu
vegar um Litlanes sem nýlega er lokið
á undan áætlun. Þar er og frágangur
allur til mikillar fyrirmyndar. Ég vona
í einlægni að Suðurverk fái sem flest
verk á Vestfjörðum í framtíðinn en þó
skal tekið fram að mín einu tengsl við
þetta verktakafyrirtæki eru að aka vegi
sem það hefur lagt. Vestfirðingum þar
með talið undirrituðum hefur lengi
verið tamt að skamma vegagerðarmenn enda hafa þeir oftast átt það
skilið. Það er þessvegna sem er svo
brýnt að hrósa því sem vel er gert.
Önnur framfaramál sem mér sýnst
mjakast í átt að skynsamlegri lausn
eru vegalagning um fjalldrapann
sem kenndur er víð Teig í Þoskafirði
og virkjun fallvatnanna í Ófeigsfirði.
Bæði þessi þjóðþrifamál er annars
svolítið fróðlegt að bera saman. Í þeim
lopa sem teygður hefur verið á báðum
stöðum er nefnilega fólginn nokkur
fróðleikur. Í báðum þessum málum
kristallast mikilvægi einka eignarréttar á landi þar sem eigendur lands
eru alltaf bestu vörslumenn þess.
Rödd náttúruverndarsinna er einnig
mikilvæg þar sem hún hvetur til lágmörkunar umhverfisáhrifa og hefur
sannarlega haft áhrif í þá átt.

nátturu sína. Ég held að þetta tómlæti við náttúruverndarsinna stafi
af því að Vestfirðingum þykja þeir
tala niður til sín í góðlátlegum vorkunnartón eins og fólk fyrir vestan
sé svona fákunnandi um eigin velferð
og hafi ekki hugsað þessi mál til enda
og hafi jafnvel ekki til þess getu. Fáar
leiðir eru öruggari til þess að koma
blóði jafnvel rólyndustu Vestfirðinga
á hreifingu. Annað sem ergir mig og
eflaust fleiri er sívaxandi tilhneiging
lítils hóps náttúruvendarsinna til að
láta fyrirhugaðar framkvæmdir að
mestu óáreittar meðan þeir hafa lögbundna möguleika á að hafa áhrif á
gang málanna en ráðast síðan á fyrirhugaðar framkvæmdir í ræðu og riti á
lokametrunum að því er virðist með
þann eina tilgang að eyðileggja fyrirhugaðar umbætur.

Náttúruvernd eftir á

Einveldi hrundið

Náttúruverndarsinnar hafa kvartað
mjög um tómlæti Vestfirðinga um

með úrslit nýafstaðinna kosninga.
Með þeim var hrundið fjögurra ára
einveldi sjálfstæðisflokksins í því
byggðarlagi sem orsakaðist af hinu
fáránlega ákvæði í lögum um sveitarstjórnarkosningar að komi einungis
fram einn listi skuli hann sjálfkjörinn og íbúarnir þar með sviftir rétti
sínum til að kjósa. Þess í stað ætti að
ómerkja hinn framkomna lista og láta
fara fram persónukjör í viðkomandi
byggðarlagi. Þennan alvarlega ágalla

er brýnt að laga fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. En ef við gefum
okkur það að sjálfstæðisflokkurinn
hafi haft 100% atkvæða á bak við sig
fyrir fjórum árum er fylgishrun hans
nú 55% sem ég hygg að sé met í lýðveldissögunni.
Hilmar Össurarson
Kollsvík

Steinsnar er teygjanlegt
hugtak

Einn af þeim sem haft hefur sig hvað
mest í frammi kveðst vera Vestfirðingur að uppruna og mun satt vera. Í
grein sem Tómas Guðbjartsson ritaði
nýlega í BB segir hann Drangaskörð
vera steinsnar frá áhrifasvæði Ófeigsfjarðarvirkjunar. Ég hef sannfrétt að
Tómas er afreksmaður a.m.k. að líkamlegu atgerfi en dreg samt í efa getu
hans til að kasta steini frá Hvalárósi í
Drangaskörð. Takist það er ég hræddur um að annar frægur Arnfirðingur
Gísli Súrsson sem uppi var fyrir mörgum öldum og hefur fram á þennan dag
verið frægasti grjótkastari Vestfjarða
liggi ekki kyrr í dys sinni en eins og
kunnugt er kastaði Gísli steini milli
Gíslaskers í Arnarfirði og Langanessen en þó sundið þar á milli sé alllangt er það einungis brot af þeirri
vegalengd sem Tómas hyggst kasta.
En höfum hugfast að Arnfirðingar eru
fjölkunnugir menn sem verður ekki
skotaskuld úr að brjóta náttúrulögmál
okkar hinna.
Að síðustu vil ég óska íbúum Vesturbyggðar sérstaklega til hamingju

Einleikurinn EG í Einarshúsi Bolungarvík
Miðasölusími: 456 7901 - Kómedíuleikhúsið
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Verða gervivísindi lögfest?
S

tjórnvöld hafa ákveðið að laxeldi í sjó skuli byggja á bestu
fáanlegu þekkingu og á vísindalegum grunni. Þar eru umhverfissjónarmið í lykilhlutverki og mjög
mikilvæg fyrir þessa nýju atvinnugrein. Á þessum grunni voru lög um
fiskeldi endurskoðuð á árunum 2014
(nr 49/2014) og ári síðar gerðar talsverðar endurbætur á reglugerð um
fiskeldi (nr 1170/2015). En hagsmunaaðilar stangveiðimanna á laxi
voru ekki sáttir og með miklum tilfinningahita og pólitískum þrýstingi
komu þeir því til leiðar að stofnaður var starfshópur um opinbera
stefnumótun fyrir atvinnugreinina.
Þar réði miklu að Hafrannsóknastofnun (Hafró) tók undir kröfu stangveiðiréttarhafa og lagði til eigin forsendur
og afstöðu til málaflokksins, sem
skipti meginmáli fyrir þá stefnu sem
starfshópurinn markaði. Hafró lagði
til líkan um áhættumat vegna mögulegrar erfðablöndunar, sem byggir á
huglægu mati á mörgum óvissuþáttum og breytum, sem líkanið byggir
á. Þetta líkan Hafró hefur ekki fengið
neina ritrýnda meðferð eins og önnur
reiknilíkön sem stofnunin hefur áður
lagt fram, s.s. aflareglu fyrir þorsk sem
var rýnd gaumgæfilega af alþjóðlegum stofnunum og sérfræðingum áður
en stjórnvöld samþykktu aflaregluna.
Engin þjóð hefur tekið upp lögbundið reiknilíkan sem inniheldur breytur
um líklega sleppingu eldislaxa, lifun
þeirra, farleiðir eða hæfni til hrygningar.
Genamengi eldislaxa er hið sama
og villtra laxa, genin eru hvorki fleiri
né færri. Breytileiki innan einstakra
gena getur hins vegar verið nokkur.

Talið er að laxinn hafi um 50 þúsund virk gen og sem geti orðið fyrir úrvalsáhrifum. Andstætt því sem
oft er haldið fram eykst breytileiki
einstakra gena með aðkomu erfðaefni
en breytileikinn minnkar ekki. Líkur á
að sérstæður framandi breytileiki innan gena berist milli kynslóða er aðeins
1-3%. Þetta sterka náttúrulega úrval
leiðir til þess að erfðabreytileiki innan
genamengis laxastofna er mjög stöðugur. Í sérhverjum laxastofni er erfðabreytileiki varðveittur í 4-7 árgöngum
og eftir því sem laxastofninn er stærri
þeim mun minni líkur eru á að framandi breytileiki innan einstakra gena
berist milli kynslóða.
Gjarnan er vísað til Noregs þegar
bent er áhættu sem stafi af erfðablöndun. Þar hafa skýr merki um
erfðablöndun frá eldislaxi verið
staðfest í tugum laxastofna. Erfðablöndunin er mæld í hlutlausum
óvirkum erfðavísum. Engar marktækar vísbendingar um að blöndunin
hafi dregið úr lífsþrótti laxfiskanna né
að þessum tilteknu stofnum hafi hrakað á nokkurn hátt. Þessir laxastofnar
eiga það sameiginlegt að vera fremur
litlir, laxeldi fer fram skammt frá árósum þar sem laxarnir ganga upp og
í ána hafa einnig strokulaxar gengið
reglulega upp í tvo til þrjá áratugi.
Engu að síður stefnir allt í að erfðaáhrifin muni fjara út vegna 90% fækkunar strokulaxa á síðustu árum í kjölfar hertra krafa um gæði eldisbúnaðar
sem innleiddar hafa verið í Noregi.
Dæmi um það hvernig framandi
erfðaáhrif fjara út má sjá þegar erfðamengi íslenskra laxastofna er skoðað í
samhengi við stórtækar sleppingar á
eldisseiðum til fiskiræktar og hafbeit-

ar. Á síðustu öld var sleppt mörgum
tugum milljóna eldisseiða í laxár og í
frárennsli hafbeitarstöðva yfir 30 ára
tímabil. Laxaseiðin voru af svokölluðum Kollafjarðarstofni, sem var eldisfiskur sem aðallega átti uppruna sinn
að rekja til Elliðaánna í Reykjavík.
Meira en 25 ár eru síðan hætt var að
sleppa eldisseiðum af framandi uppruna í laxár og villta náttúru. Í dag
sjást þess engin merki að framandi
breytileiki erfðavísa hafi náð fótfestu
í laxastofnum eða í laxám í næsta
nágrenni hafbeitarstöðva. Erfðarannsóknir sýna að íslenskir laxastofnar
geta enn þann dag í dag rakið sérkenni
sín og sögu til síðustu ísaldar.
Nýlega voru birtar niðurstöður frá
öðru reiknilíkani sem sérfræðingar frá
öllum heimshornum eru höfundar að.
Í meginatriðum sýnir líkanið fram á
tvennt: að laxastofnum er engin hætta
búin þótt hlutfall eldislaxa í hrygningu
verði allt að 10% samfellt í lengri tíma
og einnig að laxastofnum er ekki talin
hætta búin þótt allt að 30-50% eldislaxa eigi þátt í hrygningu í einstökum
árum (Castellani o.fl., 2018).
Hafró hefur sett viðmið um 4%
hámark í innblöndun í sínu áhættumati og byggir stofnunin það á ítrasta
varfærnissjónarmiði og styðst þar m.a.
við náttúrulegt flakk villtra laxa milli
árkerfa. Flakk villtra laxa getur þó
orðið mun meira enda þótt það hafi
fremur lítið verið rannsakað. Norskir sérfræðingar hafa endurskoðað
fyrra áhættumat og telja nú að villtum laxastofnum sé lítil hætta búin
þótt innblöndun eldislaxa sé allt að
10% (Risikorapport 2018, www.imr.
no). Hafró hefur stöðvað mikilvæga
atvinnuuppbyggingu í laxeldi með lítt

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

rökstuddum varfærniskröfum sem
eiga sér enga vísindalega stoð. Stjórnvöld hyggjast lögfesta tillögu Hafró
um áhættumat ef fyrirliggjandi frumvarp um breytingar á lögum um fiskeldi ná fram að ganga.
Stjórnvöld þurfa að vanda til verka
þegar lögfesta á lagaramma fyrir heila
atvinnugrein. Nær væri að setja slíka
frumraun að áhættumati í reglugerð,

sem ráðherra getur endurskoðað með
tiltölulega einföldum hætti. Ef vöktun
á mögulegri erfðablöndun á komandi
árum gefur vísbendingar um að okkar
laxastofnum sé hætta búin vegna laxeldis er eðlileg vísindaleg krafa að slíkt
reiknilíkan fái ritrýnda og vandaða
umfjöllun áður en það verður lögfest.
Jón Örn Pálsson
Ráðgjafi

Viðhald og framkvæmdir
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Hurðir og
gluggar í hálfa öld
SB GluGGa- oG hurðaSmiðja

G

luggar og hurðir eru okkar ær
og kýr, við erum ekki í innréttingum heldur sérhæfum
okkur í þessu. Einhvern veginn hefur
þetta þróast þannig að við vinnum
mest fyrir einstaklinga og algengustu
verkefnin eru hurða- og gluggasmíði
í einbýlishús eða lítil fjölbýlishús,“
segir jónas Sigurðsson, eigandi SB
Glugga- og hurðasmiðju. Starfsemin byggir á afar traustum grunni en
fyrirtækið stofnaði faðir jónasar,
Sigurður Bjarnason, árið 1974, og
starfaði jónas í fjölskyldufyrirtækinu
frá unga aldri en keypti fyrirtækið af
föður sínum árið 1991.
„Við erum mikið í að smíða mjög
vandaðar og dýrar hurðir þar sem
fólk vill fá öðruvísi útlit og leggja
mikið í anddyri hússins. Fjölbreytnin
hefur aukist mikið í þessum efnum,“
segir jónas en fyrirtæki hans leggur
áherslu á sérsmíði og gæði.
Gluggar og hurðir láta mikið á sjá
með tímanum í íslenskri veðráttu og
raunar hvar sem er í heiminum en
SB Glugga- og hurðasmiðja leggur

þunga áherslu á vönduð efni og
traust vinnubrögð í þessum efnum.
„regn og vindur slítur gluggum og
hurðum en langverst er samt sólin.
með tímanum eyðileggja útfjólubláir
geislar timbur, járn og hvað sem er.
Það er nefnilega ekki til neitt sem
er viðhaldsfrítt og það fer mjög í
taugarnar á mér að sjá yfirlýsingar
um slíkt í auglýsingum,“ segir jónas
en fyrirtæki hans smíðar glugga og
hurðir ávallt með langtímaendingu í
huga:
„Þetta er allt hágæðavara sem við
framleiðum. Við erum ekki að eltast
við þetta ódýrasta og sem dæmi
erum við eingöngu með ryðfríar
lamir á hurðum og svo framvegis. Við
keyrum á gæðum en ekki á lægsta
verðinu og til lengri tíma er það alltaf
hagstæðast fyrir kaupandann.“
Starfsmenn hjá SB Glugga- og
hurðasmiðju eru um tíu talsins og
það er ávallt nóg að gera. Það gefur
hins vegar auga leið að verkefnin
stóraukast á vorin og sumrin. Fyrir þá
sem þurfa að endurnýja útihurðir eða

glugga á næstunni hlýtur SB Gluggaog hurðasmiðja að vera áhugaverður
kostur, eða eins og jónas segir: „Það
hlýtur að segja sitt að maður hafi
unnið í sama faginu í yfir 40 ár.“

SB Glugga- og hurðasmiðja er til
húsa að Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Nánari upplýsingar eru veittar
í síma 565-4151 og heimasíða er
sbgluggar.is.
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HEIMA MYNDLISTARSÝNING

D

agrún Matthíasdóttir opnaði
myndlistasýninguna
HEIMA í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði föstudaginn
1.júní. Á sýningunni sýnir Dagrún
olíumálverk, grafíkverk og skissur.
Sýninguna tengir hún við náttúrufegurðina og minningar að vestan með
persónulegri nálgun. Olíumálverkin
eru landslagsverk og notkun lita og
pensilskriftar er frjálsleg í bland við
nákvæmni í teikningu.
Dagrún Matthíasdóttir er myndlistakona frá Ísafirði, búsett á Akureyri. Dagrún er mjög virk í listalífinu
norðan heiða og hefur haldið utan um
sýningarhald í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri. Hún hefur einnig
vakið athygli með listahópnum RÖSK
með gjörningum, skúlptúrum og list-

viðburðum. Dagrún hefur haldið 20
einkasýningar og tekið þátt í fjölmörgum samsýningum bæði hér heima og
erlendis. Einnig hefur hún tekið þátt í
listaverkefnum eins og Kunst I Natur í
Noregi, gestadvöl í Ungverjalandi og á
Máritíus í SA Afríku.
Dagrún lærði á fagurlistadeild
Myndlistaskólans á Akureyri, Nútímafræði og kennslufræði í Háskólanum
á Akureyri, með viðkomu í listfræði
sem skiptinemi í Háskóla Íslands/LHÍ.
“Sýningin HEIMA er tileinkuð
minningu föður míns Matthíasar Z.K.
Kristinssonar og í því tilefni verður
ljósmynd Steinunnar systur minnar
með ljóði hans einnig á sýningunni.”
Sýningin stendur til 18.júní.

Árneshreppur:
14,8 milljónir
króna tekjuskattur
Á

lagður tekjuskattur fyrir
síðasta ár er samtals 14,8
milljónir króna á 32 skattgreiðendur. Útsvar greiðir 41 íbúi
í hreppnum samtals 24,7 milljónir
króna. Hæsti skattgreiðandinn er
Arinbjörn Bernharðsson í Norðurfirði sem greiðir 1,5 milljónir króna
í tekjuskatt og 1,4 milljónir króna í
útsvar. Eva Sigurbjörnsdóttir, oddviti

greiðir 415 þúsund kr. í tekjuskatt og
678 þúsund krónur í útsvar. Ólafur
Valsson, dýralæknir og kaupmaður
greiðir engan tekjuskatt og 153 þúsund krónur í útsvar. Sif Konráðsdóttir, fyrrverandi aðstoðarmaður
umhverfisráðherra greiðir engan
tekjuskatt og 284 þúsund kr. í útsvar.
Eins og þessar tölur bera með sér er
áberandi hvað íbúarnir hafa lágar

tekjur. Til samanburðar má nefna
að Tómas Guðbjartsson, læknir sem
mjög hefur haft sig í frammi gegn
Hvalárvirkjun í hreppnum, er gert að
greiða 9,3 milljónir króna í tekjuskatt
og 5 milljónir króna í útsvar. Hann
einn greiðir sem svarar um 62% af
tekjuskattsgreiðslum íbúa Árneshrepps.

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
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.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum
við nú á sértilboði þessa vinsælu
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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SAMSTÖÐUFUNDUR Á GILSFJARÐARBRÚNNI 21. MAÍ 2018
g heiti, Guðrún Anna Finnbogadóttir, ég bý á Patreksfirði
og er með mastersgráðu í umhverfisstjórnun frá Álaborgarháskóla.
Ég tala því bæði af faglegri þekkingu á
umhverfismálum og góðri þekkingu á
því hvernig er að lifa og starfa á Vestfjörðum.
Baráttan fyrir bættum samgöngum og grunnþjónustu hefur verið
hörð í áratugi en ekki hefur enn tekist að leysa málin með sómasamlegum hætti. Umhverfismál fjalla um
að finna jafnvægi og gera samfélögin
sjálfbær og taka verður tillit til allra
þátta. Þau fjalla ekki um að setja heilan
landsfjórðung í formalín.
Það er stór þáttur í sjálfbærninni að
nýta þær auðlindir sem eru í nærumhverfinu og vera sjálfum sér nógur en
ef það á að taka allar bjargir af fólkinu
þá geta samfélögin aldrei orðið sjálfbær, þau líða skort. Vatnsaflsvirkjanir
framleiða umhverfisvænustu orku
sem völ er á hérlendis og því eðlilegt
að nýta þá orku til uppbyggingar í
fjórðungnum.
Sóknarfærin sem íbúarnir sjá í
Hvalárvirkun er auðvitað umhverfisvæn orka, hringtenging raforku og
stórbætt afhendingaröryggi á raf-

É

magni á Vestfjörðum og næg rafmagnsframleiðsla fyrir fjórðunginn til
framtíðar. Á umhverfisfræðamáli heitir þetta að verða sjálfbær um græna
orku.
Eftir áratuga lægð í atvinnumálum
er komin ný atvinnugrein á svæðið
„laxeldi“. Það er mikil samlegð með
sjávarútvegi og laxeldi hvað varðar
mannafla, þekkingarþörf og aðbúnað.
Þjónustufyrirtækin á svæðinu hafa
eflst og ný fræðistörf hafa orðið til.
Hinsvegar hefur ekki verið settur
sá kraftur í rannsóknir sem til þarf til
að byggja upp þessa nýju atvinnugrein
og virðist þáttur opinberra aðila vera
mjög fálmkenndur.
Vestfirðingum er einstaklega annt
um umhverfi sitt og hafa með vali á
búsetu í raun gefið út yfirlýsingu um
að þeir vilja búa í nánu sambandi
við náttúruna. Að sama skapi spyr ég
hvaða yfirlýsingu hafa þeir sem velja
að búa í stórborginni gefið um sitt
samband við náttúrunua?
Síðastliðinn vetur var íbúum á
sunnanverðum Vestfjörðum boðið
upp á engar samgöngur í stað ferjunnar Baldurs þegar hún bilaði í nóvember, desember og janúar. Mokað var
tveimur klukkustundum lengur. Þetta

þýddi auðvitað að fólk sem þurfti að
sækja þjónustu til Reykjavíkur varð að
leggja af stað á miðjum dögum með
tilheyrandi frátöfum frá vinnu.
Engin ferja var sett í afleysingar
og atvinnulífið með öndina í hálsinum því stærstu fyrirtækin lifa á að
selja ferskan fisk. Sem betur fer voru

veðurguðirnir okkur hliðhollir þessa
erfiðustu mánuði ársins því ekki voru
stjórnvöld að kippa sér upp við þetta.
Það er ekki bara snjór sem hindrar
okkur, því vegirnir þola heldur ekki
leysingar og rigningu. Í vor máttum
við klöngrast yfir hálsana sem voru
ófærir vegna drullu og djúpra lægða.
Þegar ég komst heim við illan leik hringdi ég í vegagerðina og benti þeim á
að það væri eðlilegt að setja skilti við
Bjarkalund að vegurinn væri aðeins
fær stórum fjórhjóladrifnum bílum.
Tók yfirmaður vegargerðarinnar vel í
erindi mitt en benti mér á að vegir til
uppsveita væru líka erfiðir yfirferðar
þessa dagana.
Hér erum við að tala um 1.000
manna byggð í einangrun og uppsveitir á vesturlandi, það er ekki hægt að
bjóða upp á þetta lengur. Við höfum
engan tíma til að bíða, uppbyggingin
er núna það er lífsspursmál að grunnþættirnir séu í lagi.
Í síðustu viku tók svo steinin úr
þegar Gallup hringdi í fólk á öllum
Vestfjörðum en ekki mátti greina frá
hver stóð að baki könnuninni og voru
spurningarnar tvær.

Sú fyrri: Ertu fylgjandi vegalagningu um Teigsskóg? Sú seinni var:
Hvaða menntunarstig hefur þú?
Niðurstaðan átti væntanlega að
verða að fáfróður lýðurinn fyrir vestan
með litla sem enga menntun vill vegi.
Vandinn er að það skiptir engu máli á
Vestfjörðum hvaða menntun fólk hefur það er algerlega búið að fá nóg af
vegagerðaleysi ríksins síðastliðna áratugi. Það vita það allir Vestfirðingar
hvað þarf til að geta stundað atvinnu
og lifað á Vestfjörðum nútímans. Vegi,
rafmagna og nettengingar ekki bara
sumsstaðar heldur allsstaðar.
Vestfirðingar spyrja á móti hvaða
menntunarstig þarf á Alþingi til að
það komi eðlilegar samgöngur og nútímavæðing á Vestfjörðum?
Vestfirðingar eru gestrisið fólk og
við viljum gjarnan geta boðið alla velkomna hingað til að njóta með okkur.
Hér er enginn að ræða stórkostleg
náttúruspjöll heldur heilbrigða skynsemi til að byggja upp heilbrigð samfélög.
Guðrún Anna Finnbogadóttir

Teigsskógur:

5 mkr til Norðmanna
og frumvarp ekki rætt

R

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

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

eykhólahreppur hefur ráðið norskt ráðgjafarfyrirtæki,
Multiconsult til þess að rýna
vegkosti
Vegagerðarinnar vegna
Vestfjarðarvegar 60. Reykhólahreppur fær styrk frá Sigurði Gísla Pálmasyni upp á 5 milljónir króna til þess
að standa straum af kostnaðinum.
Um miðjan maí komu norsku verkfræðingarnir og var haldinn íbúafundur með þeim. Að sögn Ingibjargar
Birnu Erlingsdóttur, sveitarstjóra er
gert ráð fyrir að Multiconsult skili áliti
sínu fyrir lok júnímánaðar. Heimildir
blaðsins Vestfirðir herma að Norðmennirnir hafi hitt fulltrúa Vegagerðarinnar og kynnt sér tillögur og
álit hennar. Af hálfu Norðmannanna
mun hafa komið fram að þeir gerðu
ekki athugasemd við jarðgangatillögu
Vegagerðarinnar í Hjallahálsi og eru
í stórum dráttum sammála Vega-

gerðinni. Eins og kunnugt er var af
nokkrum, þar með talið fráfarandi
varaoddvita Karli Kristjánssyni, dregið í efa að Vegagerðin hefði verið fagleg í mati sínu á jarðgangaleiðinni og
hefði vísvitandi gert þann kost dýrari
en vera þyrfti. Sú efasemd virðist ekki
ætla að fá hljómgrunn hjá norsku
verkfræðingunum.
Haraldur Benediktsson, alþingismaður var spurður að því hvenær
þess væri að vænta að frumvarpið
um Teigsskóg yrði tekið til umræðu
og hvort það yrði samþykkt sem lög á
yfirstandandi þingi. Haraldur sagðist
ekki gera „lengur ráð fyrir afgreiðslu
á þessu þingi. En við ætlum að endurmeta og endurflytja málið í haust-ef
þarf- en þá hefur líka myndin eitthvað
skýrst. Vonandi liggur þá fyrir staðfest aðalskipulag.“

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is

8. tölublað
7. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Grýtt er
leiðin, Jarpur
lína Jónasdóttir (1885-1956)
skáldkona frá Silfrastöðum í
Skagafirði orti eitt sinn er hún
var á leið til æskustöðvanna í vornæðingi og reið jörpum hesti:

Ó

Vörmum eyðir vorsins frið
vindur neyðarskarpur,
gil og heiðar gapa við
grýtt er leiðin, Jarpur.
Leið Vestfirðinga til framfara svo
þeir njóti sambærilegra lífskjara og
aðrir landsmenn ætlar að verða grýtt
eins og heimferðin hjá Ólínu Jónasdóttur forðum. Það hefur verið stöðugt undanhald í þrjátíu ár, fólki hefur
fækkað í samræmi við tækifærin sem
hafa horfið og önnur hafa látið á sér
standa. Það gefur auga leið að þegar
tækifærin, tekjur, öryggi og þjónusta
á höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi landssvæðum tekur stórstígum
framförum en Vestfirðir sitja eftir með
lakari stöðu og dragast stöðugt aftur
úr verðum við Vestfirðingar undir í
samkeppninni um fólk. Hvað er eðlilegra en að ungt fólk færi sig þangað
sem tækifærin eru við hvert fótmál og
framtíðin blasir við? Hví skyldu ungir
sem aldnir þrjóskast við þar sem blæs
„vindur neyðarskarpur“ ?
Þetta er Vestfirðingum ljóst og
leggja því ofurkapp á að bæta samfélagið þannig að standist samanburð
við önnur landssvæði. Það þarf örugga
vegi og raforku og það þarf atvinnu og
góðar tekjur. Við okkur blasir að þegar
tækifærin í atvinnumálum bjóðast
eins og í Vesturbyggð þá snýr unga
fólkið heim og aðrir laðast vestur til
starfa og búsetu. Langvarandi tregða
stjórnvalda og seinagangur er erfitt við
að eiga, en nú hafa bæst við nýir steinar í hina grýttu leið. Það er fólk sem
vill hafa Vestfirði sem afþreyingu fyrir sig og búseta Vestfirðinga er þeim
þyrnir í auga. Það eru óvæntir erfiðleikar, sem þarf að yfirvinna. En veik
byggð á aðeins þann kost að vinna þá
glímu því „gil og heiðar gapa við“ að
öðrum kosti.
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