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Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

s:5772020

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir

Frumkvöðlar
A

Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

ðstandendur gönguskíðaferðanna „Bara ég og stelpurnar“ fengu Virðisaukann, frumkvöðlaverðlaun Ísafjarðarbæjar. Í umsögn
atvinnu- og menningarmálanefndar segir : „Hólmfríður Vala Svavarsdóttir er eigandi og hótelstjóri á Hótel Ísafirði. Fyrir 4 árum
síðan byrjaði hún að þróa helgarferðir til Ísafjarðar sem er nú vörumerkið „Bara ég og stelpurnar“. Áður en verkefnið hófst má
segja að helgarnar frá janúar fram í maí hafi verið algjörlega dauður tími í rekstri Hótelsins en nú hefur það gerbreyst. Á myndinni eru
ásamt Hólmfríði Völu þeir Gunnar Bjarni Guðmundsson og Heimir Gestur Hansson. Mynd: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson.

Á aðra öld
bls. 2

Hvalárvirkjun jákvæð
bls. 6

fiskeldi og
samvinna bls. 8

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

EINBEITING
AFKÖST
VELLÍÐAN
Ecophon SOLO plöturnar hafa reynst einstaklega vel
þar sem þær hafa verið notaðar t.d. á heimilum,
skrifstofum og í opnum rýmum. Þær draga úr
bergmáli og glymjanda og hjálpa til að gera rýmið
notalegt og þægilegt án þess að spilla útlitinu.
Kynntu þér hljóðvist og hvernig hún getur hjálpað
þínu fyrirtæki, vinnustað eða heimili.

Fossaleyni 8 112 Reykjavík 577-4100
www.altak.is
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ARCTIC FISH HEFUR SJÓELDISSTARFSEMI Í PATREKSFIRÐI

A

rctic Fish hefur hafið sjóeldis
starf
semi í Pat
reks
firði og í
tengslum við það hafa fjórir
Patreksfirðingar hafa bæst við starfs
mannahópinn og heildarfjöldi starfs
manna komnir á sjötta tuginn. Eftir
sem áður verður er stærstur hluti sjó
eldisstarfseminnar í Dýrafirði þar sem
sjóeldi hefur nú verið stundað með
vexti á hverju ári síðan 2009. Í sumar
mun fyrirtækið síðan einnig hefja eldi
í Tálknafirði sem styður við áfram
haldandi uppbyggu fyrirtækisins í ár
gangaskiptu eldi samkvæmt vottuðum
umhverfisstaðli ASC.
Upp
bygging sjó
eldisins tengist

einnig fjárfestingum og uppsetningum
á sjó
eldis
búnaði og á flug
brautinni
í Patreksfirði er verið að setja saman
sjó
kvíar. Einnig heldur upp
bygging
seiðaeldisstöðvar félagsins í Tálkna
firði á
fram. Fyrir
hugað er að verk
lok við fyrstu áfangana verði fagnað í
haust.

Arnarnes – nýr sjóv innubátur

Á föstu
daginn tók Arctic Fish
á móti nýjum sjó
vinnu
bát til að
þjónusta nýju eldisstöðina í Patreks
firði. Báturinn hefur fengið nafnið
Arnarnes og verður með heimahöfn á
Patreksfirði.
Helga Guðmundsdóttir með Ósk Gunnarsdóttur, dóttur sinni.

Hallfríður Nanna Franklínsdóttir 103 ára

ÞRÍR VESTFIRÐINGAR KOMNIR
Á AÐRA ÖLDINA

Flott sumarföt, fyrir flottar

konur

is

Netverslun www.belladonna.

M

eð fárra daga millibili áttu
þrír Vestfirðingar afmæli og
voru þeir fyrir afmælið allir
orðnir 100 ára.
Þann 12. maí varð Hallfríður Nanna
Franklínsdóttir 103 ára. Hún fæddist
12. maí 1916 að Litla-Fjarðarhorni í
Kollafirði í Strandasýslu. Nanna Frank
línsdóttir flutti til Sigufjarðar 1944 og
dvelur nú á Heilbrigðisstofnun Norður
lands á Siglu
firði. Að sögn Sigurðar
Ægissonar er Nanna vel ern og fylgist
gjörla með því sem gerist á Siglufirði og
veit upp á hár hver er að kaupa eða selja

fasteignir og á hvaða verði.
Þann 17. maí varð Bolvíkingurinn
helga Guðmundsdóttir 102 ára. Helga
er fædd 17. maí 1917 á Blesastöðum á
Skeiðum. Þar ólst hún upp, ein 14 syst
kina sem náðu fullorðinsaldri en tvö
syst
kini hennar létust í æsku. Helga
giftist Bol
víkingnum Gunnari Hall
dórssyni og flutti til Bolungarvíkur árið
1952. Þau eignuðust þrjú börn.
Unglambið í þessum afmælishóp
Vestfirðinga er Hnífsdælingurinn Karl
Kristján Sigurðs
son. Hann varð 101
árs þann 14. maí. Karl fæddist á Ísa

firði, nánar tiltekið íhúsi sem kallast
Róma
borg. Ungur flutti fjöl
skyldan
út í Hnífsdal og þar hefur Karl búið
stærstan hluta ævi sinnar.
Kalli átti farsælan skipstjórnarferil
en lengstan tíma var hann á Mími eða
alls 25 ár. Eftir að síldin hvarf fór Karl
í land starfaði lengi hjá Hrað
frysti
húsinu í Hnífsdal.
Í byrjun april tók Karl, á
samt
fleirum, fyrstu skóflustungu að við
byggingu leikskólans Eyrarskjóls á Ísa
firði eins og sjá má á myndinni sem
Axel Rodriguez Överby tók.

Áskorun

frá óbyggðanefnd
Fjármála- og efnahagsráðherra hefur afhent óbyggðanefnd
kröfur íslenska ríkisins um þjóðlendur á svonefndu svæði 10C,
Barðastrandarsýslum. Kröfurnar ná til fimm svæða sem eru í
kröfulýsingunni nefnd Hvannahlíð, Skálmardalsheiði, Auðshaugsland, Vatnsfjörður og Bæjarbjarg. Óbyggðanefnd kallar nú eftir
kröfum þeirra sem kunna að eiga öndverðra hagsmuna að gæta.
Kröfulýsingu fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd íslenska
ríkisins og gögn sem fylgja, m.a. kort, er hægt að nálgast á vef
óbyggðanefndar: obyggdanefnd.is, og á skrifstofu nefndarinnar,
auk þess sem gögnin eru aðgengileg hjá viðkomandi sveitarfélögum, þ.e. Reykhólahreppi og Vesturbyggð, og á skrifstofum
sýslumannsinsáVestfjörðumáPatreksfirði,ÍsafirðiogHólmavík.
Upplýsingar um málsmeðferð fást einnig á skrifstofu óbyggðanefndar og á vefsíðu hennar. Tilkynning um kröfuna var birt í
Lögbirtingablaðinu 30. apríl sl. skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Skorað er á þá sem telja til eignarréttinda á landsvæð
um sem falla innan þjóðlendukröfusvæða íslenska ríkis
ins í Barðastrandarsýslum að lýsa kröfum skriflega í
síðasta lagi 16. ágúst 2019 fyrir óbyggðanefnd, Skugga
sundi 3, 101 Reykjavík, postur@obyggdanefnd.is.
Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga fást á skrifstofu óbyggðanefndar.Að lokinni gagnaöflun og rannsókn á eignarréttarlegri
stöðu svæðanna mun óbyggðanefnd úrskurða um fram komnar
kröfur.
Í samræmi við ákvæði laga nr. 58/1998 kann yfirlýsingu um
framangreinda kröfugerð að verða þinglýst á fasteignir á svæðinu
sem tengjast svæðum sem kröfurnar lúta að.
Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi.
Hlutverk hennar er skv. 7. gr. laga nr. 58/1998 að: a) kanna og
skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk
þeirra og eignarlanda, b) skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu
sem nýttur er sem afréttur og c) úrskurða um eignarréttindi
innan þjóðlendna.

TENGIPUNKTUR Í DJÚPINU KOMINN Á FRAMKVÆMDAÁÆTLUN

L

andsnet kynnti drög að nýrri
kerfisáætlun Landsnets 2019
– 2028 á opnum kynningar
fundi á Hótel Ísafirði á þriðjudaginn.
Á fundinum var kerfisáætlunin kynnt
og fundargestum gafst tækifæri á að
spyrja og hitta fólkið sem vinnur að
gerð áætlunarinnar.
Blaðið Vest
firðir ræddi við Gný
Guðmundsson , starfsmann Lands
nets og sagði hann að mæting hefði
verið góð á fundinum og gestir hefðu
spurt mikið um tengi
punktinn í
Djúpinu sem greint er frá í nýju kerfis
áætluninni. Eins hefði líka verið tölu
vert spurt um að
gerðir til að auka
raforkuöryggi á sunnanverðum Vest
fjörðum.

Djúpið komið á framk væmda
áætlun:

Stóru tíðindin eru þau að af

hendingarstaður í Djúpinu er kominn
á framkvæmdaáætlun. Verkefnið snýr
að uppsetningu á nýjum afhendingar
stað í meginflutningskerfinu við Ísa
fjarðardjúp.
Afhendingarstaðurinn
verður tengdur við núverandi megin
flutnings
kerfi í Kolla
firði inn á
Mjólkárlínu 1 (MJ1), þar sem byggt
verður nýtt tengivirki.
Aðalvalkostur sem lagður er fram
er að byggja 132 kV loftlínu, um 26 km
langa, að afhendingarstað í Ísafjarðar
djúpi (Miðdal) ásamt tengivirkjum á
báðum endum.
Kostnaður er á
ætlað 2.275
milljónir króna og gert er ráð fyrir að
framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs
2022 og að þeim ljúki með spennu
setningu seinni hluta árs 2024. Gert er
ráð fyrir að lokafrágangur og lúkning
fyrir verkefnið ásamt tengdum verk
efnum verði í gangi fram á árið 2024.

Einnig var skoðaður jarðstrengur
þessa leið og er kostnaður áætlaður
heldur meiri eða 2.367 milljónir
króna. Að öllu samanlögðu er er loft
línan lögð til sem aðalkostur.
Gnýr sagði að Það ylti á virkjunar
áformum við Hvalá hvort af því yrði
að reisa tengipunktinn. Útreikningar
Lands
nets benda til að virkjunin
muni endur
greiða kostnaðinn með
tengigjöldum á 40 árum. Endingar
tími mann
virkjanna er hins vegar
mun lengri svo ljóst er að um arðbæra
framkvæmd yrði að ræða. Gnýr Guð
mundsson sagði að ábatinn yrði enn
meiri ef reistar yrði fleiri virkjanir
á þessu svæðu svo sem Austur
gils
virkjun.
Kerfis
á
ætlunin fer til Orku
stofnunar og að fengnu sam
þykkti
hennar, sem vænst er í haust, hefur
hún tekið gildi.

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 - NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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Umsóknarfrestur er til 20. júní

Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Háskólagáttin á Bifröst hentar þeim sem stefna á
háskólanám en eru ekki með stúdentspróf, sem og
þeim sem vilja styrkja stöðu sína áður en sótt er um
háskólanám. Námið byggir á nútíma kennsluháttum og
er kennt í fjarnámi og því hægt að stunda það hvaðan
sem er. Nemendur vinna með námsefnið á fjölbreyttan
hátt og verkefnin eru raunhæf þar sem áhersla er lögð
á skapandi og gagnrýna hugsun. Fjórar námsleiðir eru í
boði innan háskólagáttarinnar og er einnig hægt að skrá
sig í tvær þeirra með vinnu.

Háskólagátt
• Háskólagátt með vinnu
Háskólagátt með áherslu á félagsvísindi
• Háskólagátt með vinnu með áherslu á félagsvísindi
Háskólagátt með áherslu á verslun og þjónustu
Verslun og þjónusta - (án kjarnagreina)

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2019 er til 20. júní
Nánari upplýsingar á bifrost.is

- í fararbroddi í fjarnámi
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LEIÐARI

Landsmenn styðja
Hvalárvirkjun

KARLAKÓRINN ESJA SLÓ Í GEGN FYRIR VESTAN

V

estfjarðastofa fékk Gallup til þess að gera
vandaða skoðana
könnun um af
stöðu
landsmanna til vatnsaflsvirkjana almennt
og sérstaklega til Hvalárvirkjunar, sem áform eru
um að reisa í Ófeigsfirði í Árneshreppi.
Niður
stöðurnar eru að mikill al
mennur
stuðningur er við virkjun vatnsafls og stuðningur
við Hvalárvirkjun er góður þrátt fyrir mikinn and
róður síðasta ár. Hinu er ekki að neita að greining
a svörunum leiðir í ljós athyglisverðan mun á af
stöðu eftir aldri, tekjum og búsetu. Skýringar á þessu eru ekki gefnar og
það er nauðsynlegt að finna þær því svo virðist að þjóðin sé í þessu máli að
skiptast í tvær ólíkar fylkingar.

Almenn ják væðni í garð vatnsaf lsv irkjana 71%

Þegar spurt er almennt um hversu jákvæðir eða neikvæður ertu gagn
vart vatnsaflsvirkjunum eru svörin þau að 71% eru jákvæð og aðeins 8%
neikvæð. Lítill munur er á afstöðu svarenda eftir búsetu, aldri, menntun
eða tekjum. Eina frávikið eru að tekjulágir (minna en 400 þúsund krónur á
mánuði) eru áberandi neikvæðari en aðrir. Í þessum hópi eru 26% sem er
meira en tvöfalt hærra hlutfall en hjá öðrum hópum, en engu að síður eru
59% jákvæðir þannig jákvæði hópurinn er samt yfirgnæfandi.

stöðu bæjarstjóra var einfaldlega ekki
hægt að að bíða lengur og ferðalagið
strax sett á dagskrá.“ segir Guðfinnur.

Hvalárv irkjun: ják væðir mun f leiri

sameiginlegir tónleikar

Þegar spurt er sér
stak
lega um Hvalár
virkjun breytist myndin. Já
kvæðnin fer úr 71% í 41% og þeim sem eru neikvæðir fjölgar úr 8% í 31%.
Óákveðnum fjölgar líka úr 21% í 28%. Þetta er augljóslega afleiðingin af
mikilli umræðu um Hvalárvirkjun síðustu tvö árin og mjög harðri and
stöðu sem Landvernd og hópar í tengslum við samtökin hafa staðið fyrir.
Gripið hefur verið til óvenjulegra ósvífinna aðgerða og ber þar hæst skipu
lagða tilraun til þess að ná meirihluta í hreppsnefnd Árneshrepps með
lögheimilisflutningum í hreppinn, sem reyndar mistókst. Þá hefur verið
rekinn mjög villandi áróður um umhverfisáhrifin í áhrifamiklum fjöl
miðlum í Reykjvík.
Niðurstaðan er samt vel ásættanleg. Þeir eru mun fleiri sem eru já
kvæðir í garð Hvalárvirkjunar en hinir sem eru neikvæðir. Greining á
svörum eftir búsetu sýna algera sérstöðu Reykjavíkur. Þar eru fleiri nei
kvæðir en jákvæðir 32% á móti 42% en annars staðar á landinu eru þessu
öfugt farið, mun fleiri eru jákvæðir í garð Hvalárvirkjunar en neikvæðir.
Eru hlutföllun nærri því að vera að tvöfalt fleiri eru jákvæðir en neikvæðir.
Þegar svörin eru greind eftir tekjum, aldri og menntun auk búsetu
virðist neikvæðnin vera mest hjá háskólamenntuðu fólki í Reykjavík á
aldrinum 35-64 ára með tekjur á bilinu 1 milljón króna til 1.250 þúsund
króna á mánuði.

Hvalárv irkjun góð fyrir Vestf irði

Í könnuninni er líka spurt að því svarendur telji að virkjunin hafi góð
eða slæm áhrif á búsetu á Vestfjörðum. Þar eru svörin afgerandi 61% telja
svo vera og aðeins 7% ekki.
Næst er spurt um áhrif á atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum. Það
sama er upp á teningnum 67% telja áhrifin verði góð og aðeins 5% telja að
áhrifin verði slæm. Í þriðja lagi sýnir könnunin að 65% telja áhrifin verði
góð á Vestfjörðum hvað samgöngur varðar og aðeins 5% eru á annarri
skoðun. Loks eru 73% sem telja áhrifin verða góð á raforkumál á Vest
fjörðum og 5% ekki.
Í öllum þessum fjórum atriðum er yfirgnæfandi fjöldi svarenda á því að
Hvalárvirkjun hafi góð áhrif á Vestfjörðum, þar á meðal töluverður hluti
þeirra sem eru neikvæðir gagnvart virkjuninni.

Sérstaða Reykjav íkur

Reykjavík hefur algera sérstöðu í afstöðunni til Hvalárvirkjunar. Þar
eru neikvæðir fleiri en jákvæðir en annars staðar á landinu er þessu öðru
vísi farið. Engu að siður eru Reykvíkingar mjög á þeirri skoðun að Hvalár
virkjun hafi góð áhrif fyrir Vestfirðinga hvað varðar búsetu, atvinnupp
byggingu, samgöngur og raforkumál. Það eru 53 – 71% sem telja áhrifin
góð en aðeins 5 – 9% sem telja þau slæm.
Þetta vekur upp spurninguna hvers vegna eru margir neikvæðir í
garð virkjunarinnar sem þeir telja að hafi góð áhrif á Vestfjörðum. Þýða
þessi svör þá að svarendur trúa því að umhverfisáhrifin séu slæm og séu
þess vegna neikvæðir í garð virkjunarinnar og þýðir þetta þá líka að nei
kvæðnin sé ekki endilega andstaða við virkjunina. Með öðrum orðum að
stuðningur við virkjunina sé í raun meiri en ætla megi út frá svörunum
af því að ekki er spurt um stuðning heldir jákvæða og neikvæða afstöðu.
Rökrétta ályktunin er að neikvæðni í garð virkjunarinnar sé ekki sama
og andstaða og því sé stuðningurinn meiri við virkjunina og hagsmuni
Vestfirðinga.
Landsmenn styðja Hvalárvirkjun.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

K

arla
kórinn Esja er kom
vestur og skemmti Vest
firðingum
með
heim
sóknum, gleði og söng dagana 10. og
11. maí. Guðfinnur Einarsson, sem
auðvitað er Bolvíkingur, er einn af
drif
fj öðrum kórsins og í honum eiga
margir vestfirskar rætur og tengingar.
Guð
finnur segir að Karla
kórinn

Esja hafi verið stofnaður í janúar
2013 og var strax frá upphafi með
óvenju hátt hlutfall söngmanna
ættaðra frá Vestfjörðum. Það hefur
því lengi staðið til að heimsækja Vest
firði.
„Þegar Bol
víkingurinn Guð
mundur Gunnars
son flutti svo til
Ísafjarðar síðastliðið haust og tók við

Kórinn var með tón
leika í Ísa
fjarðarkirkju ásamt karlakórnum
Erni sem voru velsóttir og tókust afar
vel. Hvor kór söng nokkur kög sér en
meginþorrinn á efnisskrá voru hins
vegar stór sameiginleg lög.
Karlakórinn esja kom víða við og
kom fram á Suðureyri, Ísafirði og í
Bolungar
vík þar sem sungið var í
sundlauginni.
Vest
firskar taugar kórsins eru
mjög miklar og hefur kórinn til
að mynda tví
vegis komið fram á
styrktartónleikum sem haldnir voru
fyrir orgel
sjóð Hóls
kirkju.Að sjálf
sögðu var Hóls
kirkja sótt heim og
nýja orgelið prufukeyrt með söng.

Vestfirska vísnahornið
V

ísnahornið er vísnabréf innan
úr Skjaldfannardal og það
er Indriði bóndi sem hefur
skrifað hjá sér í önnum sauðburðarins:
Vorið hefur til þessa verið
með eindæmum gott og gróður
fljótur á skrið. Aðeins einu sinni
smáfrostvottur undir morgun og
sporrækt tvisvar smástund. Þá varð
þessi vísa til:

Hún ógnar með ásökun grófa
er illa við skítmenni og þjófa
en forsætisnefnd
hyggur á hefnd
fyrir Ása ökugjaldsbófa.
Svo sá Eiríkur Pál þingmann
Magnússon í Silfrinu og gat ekki orða
bundist:

Síðan
má
þjóðarógæfunni:

ekki

gleyma

Engeyinga ættin fer
endalaust í taugar mér
skara eld að eigin hag
orkumiklar, nótt sem dag.
Þessi umrædda ætt er að
tölfróðustu manna sögn búin að fá
afskrifaða 130 milljarða króna. Það
hafa nú einhverjir verið fálkakrossaðir
fyrir minna.

Um kindur mínar kuldahrollur fer
því kannski rekur vorið upp á sker
en sunnanáttin skilar sér sem skot
og skútu vorsins aftur nær á flot.

Hann er sannur sjalli
sígjammandi Palli
Brjóst og barka reigir
bestur er hann þegir.

Síðan 2011 hefur Eiríkur Jónsson,
nú á Grænhóli á Barðaströnd áður
lengi formaður KÍ verið máttarstólpi
á sauðburði hér. Gífurlegt álag er
á þessum tíma á fjárbændum og í
fyrradag var ástandið á bænum að
sögn Eiríks svona:

Eins og áður er raunar fram komið
er ekki í kot vísað með Eirík sem
sauðburðarmann.

Heimur versnandi fer hefur
löngum verið haft á orði og nú verður
mannkynið að fara að horfast í augu
við staðreyndir.

Ennþá gerast ævintýr.
Eiríkur á Skjaldfönn býr.
Blæs þar lífi í lömbin hýr.
Lullar ekki í fyrsta gír.

Lífsmátinn sem við lifum á
ljóta falleinkunn virðst fá
misskipting, græðgi og Trumpatal
teymir okkur í skuggadal.

Á vaktinni hjá Eika er
ægilegur gangur.
Þegar eitthvað út af ber
er hann fingralangur.

Látum hér svo staðar numið með
vorlimru:

Indriði er lagstur lúinn.
Liggur upp í rúmi búinn.
Kötturinn til fjalla er flúinn.
Fjármaðurinn trausti rúinn.
Þriðju hendingunni til skýringar er
það að kettinum og Eiríki hefur ekki
enn tekist að mynda vináttusamband.
Fjórða hendingin er svo tilhæfulaus en
ég varð auðvitað að bregðast við fyrri
parti vísunnar.
Erfiðleikar í þó rífi
eg vil þetta segja:
Indriði er enn á lífi
og ekki neitt að deyja.
Þá er það forsætisnefnd Alþingis
og Þórhildur Sunna sá magnaði pírati.

Það hugsa orðið fáir hlýlega til
Alþingis eða eiga þangað mikið traust
að sækja.

Lömbum er létt um sporið
leika sér inn í vorið
við fuglanna söng
í fjallanna þröng
og brátt er það síðasta borið.

Alþingi er aumur staður.
afdrep fyrir heimskuþvaður.
Alger sönnun apasiðar
Ásmundur og Klausturliðar.

Lýkur hér bréfinu og eins og
niðurlagð ber með sér er sauðburði að
verða lokið.

Klausturmanna mælsku list
mjög er depurð hvetjandi
Þeir eru bara innst sem yst
ekki á vetur setjandi.

í

Látum þetta vera gott að sinni.
Með góðum vorkveðjum
vestfirskri blíðu.
Kristinn H. Gunnarsson
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Þegar sumarið kallar á þig. Hilux Invincible

Verð frá: 5.950.000 kr.

2019

Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 700.000 kr. fylgir

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem
þig langar, hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná
andanum. Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós
og Invincible-merki.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 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. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn
af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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MIKILL
MEIRIHLUTI
Krafa ríkisins óskiljanleg
LANDSMANNA TELUR
V
AÐ HVALÁRVIRKJUN
HAFI GÓÐ ÁHRIF Á
VESTFJÖRÐUM
Auðshaugur:

algerður Ingvadóttir segist
ekki skilja hvernig ríkinu
dettur í hug að setja fram
kröfu um eignarhald á stórum
hluta jarðarinnar Auðshaugs í
Barðastrandarsýslu. En kröfulýsing
efnahags- og fjármálaráðherra fyrir
hönd ríkisins fyrir Barðastrandarsýslu
liggur fyrir og hafa landeigendur frest
til 16. ágúst 2019 til þess að bregðast
við kröfum ríkisins. Að þeim fresti
loknum verður málið tekið fyrir í
Óbyggðanefnd, sem mun svo úrskurða
um kröfuna. Úrskurði nefndarinnar
má skjóta til dómstóla.
„Áður fyrr var til jörðin Auðnir,
sem var úr Auðshaugi, en 1888 voru
jarðirnar sameinaðar aftur. Í þá daga
bjó sýslumaður á Auðshaugi. Krafa
ríksins er um það land Auðshaugs
sem var innan til við Auðnir. Hér er
fimmti ættliðurinn í röð sem býr á
Auðshaugi“ segir Valgerður.
Hún segir að eigendur að
Auðshaugi
séu
komnir
með
lögfræðing sem muni halda á málinu
gagnvart Óbyggðanefnd. Valgerður
segir að til séu nokkur gömul skjöl með
greinargóðum landamerkjalýsingum
jarðarinnar Auðshaugs og telur að
þeim hafi öllum verið þinglýst.

Aðspurð um hvað geti skýrt kröfu
ríkisins segir Valgerður að það verði
að geta sér til um það, en henni
sýnist að vatnsréttindin sem fylgja
Kjálkafjarðará og vötnunum þar
fyrir ofan séu líklegust til að skýra
hana. Valgerði finnst það sérstakt að
aðeins er gerð krafa í land úr jörðinni
Auðhaugi en í engar aðrar jarðir í
nágrenninu.

„

Áður fyrr
var til
jörðin Auðnir, sem
var úr Auðshaugi,
en 1888 voru
jarðirnar
sameinaðar aftur.

R

úm 62% landsmanna telja að fyrirhuguð virkjun Hvalár á Ströndum
muni hafa góð áhrif á búsetu á Vestfjörðum, 66,6% að hún muni hafa
góð áhrif á atvinnuuppbyggingu, 73% telja að hún muni hafa góð áhrif á
raforkumál í fjórðungnum og 64,9% telja að Hvalárvirkjun muni hafa góð áhrif
á samgöngur á Vestfjörðum.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýlegri könnun sem Gallup gerði fyrir
Vestfjarðastofu á viðhorfum landsmanna til orkumála og til Hvalárvirkjunar.
Um netkönnun var að ræða sem gerð var á tímabilinu frá 8.-20. mars
síðastliðinn. Í úrtaki könnunarinnar voru 1424 manns af öllu landinu, 18 ára
og eldri, handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup. Af þeim svöruðu 798 og var
þátttökuhlutfallið því 56%.

Samkvæmt könnuninni eru 40,9% landsmanna hlynntir virkjun Hvalár
á Ströndum, en 31,4% eru andvígir og 27,7% eru hvorki hlynntir né andvígir.
Karlar eru almennt hlynntari virkjun Hvalár en konur og voru 55% karla
hlynntir virkjuninni en 25% kvenna.

51% stuðningur í Norðvesturkjördæmi

Stuðningur við Hvalárvirkjun er mestur í Norðvesturkjördæmi. Þar
eru 51% sem eru hlynnt virkjuninni, 26% eru hvorki né og 23% eru andvíg.
Norðvesturkjördæmið nær yfir Vesturland, Vestfirði og Norðurland vestra og
búa á Vestfjörðum um 22-23% af íbúafjöldanum.

Reykjavík sker sig úr

Eina svæðið þar sem fleiri eru andvígir en þeir sem styðja Hvalárvirkjun er
Reykjavík. Þar eru 32% með, 43% á móti og 26% eru hvorki né í afstöðu sinni.
Í Suðvesturkjördæmi, það er sveitarfélögunum kringum Reykjavík, eru 44%
sem styðja virkjunina, 29% á móti og 26% hvorki né. Í hinum kjördæmunum
Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi eru stuðningurinn 48% og 43% og
andstaðan 23% og 21%. Þegar landið að Reykjavík frátalinni lætur nærri að um
50% styðji Hvalárvirkjun, 30% sé andvíg og 20% eru hvorki né eins og það er
flokkað í könnuninni.

70% jákvæð gagnvart vatnsf lsvirkjun almennt

Þegar spurt var um almenna afstöðu til vatnsaflsvirkjana reyndust 70,2%
þátttakenda jákvæðir gagnvart vatnsaflsvirkjunum en 9,2% neikvæðir. Sem fyrr
voru karlar almennt jákvæðari gagnvart vatnsaflsvirkjunum en konur, en 82%
karla voru jákvæðir gagnvart vatnsaflsvirkjunum en 55% kvenna. Af þeim sem
eru jákvæðir gagnvart vatnsaflsvirkjunum almennt var yfir helmingur (57%)
hlynntur virkjun Hvalár á Ströndum en 20% andvígur.

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.
Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

www.silestone.com
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Bílaverkstæðið Smur og dekk:

Allar almennar viðgerðir,
dekkjaþjónusta, og
dráttarbílaþjónusta.
Páll Heiðar er
meistaralærður bifvélavirki
og hefur rekið verkstæðið
í 18 ár. Auk hans eru þar
tveir til þrír starfsmenn.
Febrúar síðast liðin flutti
starfsemin í nýtt 350 fm
húsnæði. Öll vinnuaðstaða
og aðstaða starfsmanna
breyttist stórkostlega
til hins betra við þessa
flutninga.
Til dæmis eru núna þrjár bílalyftur
í nýja húsnæðinu, en einungis var hægt
að koma fyrir einni bílalyftu í gamla
húsnæðinu. Páll Heiðar, nefndi einnig
til gamans, að mesti munurinn á þessum
flutningum væri sá að núna þurfi hann að
ganga til að ná í verkfærin, áður gat hann
teygt sig í þau.
Verkstæði
hans
þjónustar
sunnanverða Vestfirði og segir Páll
Heiðar að það sé mikið að gera allt árið.
„Mest er að gera núna á sumrin þegar
túristarnir bætast við. Það róast örlítið
í september og þá höfum við tíma til að
taka til. Svo byrjar dekkjavertíðin.“
Smur og dekk sinnir öllum almennum
bílaviðgerðum og þjónustar allt frá
sláttuvélum og upp í vörubíla, einnig

sjáum við um tjónamat, rúðuskipti og
viðgerðir fyrir tryggingafélögin. Góður
lager varahluta er til staðar, til dæmis
olíusíur,rúðuþurrkur, bremsuklossa og
fl en síðan er pantað eftir þörfum og
er biðtími stuttur. Við seljum dekk frá
Sólningu og Bílabúð Benna og bjóðum
að sjálfsögðu líka upp á dekk frá fleiri
aðilum. Það má geta þess að öll dekk kosta
það sama hjá mér og í Reykjavík, þ.e.a.s.
það er enginn auka flutningskostnaður,“
segir Páll Heiðar.
„Það er ekki löng bið hér eftir
viðgerð en ég reyni að forgangsraða
eftir þörfum viðskiptavina,“ Verkstæðið
er vel búið tækjum og er til dæmis með
aflestrartölvur og bilanagreiningatölvur.
Fyrir utan viðgerðir og dekkjaþjónustu
hjálpar Smur og dekk vegfarendum sem
lenda í vandræðum en fyrirtækið er með
dráttarbílaþjónustu og hefur auk þess
til reiðu öflugan jeppa með dráttarspili.
„Tryggingafélög, bílaleigur og FÍB leita
til okkar hvort sem bílar bila, fara útaf
eða þegar fólk festir bílana sína hér fyrir
vestan,“ segir Páll Heiðar.

Nánari
upplýsingar
eru í síma 4561144 eða
í gegnum netfangið
palli@patro.is.
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Sigurður Pétursson sagnfræðingur

1. maí 2019 á
Ísafirði: Breytt
valdahlutföll!
G
Samvinna vísindaaðila
og stjórnvalda er
lykill að vel heppnuðu
fiskeldi.

N

ú er til umfjöllunar frumvarp
til laga um breytingar á
ýmsum lagaákvæðum sem
tengjast fiskeldi. Hér er því kjörið
tækifæri fyrir íslensk stjórnvöld
að marka skýra stefnu í málefnum
fiskeldis.
Margir hafa lesið eða heyrt um
að áður en fiskeldisleyfi er veitt skal
meta burðarþol viðkomandi svæðis.
Burðarþol (e. carrying capacity),
sem hljómar tiltölulega einfalt, er í
raun flókið samspil margra þátta sem
teknir saman svara spurningunni:
«Hve mikið eldi er hægt að hafa
á ákveðnu svæði án þess að valda
óafturkræfum skaða». Yfirleitt er talað
um fjóra höfuðþætti, eða flokka þátta,
sem eru: 1) eðlisfræðilegir þættir, ss.
hafstraumar, súrefni og hitastig, 2)
framleiðslutengdir þættir, ss. fóður
og innviðir, 3) vistfræðilegir þættir,
ss. þörungablómi og líffræðilegur
fjölbreytileiki og 4) samfélagslegir
þættir
ss.
búsetuskilyrði
og
atvinnutækifæri.
Áhættumatið sem unnið var af
Hafrannsóknastofnun er í raun einn
hluti burðarþolsmatsins en hefur verið
sett fram sem sérstakt skjal. Það er gert
með það fyrir augum að á sem bestan
hátt sé hægt að vernda villtan íslenskan
lax. Slíkt mat er mikilvægt, um það
geta allir verið sammála, en til að slíkt
mat nýtist stjórnvöldum við úthlutun
starfsleyfa þarf það einnig að taka til
greina þær mótvægisaðgerðir sem
mögulegar eru og líkur á að hafi áhrif
á matið. Þetta er lykilatriði. Eðlilegt
er að Hafrannsóknastofnun leiði slíka
faglega vinnu og þá í samvinnu við
fagaðila frá öðrum vísindastofnunum
og fyrirtækjum. Slíkt samstarf skilar
sér í vandaðri ráðgjöf og breiðri
sátt um uppbyggingu fiskeldis. Í
breytingartillögunum er lagt til að
skipuð sé samráðsefnd (2.gr.b),
að virðist til höfuðs vísindalegri
vinnu Hafrannsóknastofnunar og
samstarfsaðila.
Hlutverk
slíkrar
nefndar sem í sitja fulltrúar
hagsmunaaðila á ekki að vera
að rýna vísindaleg vinnubrögð
Hafrannsóknastofnunar
og
samstarfsaðila, heldur að koma
sjónarmiðum
hagsmunaaðila
á
framfæri sem hluta af heildar ráðgjöf
til stjórnvalda. Það eru jú stjórnvöld
sem á endanum bera ábyrgð á og veita
starfsleyfi fyrir fiskeldi. Í þessu felst
góð stjórnsýsla þar sem vísindamenn
sinna
vísindalegu
hlutverki,

hagsmunaðilar koma með sjónarmið
út frá rekstrarlegum forsendum og
stjórnvöld sinni stjórnsýslunni.
Það er því kjörið tækifæri fyrir
ríkisstjórn Íslands að móta öfluga
stefnu í fiskeldi til að tryggja vöxt
greinarinnar með það fyrir augum að
bæði umhverfi og íbúar landsins geti
átt sér lífvænlega framtíð.
En hvert er svo framhaldið þegar
burðarþol ákveðins svæðis hefur verið
metið og áhættumat liggur fyrir?
Hér komum við að þætti sem
alltof margir misskilja og rugla
gjarnan saman við burðarþolsmatið,
en hér er átt við lögbundna vöktun
eldisstarfseminnar.
Á
meðan
burðarþol er í dag reiknað út frá
hámarks eldi miðað við magn súrefnis,
þá er vöktun mun ítarlegri og tekur
tillit til uppsöfnunar lífræns efnis
(sem sumir kjósa að kalla skít) undir
og í ákveðinni fjarlægð frá eldiskvíum
auk þess sem fjölbreitni lífríkisins er
skoðuð og mat lagt á breytingar.
Mikilvægt er að vöktun sé unnin af
óháðum fagaðila, ekki síst í ljósi þess
að eldisaðilar bera ábyrgð á því að
vöktun sé framkvæmd og því óeðlilegt
að sami aðili geri burðarþolsmat og
sinni svo vöktun. Það er því slæmt
að í nýrri tillögu um breytingar á
fiskeldislögum (6.gr. b) sé lagt til að
Hafrannsóknastofnun sinni bæði mati
á burðarþoli og vöktun. Slíkt mun
skapa hagsmunaárekstra og valda því
að mikilvægi óháðra rannsókna sé
kastað fyrir róða og öðrum fagaðilum,
hvort sem um er að ræða háskóla eða
einkafyrirtæki, sé meinuð þátttaka í
rannsóknum er tengjast lífríki Íslands.
Til að stefnumörkun í fiskeldi
sé raunhæf er mikilvægt að njóta
ráðgjafar vísindamanna – bæði
Hafrannsóknastofnunar sem og
annarra, enda getur engin ein stofnun
haft á herðum sínum alræðisvald
þegar kemur að svo mikilvægum
málaflokki.
Með þessu móti mun nást fram
megin markmið laga um fiskeldi, sem
er að skapa skilyrði til uppbyggingu
fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og
byggð í landinu og tryggja verndun
villtra nytjastofna.
Höfundar
Dr. Þorleifur Ágústsson
fiskalífeðlisfræðingur,
thag@norceresearch.no
Dr. Þorleifur Eiríksson
dýrafræðingur, the@rorum.is

óðir
fundarmenn.
Til
hamingju með daginn.
Ég vil byrja á því að þakka
fyrir að fá að vera hér með ykkur í
dag. 1. maí er einn helsti merkisdagur
ársins. Hann er ekki venjulegur
frídagur. Hann er baráttudagur.
Baráttudagur fyrir bættu samfélagi,
fyrir jöfnuði og fyrir réttlæti. Og hann
er alþjóðlegur baráttudagur, haldinn
hátíðlegur í öllum heimsálfum, þar
sem vinnandi fólk sýnir samtakamátt
sinn.
Dagurinn í dag er jafnframt
sérstakur, því hann er fyrsti
baráttudagur verkafólks, síðan ég
man eftir mér, þar sem faðir minn,
Pétur Sigurðsson er ekki til staðar.
Hann helgaði stóran hluta ævi sinnar
verkalýðshreyfingunni og baráttu
launafólks. Hann ólst upp hér á
Ísafirði, þar sem samtök verkafólks
og stjórnmálahreyfing alþýðunnar
voru samofin og sterk. Þar sem
launafólk í krafti samtakamáttar
hafði tekið völdin í bænum og
stofnað samvinnuútgerð til að tryggja
atvinnuna, þegar auðvaldið flúði
burt úr bænum með fiskiskipin. Hér
náði alþýðan að setja sterkt mark á
samfélagið, byggt á lýðræðislegum
grunni, verkalýðssamtökum og
félagslegum rekstri. Það var sama
uppskrift og virkaði vel víða á
Norðurlöndum á sama tíma.
Pabbi ólst upp hér á Ísafirði á
kreppuárunum, á milli 1930 og 1940,
árum sem voru mörkuð erfiðleikum
og atvinnuleysi. Og þó að hann væri
heppinn, því afi og amma höfðu oftast
trygga atvinnu og þokkalega afkomu,
þá þekktu þau vel öryggisleysi fyrri
kynslóða. Þau þekktu af eigin raun
gamla landbúnaðarsamfélagið sem
batt vinnufólk á klafa fátæktar og
svipti það mannlegri reisn. Þau
voru fyrsta kynslóðin sem tók þátt
í
uppbyggingu
verkalýðsfélaga
og jafnaðarhreyfingar. Þau sáu
árangur samtakanna: viðurkenningu
samningsréttar, fastan vinnutíma,
almannatryggingar og orlof. Réttindi
sem áður voru ekki til. Þetta var
arfurinn sem faðir minn ólst upp
við, þetta var veruleikinn sem mótaði
lífsskoðun hans. Með samtökum
gat launafólk haft áhrif á líf sitt og
örlög. Með samstöðu væri hægt að
breyta valdahlutföllum í samfélaginu.
Þess
vegna
var
mikilvægi
verkalýðsbaráttunnar alltaf jafn
mikið í huga hans.
Hvað gerðist í vetur?
Í vetur sannaðist enn einu sinni
að baráttan er eilíf. Í vetur kom í ljós
hversu mikilvæg samtök og samstaða
launafólks er. Alltíeinu, eftir margra
ára bið, heyrðist rödd launafólks
aftur, hátt og skírt. Rödd þeirra karla
og kvenna, sem tóku á sig þungar
byrðar eftir að fjárglæframenn
settu
fjármálakerfi
þjóðarinnar
á hausinn. Rödd láglaunafólks
sem hefur mátt bíða í áratug eftir
að röðin kæmi að þeim, til að fá
réttlátan skerf af nýja góðærinu.
Fólkið sem var látið bíða, á meðan
hálaunafólk, fjármagnseigendur og
fyrirtækjastjórnendur tóku til sín
stærsta hlutann af kökunni.
Hvað gerðist svo þegar réttlátar
kröfur launafólks komu fram,

kröfur um mannsæmandi kjör og
vinnutíma, í einu ríkasta þjóðfélagi
heimsins?
Atvinnurekendavaldið var fljótt
að skella í lás. Nei, hér er ekkert
að hafa, sögðu þeir. Hér er allt á
niðurleið. Það er ekkert afgangs eftir
ofsagróða síðustu ára. Því miður,
ekkert til skiptanna! Og hægri
pressan og ráðandi stjórnmálaflokkar
tóku undir. Nú yrði launafólk að sýna
skilning, fara sér hægt, ekki gera
óraunhæfar kröfur.
Þá gerðist það, sem ekki hafði
gerst lengi. Það var kominn nýr
tónn í félög verkafólks og forystu
þeirra. Tónn sem atvinnurekendur
og þjónar þeirra þekktu varla, nema
úr sögubókum. Það var aftur talað
um auðvald og réttlæti, jafnvel
sósíalisma.
Það er slegið á gamlar nótur,
sögðu atvinnurekendur. Og það
var rétt. Þetta voru gamlar nótur,
en þær eru ekki falskar og lögin
eru sígild. Það voru hin sígildu
sannindi verkalýðsbaráttunnar: Ef
launafólk vill láta hlusta á kröfur
sínar, verður að tala hátt og tala
skýrt. Það tekur enginn mark á
verkalýðsfélagi sem ekki er tilbúið
að láta reyna á samtakamáttinn. Það
tekur enginn mark á launafólki sem

ekki þorir að sýna hvers virði það
er. Sýna hvernig það stendur undir
framleiðslu og þjónustu í þessu
landi. Hvernig vinna þess stendur
undir gróða yfirstéttarinnar, hvernig
framlag verkafólks, vinna þess,
skattar og gjöld, eru undirstöður
samfélagsbyggingarinnar.
Þessi gömlu sannindi komu
í ljós, þegar verkalýðsfélögin
skipulögðu verkföll í vetur. Og það
þurfti ekki nema nokkra daga, þar
til atvinnurekendur voru komnir
að samningaborðinu og tilbúnir að
semja. Þeir vildu ekki að verkafólkið
sýndi mátt sinn og megin. Þeir vildu
ekki að samtakamátturinn breytti
valdahlutföllum í þjóðfélaginu. Þeir
vildu semja, og skyndilega lá þeim
mikið á.
Lærdómur baráttunnar
Samningarnir í vetur eru
áfangasigur. Þeim verður að fylgja
fast eftir. Kannski er lærdómurinn
þó fyrst og fremst sá, að ný
kynslóð launafólks, sem aldrei
áður hefur upplifað samtakamátt
verkalýðsfélaganna, sá hvers virði
samstaðan er. Og hvernig hægt er að
breyta valdahlutföllum í samfélaginu
með samstöðu og baráttu.
Þennan lærdóm þekkja margir
hér inni. Þeir sem tóku þátt í
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verkfalli Vestfjarðafélaganna vorið
1997. Það var langt og erfitt verkfall
og stóð í margar vikur. Fámenn
verkalýðsfélög, í landshluta þar sem
kvótakerfið hafði sorfið byggðirnar
og
sjávarútvegurinn
tapað
veiðiheimildum. Hér stóð verkafólkið
upp og hóf eitt og sér baráttu
gegn
öllu
atvinnurekendavaldi
landsins, gegn kvótaauðvaldinu
og heildsalauðvaldinu, gegn hægri
pressunni og óvinveittri ríkisstjórn.
Samt tókst að virkja samstöðuna og
baráttuna, sem vakti mikla athygli og
samúð um allt land. Og það náðust
kjarabætur, þó fórnarkostnaðurinn
væri mikill.
Ég man að þá sagði faðir minn
að krónurnar í launaumslagið
segðu ekki allt. Það mikilvægasta
við verkfall Vestfjarðafélaganna
var lærdómurinn, samstaðan og
baráttan. Hún myndi hafa áhrif
til margra ára og skila sér í því að
atvinnurekendur yrðu að taka tillit til
verkalýðsfélaganna. Sígild sannindi,
sem reynslan sannaði enn á ný nú í
vetur.
Öld fólksins – en hvað svo?
Kynslóðin
sem
stofnaði
verkalýðsfélögin fyrir hundrað árum
síðan var sárafátæk. Hún átti ekkert
nema vonina um betra líf. Þegar
verkafólk tók að mynda samtök til
að bæta kjör sín, leit ráðandi stétt á
það sem hreina mógðun, uppsteit og
frekju. Það varð að berja slíkt niður
með öllum tiltækum ráðum. Og
það var gert. En verkafólk lærði af
reynslunni og með nýjar hugmyndir
um jöfnuð og réttlæti að vopni, stóð
það af sér árásir og bolabrögð. Sneri
vörn í sókn og tókst að hafa afgerandi
áhrif á þróun samfélagins á 20. öld,
sem kölluð er öld fólksins.
En hver er staðan nú? Þegar
verkafólk setur fram sanngjarnar
og eðlilegar kröfur um lífvænleg
kjör. Hvað er það kallað? Óraunsæi,
niðurrifsstarfsemi, veruleikafirring.
Það vantaði ekki stóru orðin í vetur.
Hægri pressan reyndi að gera lítið
úr
forystu
verkalýðsfélaganna,
útmála þau sem æsingafólk, jafnvel
stórhættulega byltingarsinna. Það
var erfitt að finna þann fjölmiðil sem
þorði að taka afstöðu með launafólki
og baráttu þess. Valdahlutföllin
í þjóðfélaginu eru óhagstæðari
verkafólki nú, en var fyrir nokkrum
áratugum.
Dagblöðin eru í eigu kvótahafa og
fjármálaeigenda, svokallaðar frjálsar

útvarps- og sjónvarpsstöðvar eru í
eigu sömu aðila og flestir netmiðlar
sömuleiðis. Það eru aðeins örfáir
miðlar sem hægt er að telja óháða.
Aðrir eru múlbundnir auðvaldinu
og eru handbendi þeirra. Þetta
kom vel í ljós í vetur. Fréttablaðið,
Stöð 2, Bylgjan og fleiri köstuðu
hlutleysisgrímunni og tóku skýra
afstöðu gegn réttmætum kröfum
verkafólks. Við bjuggumst aldrei við
neinu öðru af Morgunblaðinu, enda
stóð það vaktina vel fyrir eigendur
sína. Ríkisútvarpið tiplaði á tánum,
því ráðandi öfl hóta að leggja það
niður, ef menn eru ekki þægir
þar á bæ. Þannig er staðan í dag.
Verkalýðshreyfingin á varla neina
málsvara sem styðja málstað hennar,
engar útvarps- eða sjónvarpsstöðvar.
Engin fréttastofa, ekkert dagblað,
ekki einn öflugur vefmiðill gefur sig
út fyrir að verja sjónarmið launafólks
í landinu. Hvernig má þetta vera?
Þetta er ein mynd þess að
verkalýðshreyfingin hefur gefið of
mikið eftir síðustu áratugi. Forræði
stjórnmála,
forræði
fjölmiðla,
forræði
atvinnulífsins,
forræði
menningarinnar, menntunar og
þjóðfélagsumræðunnar er að mestu
í höndum ráðandi afla, fjármagnsog fyrirtækjaeigenda. Hvar eru
málsvarar almennings í landinu?
Þessi valdahlutföll voru föður
mínum mjög hugstæð. Ég man
hvernig hann sá fyrir sér hlutverk
verkalýðshreyfingarinnar.
Hún
var ekki aðeins tæki til að semja
um kaup og kjör, þó að það
væri einn af grundvallarþáttum
verkalýðsfélaganna. Í hans huga hafði
hreyfingin stærra hlutverk. Hún átti
að hafa mótandi áhrif á samfélagið.
Hlökkum til baráttunnar!
Í vetur sáum við aftur glitta
í þennan veruleika. Samstaða
verkalýðs-hreyfingarinnar,
undir
forystu nýrrar kynslóðar, sem er
óhrædd að tala máli láglaunafólks,
leiddi til þess að umræðan í
þjóðfélaginu breyttist. Það var
ekki lengur sjálfsagt að samþykkja
forsendur ríkisstjórnarinnar eða
atvinnurekenda (sem kalla sig reyndar
atvinnulífið núna – einsog verkafólk
sé ekki hluti af atvinnulífinu).
Þrátt fyrir allan áróðurinn og
yfirlýsingarnar, lygafréttir um að
forystan hefði ekki stuðning fólksins,
	-	
þrátt fyrir alla
hagfræðingana og sérfræðingana
sem komu og lýstu því hvernig allt

færi hér í þrot, bara ef verkafólk fengi
400 þúsund krónur í mánaðarlaun!
	-	
þrátt fyrir allan
þennan áróður náðu verkalýðsfélögin
að hræða atvinnurekendur til
samninga. Með skipulagi og
samstöðu.
Og þó að vinnustöðvarnir
stæðu yfir aðeins í nokkra daga,
þá fengu atvinnurekendur að sjá

það vald sem samstaðan getur haft.
Enn mikilvægara er að launafólk
fékk að sjá glitta í þau völd sem
verkalýðshreyfingin getur knúið
fram, þau áhrif sem hún getur haft, ef
hún er samstæð og samtaka.
Þegar
verkalýðshreyfingin
nær að knýja fram breytingar á
valdahlutföllum í þjóðfélaginu til
aukins jöfnuðar og aukins réttlætis,

mun líf fólksins í landinu batna.
Samfélagið
verður
réttlátara,
menningin mun blómstra og
hamingjan mun aukast. Það var fyrir
þeim markmiðum sem faðir minn,
Pétur Sigurðsson, barðist. Verum
óhrædd. Hlökkum til baráttunnar.
Ræða
flutt
1.
maí
í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði.
birt nokkuð stytt.

Aðalfundur Verkalýðsfélags Vestfirðinga
verður haldinn þriðjudaginn 28.
maí kl.18.00 á Hótel Ísafirði.
Boðið verður upp á málsverð í upphafi fundar.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
samkvæmt 24.gr laga félagsins
Önnur mál
Ársreikningar félagsins liggja frammi á skrifstofum félagsins á
Ísafirði, Patreksfirði og Hólmavík.
Allir félagsmenn eiga jafnan atkvæðis- málfrelsis- og tillögurétt á
aðalfundi og eru hvattir til að mæta og nýta sér þann rétt.
Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga
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Vestfirskir listamenn

Sæmundur E. Valdimarsson
F. 2. ágúst 1918 á Krossi Barðaströnd. D. 13. mars 2008 í Reykjavík.
Öndvegisverk: Glaumgosi,
Stærilæti, Þór.

Þ

etta byrjaði eiginlega með al
mennri náttúru
skoðun. Ég
rakst á mislita steina og raðaði
þeim saman í myndir eða grímur, og
svo lék ég mér með ýmislegt sem hafði
rekið á fjörur; trjábörk, þang og alls
kyns spýtur. Það þróaðist smám saman
yfir í þetta sem ég er að gera í dag.“
Þannig kom vestfirski alþýðulista
maðurinn Sæmundur Valdimarsson
orðum af upphafi sinnar listsköpunnar
í viðtali við hinn vandaða menningar
blaðamann Einar Fal Ingólfsson árið
1991. Kunnastur er hann af styttum
sínum sem sannlega eru heillandi og
einstök listaverk. Í sama viðtali spyr
Einar hvort hann hafi órað fyrir að
verða listamaður og það í fullu starfi:
,,Nei, mér datt það nú aldrei í hug. Eins
og hjá ekta Íslendingum fór tíminn í
að vinna, kannski á mörgum stöðum,
og byggja hús fyrir sjálfan mig og aðra.
En ætli það hefði verið nokkuð betra
að byrja fyrr, ég hugsa að það verði
nægilega mikið sem liggur eftir mig!"
Sæmundur var kominn yfir fimmtugt
þegar hann byrjaði fyrir alvöru að fást
við listina og eftir því sem árin liðu gat
hann að lokum helgað sig listinni. Af
köstin urðu líka eftir því því alls urðu
styttur hans nærri hálft þúsund að tölu.

Bóndasonur frá Barðaströnd

Sæ
mundur Emil fæddist og ólst

upp á bænum Krossi á Barða
strönd. Næst elstur 8 systkina.
Á svo mann
mörgu heimili
voru ótal mörg bú
manns
verkin og lét Sæmundur ekki
á sér standa. Þótti sér
lega
dugandi strax á unga aldri
líkt og síðar meir í listsköpun
sinni. Árið 1929 brann bærinn
á Krossi til kaldra kola og
munaði minnstu að heimils
fólkið færi með. Sumarið það
sváfu þau í fjárhúsinu meðan
nýtt mann
hús var reist.
Enn var aukið á harminn
þegar heimilsfaðirinn féll frá
nokkru síðar. Reyndi þá enn
frekar á Sæmund og systkini
hans við bú
verkin. Er Sæ
mundur stálpaðist fór hann
á vertíð bæði í Stykkishólmi og Vest
manna
eyjum. Árið 1947 gekk hann
að eiga sinn lífs
föru
naut Guð
rúnu
Magnúsdóttur frá Arnarfirði. Ári síðar
fluttu þau suður og bjuggju þar síðan.
Börnin ólu þau fjögur.

Styttur án nafla og handa

Sæmundur var aðallega í bygginga
vinnu fyrstu árin í Reykjavík en árið
1953 hóf hann störf hjá fyrirtæki er
var að hefja starfsemi sína nefnilega
Áburðaverksmiðjuna í Gufunesi. Þar
starfaði hann þar til hann gaf sig allan
að listinni en það var einmitt í Áburða
verk
smiðjunni sem hann hélt sína
fyrstu einkasýningu. Eftir það hélt hann

þær fjölmargar þá síðustu á Kjarvals
stöðum árið 2003 og oftar en ekki
seldist allt. Svo sjaldan sem eitthvað var
eftir þá voru það yfirleitt karl stytturnar
hans, konurnar seldust hinsvegar alltaf
upp. Hann hafði þá allajafna þann hátt
á að breyta bara þeim óseldu í konur og
þá seldust þær á næstu sýningu.
Í upphafi listsköpunnar sinnar gerði
hann myndir og grímur en sýndi það
engum. Eitt leiddi af öðru og þegar
hann fór að fást við rekavið og gera
úr þeim styttur var listaleiðin fundin.
Eftir það átti höggmyndalistinn hann
allan. Rekaviðin fékk Sæmundur mest
frá Reykjanesi en einnig af Ströndum.
Best fannst honum að vinna með lerki

www.malbika.is

frekar en greini. Hið
frábæra var þó ávallt að
engin viður var alveg
eins, hver þeirra var ein
stakur að lögun sem og
verkin er listamaðurinn
skóp úr þeim.
Undirbúningur fyrir
hvert styttu verk var
langur.
Rekaviðurinn
jafnan þakinn maðki í
upp
hafi en svo merki
legt er að svo virðist
sem hann flýji þegar
viðurinn er þurkkaður.
Alla
vega kvaðst lista
maðurinn aldrei hafa
fengið neitt skríðandi á
sig við sköpunina. Við
þurrkunina tekur fleira
að flýja út nefnilega sjór og vatn. Þá
þurfti að gæta þess að reka fleyga í
sprungunar sem mynduðust. Þegar
allt var orðið maðka og sjó-vantslaust
hófst sjálf sköpunin og gekk á ýmsu:
„Þau eru mörg handtökin; öxin er aðal
verkfærið, og síðan sporjárn, raspar og
fleira. Þá eru augu og munnur máluð,
og hárið er oft úr vírum sem ég sveigi
og set í massa úr sagi og lími." Já,
verkin eru sannlega náttúruvæn og allt
nýtt, eina sem sótt er annað er vírinn.
Glys
gjarn gat hann líka verið hafði
stytturnar stundum með mittis
band
er gert var úr hinum skrautlegu roðum
hlýrans og steinbítsins.
Margt er einstakt við styttur Sæ

mundar. Þær eru án handa og án nafla.
Oftar en ekki naktar þó þær væru
það alls ekki í augum listamanninns:
„Stytturnar mínar eru ekki naktar,
þær klæðast ár
hringjum.“ Per
sónu
gallerýið var og fjölbreytt. Allt frá kven
skörungum og köppum Ís
lendinga
sagna til geim
fara. Að ó
gleymdum
öllum hulduverunum.
Sæmundur sótti aðeins einu sinni
um listamannalaun en var synjað og þá
sagði listamaðurinn: „Eftir það taldi ég
ófært að sækja um starfslaun og áleit
vera rétt það sem menn segja, að þau
lendi ekki hjá þeim sem búa til það sem
fellur almenningi að geð.“
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild:
Guðbergur Bergsson. Sæmundur
Valdimarsson og stytturnar hans. For
lagið, 1998.
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ecco er stoltur styrktaraðili
Ólafíu Þórunnar.
„Ég vel ecco því þeir eru einfaldlega þægilegastir“
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir atvinnukylfingur.

notið kóðann

GOLF2019
til að fá afsláttinn

20% AFSLÁTTUR

AF GOLFVÖRUM ÚT MAÍ

DÖMUR

HERRAR

BIOM HYBRID 3
24.995 KR.

ECCO GOLF SOFT
19.995 KR.

3 VERSLANIR
1 KARFA

BIOM HYBRID 3
24.995 KR.

BIOM HYBRID 3 BOA
28.995 KR.

AFHENDINGARSTAÐIR
4

BIOM HYBRID 3
26.995 KR.

BIOM HYBRID 3 BOA
28.995 KR.

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

ECCOGOLF TRAVEL COVER
19.995 KR.

SENDUM UM LAND ALLT
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Í matvælaframleiðslu er fiskeldi
helsti vaxtarbroddurinn
S

enni
lega vex engin mat
væla
fram
leiðsla í heiminum eins
hratt og fiskeldi, líkt og lesa má
úr gögnum Matvælastofnunar Sam
einuðu þjóðanna, FAO. Það er ekki
að ástæðulausu.
Á
ætlað er að jarðar
búum fjölgi
um 2 milljarða á næstu þrjátíu árum,
fari úr 7,7 milljörðum í 9,7 milljarða.
Þessu fylgir óhjákvæmilega mun
meiri neysla á prótíni; hjá því verður
einfaldlega ekki komist. Lífskjör eru
almennt að batna í heiminum og þar
með eykst neysla vaxandi hóps sem
hefur kaupmátt til að kaupa matvöru
á borð við kjöt og fisk. Ljóst er því að
eftirspurnin mun aukast á komandi
árum. Verkefnið er risavaxið og stóra
spurningin er þá; hvaðan á þetta
prótín að koma?
Í hverri skýrslunni á fætur annarri
er bent á að fiskeldi í heiminum muni
vaxa. FAO hefur til að mynda vakið
at
hygli á þessu árum saman. Með
batnandi lífs
kjörum í heiminum
eykst spurn eftir dýrari fisk
eldisaf
urðum, svo sem laxi, ár frá ári eins
og tölur síðustu ára hafa einnig stað
fest. Það er því fráleitt sem látið hefur
verið í veðri vaka að Sam
einuðu
þjóðirnar vari við fisk
eldi á borð
við það sem stundað er með góðum

„

Áætlað er að
jarðarbúum
fjölgi um 2
milljarða á næstu
þrjátíu árum, fari
úr 7,7 milljörðum
í 9,7 milljarða.
Þessu fylgir
óhjákvæmilega
mun meiri neysla
á prótíni; hjá því
verður einfaldlega
ekki komist.

eftirspurn eftir fiskafurðum umfram
ýmsar aðra matvælaframleiðslu. Víða
um heiminn, þó ekki hér á landi, er
ræktarland komið að endimörkum; til
lengri tíma litið gæti sú staða skapað
íslenskum landbúnaði ný sóknarfæri.
Bent er á – meðal annars af alþjóða
stofnunum - að land
búnaðar
fram
leiðsla á ákveðnum svæðum hafi leitt
til eyðileggingar búsvæða viðkvæmra
lífvera og geti því ekki vaxið á heims
vísu. Þetta eykur enn þörfina á fisk
eldi af margs konar toga.

árangri vestan hafs og austan og er nú
að vaxa fiskur um hrygg hér á landi.
Miklar og örar tækni
fram
farir
eiga sér stað í hvers konar fiskeldis
tækni. Þær opna nýjar leiðir til
frekari vaxtar í góðri sátt við lífríkið.
Færð hafa verið fyrir því rök að breytt
neyslu
mynstur og náttúru
legar að
stæður stuðli að hlutfallslega aukinni

Íslenskur sjávarútvegur hefur náð
ótrúlegum árangri með því að auka
vinnsluvirðið með stórbættri nýtingu
sjávarfangsins og sker sig úr að því
leyti í samanburði við aðrar þjóðir.
Það breytir hins vegar ekki þeirri
stóru heildarmynd að óhjákvæmi
legur og bráðnauðsynlegur vöxtur í
fiskframleiðslu muni í framtíðinni
koma frá fiskeldi, rétt eins og gerst
hefur á undan
förnum árum. Þetta
blasir við hverjum manni og þetta eru
þau skilaboð sem fræðimenn, grein
endur og alþjóðastofnanir, þar með
talið stofnanir Sameinuðu þjóðanna,
hafa sent frá sér í
trekað á undan
förnum árum og gera enn.
Einar K. Guðfinnsson, starfar að
fiskeldismálum hjá SFS

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

GARÐHÚS 4,4m²

Einnig eru valin gestahús á sérstöku sumartilboði, sjá nánar á heimasíðunni
www.volundarhus.is

VH/19- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Nánari upplýsingar á
heimasíðu okkar
volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

jól
ttGleðileg
ár og
undistaða velferðar
mfylgdina
og farsælt
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Sjávarútvegur er
undistaða velferðar

Óskum sjómönnum
komandi
Gleðileg
jól
nýtt
tilár hamingju með
og
farsælt
sjómannadaginn
Gleðilegt nýtt ár og
komandi
þökkum samfylgdina
Gleðileg
jól
á liðnu ári
nýtt ár
VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

og farsælt
komandi
mfylgdina
nýtt ár

ávarútvegur er
istaða
velferðar
tt ár og

rvík

ÓLAHREPPUR

Tálknafjarðarhreppur

REYKHÓLAHREPPUR

Súðavíkurhreppur

BOLUNGARVÍKURHÖFN

REYKHÓLAHREPPUR

BOLUNGARVÍKURHÖFN

Bolungarvík

Tálknafjarðarhreppur

VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

Reykhólahreppur

Súðavíkurhreppur

Tálknafjarðarhreppur

BOLUNGARVÍKURHÖFN

Vesturbyggð

Reykhólahreppur
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Hreppsnefnd
Auðkúluhrepps hefur í
mörg horn að líta!

E

ins og komið hefur fram í
fréttum, eru mikil um
svif
hjá hreppsnefnd Auðkúlu
hrepps í Arnarfirði þessar vikurnar.
Nú sækjast til dæmis ýmsir auðmenn
eftir að stofna alls konar fjárfestinga
félög í hreppnum, sem eru þó nokkur
þar fyrir eins og til dæmis Puntstrá
ehf. Samvinnufélag. Þeir halda nefni
lega margir að þar sé eitthvert skjól að
finna fyrir sköttum með niðurfellingu
opinberra gjalda líkt og á Tortola og
Cayman Islands.
Í því sambandi skulu nú rifjuð upp
ýmis stór fjármál sem hafa verið til
umfjöllunar hjá Kauphöll Auðkúlu
hrepps og Fjármálaeftirliti hreppsins,
sem að vísu er lítt starfandi vegna
fjárskorts. Allt á þetta að vera opið og
gegnsætt. Liggur því beinast við að
birta frétt frá í fyrrahaust sem sýnir
vel við hvað hrepps
nefndin er að
kljást þarna í Auðkúluhreppi.
Frétt dagsins 19. nóv. 2018:
Miklar hræringar á hluta
bréfa
markaðnum í Auðkúluhreppi

Fréttaritari vor í Auðkúluhreppi
símar: Í dag lék allt á reiði
skjálfi
í Kaup
höllinni í Auð
kúlu
hreppi í
Arnarfirði. Hlutabréf í mörgum fé
lögum skiptu um eig
endur og er
nánast ómögulegt að átta sig á þeim
sviptingum öllum. Hvað þá að nokkur
maður viti almennilega á hvaða verði
bréfin fóru.
Eignarhaldsfélagið Puntstrá ehf.
Sam
vinnu
fé
lag, sem er 49% í eigu
Gríms grallara, for
stjóra Ánar
múla
ehf og 50% í eigu Karls Karlssonar
á Karlsstöðum, forstjóra Glímufé
lagsins Hlaðseyrar hf og 1% í eigu
almennra félagsmanna, mun eignast
alla hluti í Ufsum hf., sem fer með
40,3% eignarhlut í Hjallkárseyri hf,
sem er 90% í eigu Rauðs á Rauðs
stöðum, samkvæmt kaupsamningi
þess efnis, að því er segir í áríðandi
fréttatilkynningu frá Hlutabréfa
markaði Auðkúluhrepps.
Urðarhlíð hf hefur til þessa verið
50,12% í eigu Skóga ehf. og 49,88% í
eigu Gíslaskers sf, en samningur milli
félaganna gerir ráð fyrir að Ánarmúli
ehf. taki við öllum hlutum Dynjanda
II í Skógum ehf.
Þá hefur nú
verandi hlut
höfum
Dynjanda II verið veittur kaupréttur
á sama viðskiptagengi til 29. febrúar
2019, á þeim hlutum sem undir
voru í viðskiptunum. Samkvæmt til
kynningu frá Hlutabréfamarkaði
Auðkúluhrepps má rekja tilurð við
skiptanna til þess að líftími Dynjanda
II mun renna sitt skeið á næsta ári. Og
þá skipta þeir um kennitölu. Úff! (Sjá
Viðskiptatíðindi Auðkúluhrepps)
Hallgr. Sveinsson

AUKIN VATNSGÆÐI, VÖXTUR OG
FISKIVELFERÐ Í LOKUÐUM ELDISKVÍUM
Í
júlí n.k. mun dýralæknirinn Arve
Nilsen verja doktorsverkefni sitt
við Norska Dýralæknaháskólann.
Verkefnið byggir á umfangsmiklum
rannsóknum sem fóru fram á
laxi í lokuðum eldiskvíum. Eitt
meginviðfangsefni rannsókna var
að meta vöxt og viðgang laxalúsar
í lokuðum eldiskvíum og jafnframt
mæla vaxtarskilyrði fyrir lax, auk
fleiri þátta. Rannsóknir hófust árið
2012 og voru unnar í samstarfi við
ýmsar stofnanir, háskóla og fyrirtæki.
Mælingar fóru fram í litlum lokuðum
rannsóknarkvíum og stórum lokuðum
eldiskvíum, sem rúma allt að 300 tonna
lífmassa hver.
Niðurstöður eru fjölþættar og komu
að miklu á óvart. Þær hafa verið birtar í
ritrýndum tímaritum og má nálgast hjá
greinarhöfundi. Ein meginniðurstaða
er að koma má alveg í veg fyrir
lúsasmit ef sjóinntak er dýpra en 20
metrar. Vatnsgæði ráðast af þéttleika
fiska, fóðrunarstyrk og sjóskiptum.
Með örum sjóskiptum skapast allt
að 5 faldur straumur í samanburði
við straumhraða í norskum fjörðum.
Súrefnisþörf er síðan fullnægt með
beinni íblöndun á hreinu súrefni.
Mikill straumur og góð fóðurdreifing
eru lykilþættir fyrir því að þéttleiki laxa,
vaxtarhraði og fóðurnýting er betri
en í opnum eldiskvíum. Gott eftirlit á
fóðurleifum er jafnframt mikilvægur
þáttur í að hámarka fóðurnýtngu.
Óvenju mikil og góð holdgæði á
sláturlaxi komu skemmtilega á óvart,
bæði hvað varðar mikinn stífleika á
vöðva og bætta flakanýtingu. Síðan en
ekki síst eru afföll á eldistímanum lítil

Jóhannes Ólafur

eða undir 5%. Þessar niðurstöður voru
staðfestar í endurteknum rannsóknum
yfir 6 ára tímabil.
Í umræðum hérlendis hafa komið
fram mismunandi meiningar um hvað
telst lokuð sjókví eða hálflokuð sjókví. Í
því efni er rétt að horfa til þess að hve
miklu leiti innstreymi og útstreymi
er stjórnað. Allir eru sammála um
að landeldisstöð sé lokað kerfi, enda
er þar full stýring á innstreymi og
útstreymi sjávar. Til eru lokaðar
eldiskvíar með mismikla stjórnun
á sjóskiptum. Eldiskvíar sem nýttar
voru í rannsóknum Arve Nilsen voru
hannaðar af fyrirtækinu AkvaDesign í
Noregi. Í þeirri eldistækni er fullkomin
stjórnun á sjóskiptum og teljast
því lokaðar eldiskvíar. Með þessari
eldistækni
framleiðir
fyrirtækið
Akvafuture AS í Noregi nú 6.000 tonn

af laxi.
Kostnaður vegna fjárfestingar í
nýrri eldistækni er vissulega meiri en
í opnum eldiskvíum. Hinsvegar er
nú að koma í ljós að stofnkostnaður
er fljótur að greiðast upp með lægri
rekstrarkostnaði, sem stafar m.a. frá
betri fóðurnýtingu og meiri tekjum
sem fylgja minni afföllum og hærri
flakanýtingu. Vottun afurða skilar
einnig virðisaukningu. Uppsöfnun á
úrgangsefnum leiðir auk þess til þess
að kostnaður sem fylgir stöðugum
tilfærslum á eldissvæðum og hvíld
þeirra er óverulegur. Og í lokin má
nefna að þessari eldistæki fylgja
að sjálfsögðu engin útgjöld vegna
meðhöndlunar gegn laxalús.
Jón Örn Pálsson
Verkefnisstjóri AkvaFuture ehf
jop@akvafuture.is

Eyrún

Frír flutningur um allt land.
Uppsetning á N-landi og höfuðborgarsvæði.
Eitt mesta úrval landsins af legsteinum.

minnismerki.is

sala@minnismerki.is
s: 466 2800 / 899 9370
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Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hamingjuóskir á sjómannadaginn
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi
KORSØR skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

BJÖRG EA 7

SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring
NORIS viðvörunarkerfi

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur
EUROPAFILTER smursía
SEPAR forsíur
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar

Stjórntæki og gírar

R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Allar gerðir af legum

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

www.normx.is

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

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

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

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

8. tölublað
8. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

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

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

Meiri ánægja á
Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða

Ég fer á fjöll
Sameyki stéttarfélag í almanna
þjónustu gerir árlega könnun á við
horfi starfsmanna til þeirrar stofnunar
sem þeir starfa hjá. Sameyki og fjár
mála- og efna
hags
ráðu
neytið eru í
samstarfi um könnunina vegna ríkis
starfsmanna.

HVEST var í 74. sæti en nú í
40. sæti

Í fyrra náði Heil
brigðis
stofnun
Vestfjarða lágmarksþátttöku til að
vera með í könnuninni, eftir að hafa
ekki náð því árin á undan. Stofnunin
var þá í 74. sæti af 82 stofnunum með
50 starfsmenn eða fleiri. Stofnunin var
lægst meðal heil
brigðis
stofnana og
undir meðaltali þeirra í undirliðum
sem mældu ánægju og stolt, ímynd
stofnunar, starfsanda og stjórnun. Í ár
hefur þetta breyst svo um munar og
er HVEST nú í 40. sæti og hefur farið
upp um 34. sæti. Hefur engin stofnun
hækkað jafnmikið á þessum tíma.

Áf ram verk að vinna

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Virkt afl á vinnumarkaði

„Til að veita okkar lífs
nauð
syn
legu þjónustu er grundvallaratriði að
starfsfólkinu líði vel. Þess vegna er það
stærsta hlutverkið mitt sem leiðtoga
að stuðla að því með öllum ráðum.
Þessar niðurstöður eru góður milli
tími og sýna okkur að umbætur geta
fljótt borið mælan
legan árangur, en
þær sýna okkur einnig hvar skóinn
kreppir og hvar við eigum að ein
beita okkur á komandi misserum. Þar
erum við með mörg verkefni í undir
búningi,“ segir Gylfi Ólafs
son, for
stjóri stofnunarinnar.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?

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

