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Ekki alveg hættur
„Stundum þegar það er myrkur og bræla hugsar maður með sér að maður sé nú andskotans
fífl að standa í þessu. Djöfull geti maður verið vitlaus! En svona kallar þetta á mann, “ segir Konráð Eggertsson sem hefur verið á rækjuveiðum í Djúpinu að undanförnu. Á miðopnu spjallar
hann um hvalveiðar, Evrópusambandið, æðarvarp, tófur og breytta tíma á Vestfjörðum.

Leikskólabörnum á Vestfjörðum
fjölgar meðan stöðugildum fækkar
Leikskólabörnum á Vestfjörðum fjölgaði milli áranna 2009 og
2010 á meðan stöðugildum við
leikskólanna fækkaði, að því er
fram kemur í Árbók sveitarfélaganna. Árið 2009 voru 387
börn skráð í leikskóla á Vestfjörðum meðan stöðugildin voru
97,9 en árið 2010 voru börnin
orðin 402 en stöðugildi aðeins
96. Menntuðum leikskólakennurum á Vestfjörðum fækkaði
einnig á sama tímabili. Stöðugildum starfsmanna með leikskólamenntun fækkaði um 4,6,

en þau voru 27,2 árið 2010 samanborið við 31,8 árið 2009. Stöðugildum starfsmanna með aðra
uppeldismenntun fjölgaði um 0,1
milli áranna og stöðugildum
ófaglærðra starfsmanna fjölgaði
um 2,6.
Ísafjarðarbær, sem er stærsta
sveitarfélagið á Vestfjörðum, rak
á árunum 2009 til 2010 sex leikskóla. Hjá Ísafjarðarbæ fjölgaði
heilsdagsígildum barna með leikskólapláss um 3,8 milli ára, fór
úr 200,1 heilsdagsplássum í
203,9. Á sama tíma fækkaði

stöðugildum starfsmanna leikskóla Ísafjarðarbæjar um 3,2.
Stöðugildum leikskólakennara
fækkaði um 2,2 meðan stöðugildum starfsmanna með aðra
menntun fjölgaði um 0,7. Þá
fækkaði um 1,8 stöðugildi hjá
ófaglærðum starfsmönnum. Börn
sem eru með sjö tíma vistun eða
lengri, fjölgaði milli ára um 12,
meðan börnum sem er í 5 til 6
tíma vistun fækkaði um 22. Þá
fjölgar börnum sem eru í fjögurra
tíma vistun um 15 milli ára.
Vesturbyggð rekur tvo leik-

skóla. Þar fjölgaði heilsdagsígildum barna með leikskólapláss um
5,8 milli áranna 2009 og 2010 en
þau voru 38,1 á síðasta ári í samanburði við 32,3 árið á undan. Á
sama tíma fækkar stöðugildum
starfsmanna í leikskólum um 0,1.
Stöðugildi leikskólakennara
fækkar um eitt milli ára meðan
stöðugildi ófaglærðra starfsmann
fjölgar um 0,9. Börnum með sjö
tíma vistun eða lengri fjölgar um
2, börnum í 5 til 6 tíma vistun fjölgar um fjóra og börnum í fjögurra
tíma vistun fjölgar um þrjá.

Í Bolungarvík hafa orðið litlar
breytingar milli ára bæði á heilsdagsígildum og stöðugildum. Hjá
Reykhólahreppi fækkaði um 0,3
heildsdagsígildi milli ára á meðan stöðugildum fjölgaði um 0,8.
Hjá Tálknafjarðarhreppi fjölgaði
heilsdagsígildi um 0,5 en stöðugildum fjölgaði einnig eða um
0,9.
Hjá Súðavíkurhreppi fjölgaði
heilsdagsígildum um 0,5 meðan
stöðugildum fækkaði um 0,2
milli ára, og hjá Strandabyggð
fjölgaði heilsdagsígildi um 4,3.

Ísbjörn til
Ísafjarðar

Íbúum Ísafjarðarbæjar fækkar á sama tíma og atvinnuleysið minnkar.

Íbúum og atvinnulausum fækkar
Íbúar Ísafjarðarbæjar voru
3.750 á þriðja ársfjórðungi þessa
árs og hefur þeim fækkað um 70
á einu ári og um 150 frá fyrsta ársfjórðungi síðasta árs. Þetta kemur
fram í fyrstu mánaðarskýrslu Ísa-

fjarðarbæjar um ýmsar hagtölur
úr sveitarfélaginu. Á sama tíma
og íbúum Ísafjarðarbæjar fækkar
minnkar atvinnuleysið.
Tæplega 50 einstaklingar voru
atvinnulausir í september en þeim

hefur fækkað töluvert frá því í
mars þegar fjöldi atvinnulausra
náði hámarki á þessu ári en þá
voru tæplega 110 atvinnulausir í
sveitarfélaginu. Fleiri konur en
karlar voru atvinnulausar í sept-

ember, eða 35 konur samanborið
við 15 karla. Körlum hefur fækkað töluvert á atvinnuleysiskrá frá
því í apríl en mánuðina þar á
undan var svipaður fjöldi karla
og kvenna atvinnulausir.

Nýr skuttogari bætist í
skipaflota Ísfirðinga innan
tíðar. „Ég var að skrifa undir
kaup á 1000 tonna skuttogara. Næsta mál er að setja
skipið í slipp fyrir sunnan og
gera það sjófært og vonir
standa til að það komist á
veiðar um miðjan janúar,“
segir Jón Guðbjartsson stjórnarformaður rækjuvinnslunnar Kampa og eigandi útgerðarfélagsins Birnis sem standa
sameiginlega að kaupum
skipsins.
„Þetta er skip sem við vonumst til að fiski eitt til tvö
þúsund tonn af rækju á ári
hér og þar. Það verður skráð
á Íslandi og verður gert út
frá Ísafirði. Það kemur til með
að heita Ísbjörn,“ segir Jón.
„Þetta mun laga öflunarstöðu Kampa um 20-25%
þannig að við þurfum að
kaupa minna hráefni.“

Sr. Agnes þykir líklegt biskupsefni
Þjóðkirkjan mun velja nýja biskup næsta sumar er Karl Sigurbjörnsson núverandi biskup lætur
af störfum eftir hálft fimmtánda
ár í starfi. Vangaveltur eru uppi
um hver verður fyrir valinu en
allir prestar Þjóðkirkjunnar eru
kjörgengnir auk guðfræðinga
sem hafa full réttindi til að taka
biskupsvígslu. Í viðtölum sem
Fréttatíminn hefur átt við presta,
eru Kristján Valur Ingólfsson,
vígslubiskup í Skálholti og sr.
Agnes M. Sigurðardóttir, prófastur í Vestfjarðaprófastdæmi, talin
líklegust til að hljóta kosningu
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til embættisins. Í Fréttatímanum
er því haldið fram að nýlegt vígslubiskupskjör í Skálholti geti gefið
vísbendingar um hugsanleg biskupsefni. Þar voru þau Kristján
Valur og Agnes jöfn í öðru sæti
eftir fyrri umferð kosninganna
og varð því að varpa hlutkesti til
að ákveða kvort þeirra færi áfram
í aðra umferð kosninganna og
varð Kristján Valur fyrir valinu.
Kona hefur aldrei gengt biskupsembætti en vegna jafnréttissjónarmiða og þess ástands sem
ríkt hefur innan Þjóðkirkjunnar
kölluðu margir eftir því að kona

Sr. Agnes M. Sigurðardóttir.

yrði kosin vígslubiskup. Líklegt
þykir að hið sama muni gerast
með komandi biskupskosningu.
Fréttatíminn vitnar í grein Hjalta
Hugasonar, guðfræðideildarprófessor, fyrir vígslubiskupskosningarnar í Skálholti. „Aukinn trúverðugleiki vinnst með því að
kjósa konu til að gegna biskupsembætti með þeim tveimur körlum sem fyrir eru,“ segir meðal
annars í greininni.
Sr. Agnes er fædd árið 1954
og verður 58 ára á næsta ári og er
því nálægt þeim Ólafi Skúlasyni
og Pétri Sigurrgeirssyni í aldri

þegar þeir tóku vígslu. Af þeim
prestum sem Fréttatíminn talaði
við er Agnes sögð kona með vigt
og á réttum aldri. Hún vígðist
sem æskulýðsprestur Þjóðkirkjunnar árið 1981 og var síðan
sóknarprestur á Hvanneyri en
hefur lengst af verið sóknarprestur á Bolungarvík og prófastur
Vestfjarðarprófastdæmis.
Stóra spurningin er hins vegar
sú hvort að Þjóðkirkjan sé tilbúin
til þess að kona nái til æðstu
metorða innan kirkjunnar er kosið verður á næsta ári.
– asta@bb.is
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Einsleitt atvinnulíf er
helsti veikleiki Vestfjarða
Hvergi á landinu eiga íbúar jafn
mikið undir einni atvinnugrein
og á Vestfjörðum. Árið 2009 nam
sjávarútvegur 38% af heildarframleiðslunni í fjórðungnum samkvæmt nýrri skýrslu Byggðastofnunar um hagvöxt landshluta
á árunum 2004-2009. Hvergi á
landinu er sjávarútvegurinn eins
mikilvægur á Vestfjörðum. Fram
kemur í skýrslunni að vel hafi
árað í sjávarútvegi og meðan slíkt

Aukning í
gestakomum
Um 30 þúsund gestir hafa
sótt Sundlaug Bolungarvíkur
það sem af er árinu eða rúmlega 700 gestir að jafnaði í
viku hverri. Þetta er um 28
% aukning á milli ára en
23.500 gestir höfðu sótt laugina á sama tímabili í fyrra,
að því er frá segir í fréttatilkynningu frá Sundlaug Bolungarvíkur.
Aukningin var að mestu
leyti utan við sumarmánuðina júní, júlí og ágúst þegar
aðsóknin er jafnan langmest,
en tæplega 13 þúsund gestir
sóttu sundlaugina yfir sumartímann sem er tæplega
1000 fleiri gestir en á sama
tíma í fyrra. Aðsóknin var
mest í júlí eða tæplega 7000
gestir eða á þriðja hundrað
gestir á hverjum degi mánaðarins.

haldist, megi gera ráð fyrir að
atvinnulíf í fjórðungnum verði
áfram sterkt. Á hinn bóginn er
enginn landshluti jafn viðkvæmur fyrir sveiflum í greininni og
Vestfirðir og telja skýrsluhöfundar að einsleitni í atvinnulífi verði
helsti veikleiki landshlutans þegar fram í sækir. Á meðan 38% af
framleiðslu fjórðungsins kom frá
sjávarútvegi, komu 17% frá opinberri þjónustu, 14% frá fjármála-

fyrirtækjum og annarri þjónustu
og 10% frá verslun, hótel- og
veitingarekstri og samgöngum.
„Vestfirðingar virðast hafa haldið sínu og rúmlega það í fiskveiðum og fiskvinnslu undanfarin ár.
Vestfirðir eru eini landshlutinn
þar sem framleiðsla dróst ekki
saman árið 2009 og hvergi mældist meiri vöxtur en þar árið 2008.
Árin þar á undan var hagvöxturinn hins vegar minni á Vestfjörð-

um en annars staðar á landinu. Á
undanförnum árum hefur eftirspurn aukist eftir nýjum fiski og
góðar samgöngur skipta því meira
máli en áður, en samgöngur við
Ísafjörð hafa batnað mikið undanfarin ár. Hins vegar eru vegir á
sunnanverðum Vestfjörðum með
þeim lökustu á landinu og hefur
það verið áhyggjuefni fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi á svæðinu,“
segir í skýrslunni.

Slæmar samgöngur hafa einnig áhrif á búsetu fólks, sérstaklega
unga fólksins. Tölur um búsetu
sýna að fertugum og yngri fækkar
mest þar sem samgöngur eru
verstar en einnig hefur fækkað
töluvert í þessum aldurshópi undanfarið á Ísafirði. Á árunum 2003
til 2007 fækkaði fertugum og
yngri um 13% á Vestfjörðum, en
þeim fækkaði einnig lítillega frá
2007 til 2009.
– asta@bb.is

Fékk 400 þúsund króna nýsköpunarstyrk frá Landsbankanum
Sverrir Pétursson útgerðarstjóri HG í Hnífsdal fékk á
dögunum 400 þúsund króna
nýsköpunarstyrk frá Landsbankanum fyrir vefsíðuna
prjonamunstur.is. Vefsíðunni
er ætlað að auðvelda prjónafólki að hanna lopapeysur en
á henni er einnig hægt að
velja stærðir og teikna munstur auk þess sem hægt er að
sjá í þrívídd hvernig peysan
kemur til með að líta út. Vefurinn var opnaður í byrjun
apríl á þessu ári og var í smíðum í eitt og hálft ár, en vefurinn er ennþá í þróun.
Landsbankinn úthlutaði sjö
styrkjum að upphæð ein milljón króna og 20 styrkjum að
fjárhæð 400 þúsund krónur,
en fyrirhugað er að úthluta

nýsköpunarstyrkjum árlega.
Nýsköpunarstyrkjunum er
ætlað að styðja við frumkvöðla
til að þróa nýjar viðskiptahug-

myndir, nýta eldri viðskiptahugmynd á nýju markaðssvæði eða skapa nýja vöru.
Styrkirnir eru jafnframt ætl-

aðir til kaupa á efni, tækjum
eða sérfræðiþjónustu vegna nýsköpunar eða til að sækja námskeið sem nýst geta í starfi.

„Horfum á auðlindina keyrða í burtu“
Tæplega 35 þúsundum tonnum
af afla var landað í höfnum á
norðanverðum Vestfjörðum á
fiskveiðiárinu 2010 til 2011. Um
er að ræða afla úr sjó hjá íslenskum og erlendum veiðiskipum. Af þessum afla voru 157
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tonn gámafiskur sem seldur var
til útlanda en af gámafiskinum
var afli grænlenskra veiðiskipa
51,5 tonn, að því er fram kemur
í tölum frá Fiskistofu sem BB lét
taka saman. Rúmlega sjö þúsund
tonn voru seld á fiskmarkaði en

restin telst til venjulegrar löndunar þar sem útgerðir ákveða
sjálfar hvað verður um fiskinn,
t.d. hvort að aflinn sé unnin þar
sem honum er landað eða keyrður
í burtu, en nokkuð er um að útgerðir landi á Vestfjörðum og
keyri með fiskinn í fiskvinnslur
sínar í öðrum landshlutum.
Fiskistofa hefur ekki ítarlegar
upplýsingar um hvert fiskurinn
fer eftir að hann hefur farið í
gegnum fiskmarkaði né heldur
hefur Fiskistofa upplýsingar um
hve mikið af fiski er keyrður á
milli landshluta. Að sögn Finnboga Sveinbjörnssonar, formanns
Verkalýðsfélags Vestfirðinga,
eiga Vestfirðingar tækifæri í full-

vinnslu á afurðum. „Verið er að
senda fisk út þar sem hann er
fullunninn af fyrirtækjum sem
eru að hluta til í eigu fyrirtækja á
Íslandi, en sjávarútvegsfyrirtæki
hafa sagt að það borgi sig ekki
að fullvinna afurðir hér því hér
séu svo háir tollar. Við erum
þannig að horfa upp á að hellingi
af auðlindinni sem er hér fyrir
utan gluggann hjá okkur, sé
keyrður í burtu, ekki bara til útlanda heldur einnig til vinnslu í
öðrum landshlutum,“ segir Finnbogi.
Undir þetta tekur Daníel Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. „Hér vantar ekki fisk en
það er til einskis að auka veiðarn-

ar t.d. með byggðakvóta eða
strandveiðum, ef fiskurinn er svo
meira eða minna keyrður í burtu,“
segir Daníel og óskar eftir stefnu
ríkisvaldsins í þessum málum.
Mest var landað í Ísafjarðarhöfn
á tímabilinu eða rúmlega 15 þúsund tonnum en Bolungarvík fylgir þar fast á eftir með tæplega 13
þúsund tonn. Um 58 tonnum af
fiski sem landað var í Ísafjarðarhöfn fór í gáma og rúmlega 2,2
þúsund tonn voru seld á markaði.
Í Bolungarvík voru 92 tonn af
fiski sett í gáma en 4 þúsund
tonn voru seld á markaði og þá
voru rúmlega 6,6 tonn af fiski
sem kom í land á Suðureyri settur
í gáma.
– asta@bb.is
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Fær þriðja hæsta framlagið frá Jöfnunarsjóði
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögur ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um að heildarúthlutun framlaga vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti á
árinu 2012 nemi 2.847,9 milljónum króna, að því er fram kemur
á vef innanríkisráðuneytisins.
Jöfnunarsjóður greiðir sveitarfélögum fyrirfram sem nemur 60%
af áætluðu framlagi ársins eða
um 1.708,7 m.kr. Samtals fá Vestfirðir 10% af framlagi þessa árs.
Ísafjarðarbær fær hæsta hlutfall
sveitarfélaga á Vestfjörðum eða
4,7% en það nemur um 80 m.kr.

Spurningin
Ertu sátt(ur) við
ákvörðun Karls
Sigurbjörnssonar að
hætta sem biskup?
Alls svöruðu 469.
Já sögðu 336 eða 72%
Nei sögðu 58 eða 12%
Hlutlausir voru 75 eða 16%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Vestlæg átt og dálítil ég,
einkum út við sjóinn og
heldur kólnandi veður.
Horfur á laugardag:
Vestlæg átt og dálítil ég,
einkum út við sjóinn og
heldur kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir norðaustlæga
átt með éljum víða um
land. Svalt í veðri.
6

Aðeins Reykjanesbær og Akureyri fá hærri greiðslu. Vesturbyggð fær 1,84% af framlaginu,
Bolungarvík 1,13%, Strandabyggð 0,75%, Súðavíkurhreppur
0,57, Reykhólahreppur 0,44%,
Árneshreppur 0,18%, Kaldrananeshreppur 0,18% og Bæjarhreppur 0,11%.
Ráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar um að
áætlað greiðsluhlutfall Jöfnunarsjóðs vegna greiðslu sveitarfélaga á almennum húsaleigubótum nemi 54,0% á árinu 2012.
Sveitarfélögin áætla að heildargreiðslur þeirra á almennum húsa-

leigubótum nemi um 3.659,5
m.kr. á næsta ári. Um óverulega
breytingu á heildargreiðslum
húsaleigubóta er að ræða á milli
ára, sé tekið mið af áætlunum
sveitarfélaga um greiðslur á árinu
2011. Áætluð heildarframlög
Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga
vegna almennra húsaleigubóta
nema því 1.976,1 m.kr. á árinu
2012. Áætluð framlög til Ísafjarðarbæjar verða sem nemur
21,5 m.kr. fyrir árið 2012, framlög til Bolungarvíkurkaupstaður
verða 5,9 m.kr., til Vesturbyggðar fara 3,8 m.kr., til Strandabyggðar 2,4 m.kr., til Tálkna-

fjarðarhrepps 747 þús. kr., til
Bæjarhrepps 648 þús. kr., til
Reykhólahrepps 559 þús. kr., til
Súðavíkurhrepps 512 þús. kr., til
Kaldrananeshrepps 408 þús. kr.
og til Árneshrepps fara 238 þús.
kr.
Þá gera áætlanir sveitarfélaga
ráð fyrir að greiðslur á sérstökum
húsaleigubótum á árinu 2012
nemi samtals um 1.095,1 m.kr.
Sé tekið mið af áætlunum sveitarfélaga um greiðslur á árinu 2011
er um 6,3% hækkun á bótagreiðslum að ræða á milli ára.
Ráðherra hefur samþykkt tillögu
ráðgjafarnefndar um að áætlað

greiðsluhlutfall Jöfnunarsjóðs
vegna greiðslu sveitarfélaga á
sérstökum húsaleigubótum nemi
60% á árinu 2012. Áætluð heildarframlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga vegna sérstakra húsaleigubóta nema því 657,0 m.kr.
á árinu 2012. Aðeins þrjú sveitarfélög á Vestfjörðum fá greiðslur
úr Jöfnunarsjóði vegna sérstakra
húsaleigubóta. Framlag til Ísafjarðarbæjar kemur til með að
nema 1,7 m.kr., framlag til Súðavíkurhrepps verður 569 þús. kr.
og framlag til Bolungarvíkurkaupstaðar verður 112 þús. kr.
– asta@bb.is

Ritstjórnargrein

Endurtekið efni – (ekki vanþörf á)
Nánast daglega horfast sveitarstjórnarmenn á landsbyggðinni í augu
við að verið er að soga allt, stórt sem smátt, til Reykjavíkur, allt undir
yfirskini ,,hagkvæmni stærðarinnar“ eins og það heitir í vélrænni
orðabók handhafa valdsins. Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir þetta
miðstýringaráráttu starfsmanna ráðuneyta, sem grafi sífellt dýpra um
sig án þess að stjórnmálamenn fái rönd við reist og hefur eftir þingmanni, að áráttan heltaki starfsmenn ráðuneytanna. ,,Við munum
halda áfram að berjast á móti þessu en það er við ramman reip að
draga í embættismannakerfinu,“ sagði þingmaðurinn og líkti embættismönnunum við ,,sovétbúrókrata.“ Það var og. ,,Embættismenn hins
opinbera geta ekki tekið ákvarðanir um mál sem ekki er pólitískur
vilji fyrir,“ var svar talsmanns starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins.
Misvísandi yfirlýsingar þessara aðila ganga ekki upp. Kannski vita
báðir betur og sagan því ekki öll sögð. Sveitarstjórnarmenn hljóta að
krefjast þess í eitt skipti fyrir öll að því verði svarað hvort það eru húsbændurnir eða hjúin sem ráða á stjórnarheimilinu; hvort það eru
kjörnir fulltrúar til að gæta hagsmuna almennings eða æviráðnir embættismenn? (Le. BB -Húsbændur og hjú- 28.06.06, samandregið)
Fimm og hálft ár þykir langur tími í pólitík. Samt sem áður ríkir enn
sama óvissan um hverjir ráða á stjórnarheimilinu: húsbændurnir eða
hjúin? Daníel Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, kveður það sína

reynslu að flestir ráðherrar séu allra vilja gerðir, en þegar málin fari
inn í ráðuneytin, stoppi þau þar. Að hans mati sé skilningsleysi embættismanna gagnvart stöðu Vestfjarða mikið. Í því sambandi nefnir
hann Háskólasetur Vestfjarða þar sem byrjað er að reita burt fjaðrirnar,
sem áunnist höfðu. Nýjasta dæmið sé auglýsing um prófessorsstöðu
tengda nafni Jóns Sigurðssonar. Hvað það varðar hefur BB tjáð afstöðu sína: Fáist ekki leiðrétting og staðan auglýst í takt við einróma
samþykkt Alþingis Íslendinga, á að slá málið af. Heiður ríkisstjórnar
og Alþingis er að veði. Háskólinn í Reykjavík þarf ekki á stolnum
fjöðrum að halda.
Vel má vera að einstaka þingmönnum finnist sem þeir fái ekki rönd
við reist gegn heimaríkum embættismönnum ráðuneytanna, þar sem
þeir eigi ekki beinan aðgang að þeim. En þingmennirnir hljóta að eiga
aðgang að ráðherrunum. Og varla ætla ráðherrar að reyna að telja
almenningi trú um að þeir ráði ekki frekar en þingmennirnir við embættismennina; þeir fari sínu fram, hvað sem tautar og raular, einkum
þegar lýðurinn úti á landi á í hlut. Spurningu BB um húsbændur og hjú
er ósvarað. Hvort eru það hjúin eða húsbændurnir sem ráða? Hvað
sem öllum æviráðningum embættismanna líður virðist augljós þörf
fyrir tiltekt í hinum háu ráðuneytum. Sé þjónustulundinni jafn ábóavant
og af er látið verður að taka til hendinni.
Háseti sem óhlýðnast boðum skipstjóra síns er látinn taka pokann.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
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17% hagvöxtur á Vestfjörðum á árunum 2004 til 2009

Hagvöxtur á Vestfjörðum var
heldur minni á árunum 2004 til
2009 samanborið við meðal hagvöxt á landinu öllu. Einungis á
Norðurlandi var hagvöxturinn
minni. Hagvöxtur á Vestfjörðum
á framangreindu tímabili var17%
en 23% á landinu öllu, að því er
segir í nýútgefinni skýrslu Byggðastofnunar. Í skýrslunni kemur
fram að hagvöxtur mældist hvað
mestur á landinu á Vestfjörðum
árið 2008, eða 12%, en árin á
undan var hagvöxtur hins vegar
minni á Vestfjörðum en annars

staðar á landinu.
Lítinn vöxt á Vestfjörðum má
meðal annars skýra með því að
landshlutinn stóð utan við áhrifasvæði hagvaxtarins á höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi.
Þegar horft er á allt tímabilið frá
2004-2009 má sjá að hagvöxtur
var nokkru meiri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu.
Nokkur hagvöxtur mældist á
landsbyggðinni árið 2008 meðan
framleiðsla á höfuðborgarsvæðinu stóð í stað.
Samkvæmt bráðabirgðatölum

fyrir árið 2009 var samdráttur í
framleiðslu mun minni á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu, en Vestfirðir eru eini
landshlutinn þar sem framleiðsla
dróst ekki saman árið 2009. Hrun
krónunnar styrkir sjávarútveg og
aðrar útflutningsgreinar miðað
við þjónustugreinar. Sjávarútvegur er sterkur á landsbyggðinni, en þjónustugreinarnar á höfuðborgarsvæðinu.
Framleiðsla á mann á Vestfjörðum jókst úr 2,1 milljónum
króna á verðlagi ársins 2000 í

2,5 milljónir á árunum 2004 til
2009 sem samsvarar 25% aukningu á tímabilinu. Framleiðsla á
mann jókst minnst á Norðurlandi
og á Suðurlandi á árunum 2004
til 2009, en langmest á Austurlandi. Annars staðar er vöxturinn
svipaður. Landsframleiðslan er
mismikil eftir landshlutum. Tæplega 2/3 hlutar landsframleiðslunnar verða til á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2009 var framleiðsla næst mest á Norðurlandi
eystra, en Suðurland, Suðurnes,
Vesturland og Austurland eru

Sakfelldur fyrir ósiðlegt athæfi gagnvart 15 ára stúlku
Ungur karlmaður hefur verið
sakfelldur fyrir Héraðsdómi Vestfjarða fyrir brot gegn barnaverndar- og áfengislögum. Var honum
gert að sök að hafa sýnt af sér
ósiðlegt athæfi gagnvart stúlku
sem þá var 15 ára, með því að
láta hana framkvæma á sér munnmök gegn loforði um að hafa
milligöngu um að útvega henni
áfengi. Þá var honum einnig gert
að hafa brotið gegn áfengislögum, með því að hafa nokkrum
dögum síðar haft milligöngu um
að útvega stúlkunni áfengi og
afhenda henni það.

Í apríl 2010 kærði barnaverndarnefnd kynferðisbrot mannsins
gegn stúlkunni til lögreglu. Í
kæru barnaverndarnefndar kom
fram að viku áður hefði nefndinni
borist tilkynning frá stúlkunni
sjálfri um brotið. Efnislega mun
tilkynningin hafa verið á þá leið
að maðurinn, sem verið hefði
málkunnugur stúlkunni, hefði
sett sig í samband við hana og
beðið hana um að hitta sig að
kvöldlagi í íþróttahúsi sveitarfélags á Vestfjörðum. Hefði stúlkan
orðið við þeirri bón. Í íþróttahúsinu hefði ákærði reynst vera

einn fyrir. Hann hefði fljótlega
gerst ágengur við stúlkuna og að
lokum neytt hana til munnmaka.
Í kæru barnaverndarnefndar
kom fram að brotaþoli hefði jafnframt greint frá því að áður en
stúlkan fór út úr íþróttahúsinu
fyrrnefnt kvöld hefði hún farið
fram á það við ákærða að hann
útvegaði henni áfengi, sem hann
hefði gert. Stúlkan sagðist fyrir
dómi hafa upplifað mikla vanlíðan í kjölfar atviksins í íþróttahúsinu og samkvæmt vitnum hafi
orðið mjög miklar breytingar á
skólasókn hennar og námsár-

angri. Stúlkan sagði líðan sína
hafa lagast eftir að hún hóf skólasókn í framhaldsskóla, fjarri sinni
heimabyggð. Tók hún fram að
hún hefði ákveðið að skipta um
umhverfi vegna þessa máls.
Maðurinn, sem var 18 ára þegar brotið átti sér stað, var dæmdur
til að sæta fangelsi í 45 daga en
fresta skal fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að
liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa að telja, haldi
ákærði almennt skilorð. Hann
skal greiða sakarkostnað og stúlkunni 150.000 krónur í bætur.

Nýting á heitu vatni til húshitunar á Ísafirði yfir meðaltali
Íbúar Ísafjarðar notuðu 356m³
af heitu vatni á hvern íbúa árið
2006 en árleg nýting á heitu vatni
til húshitunar á hvern íbúa á landinu er metin um 300-350m³ á ári.
Einungis íbúar á Húsavík, á
Siglufirði, á Seltjarnarnesi og á
Seyðisfirði notuðu fleiri rúmmetra til húshitunar það árið, að
því er segir í skýrslu Hagfræðistofnunar „Hagfræðileg greining
á nýtingu vatns“ sem unnin var
fyrir Umhverfisstofnun. Áætlað
er að hver Íslendingur hafi nýtt
um 269m³ af vatni að meðaltali á
ári á árunum 2005-2007, sem er
tvöfallt meiri nýting en hjá nágrannalöndunum. Í skýrslunni

voru borin saman nokkur sveitarfélög sem selja heitt vatn til húshitunar um rennslismæla og samkvæmt þeim samanburði nota
aðeins íbúar á Húsavík, Siglufirði, Seltjarnarnesi og Seyðisfirði fleiri rúmmetra af heitu vatni
en íbúar á Ísafirði.
Þar sem heita vatnið er notað
til húshitunar skiptir máli hversu
heitt vatnið er þegar það rennur
inn á ofna heimila en orkunýting
á heitu vatni á Ísafirði samsvarar
66,5 GJ, eða 18.472 Kwh á ári á
hvern íbúa. Aðeins á Húsavík,
Seyðisfirði og Þorlákshöfn er orkunýtingin á heita vatninu meiri,
mest hjá íbúum á Húsavík eða
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104,5 GJ. Heildarnýting á köldu
vatni á Íslandi var árið 2003 áætluð um 200 milljón rúmmetrar á
ári, en í skýrslunni kemur fram
að erfitt sé að nálgast nákvæmar
tölur um nýtingu á köldu vatni til
heimilisnota vegna þess að almennt er kalt vatn ekki selt um
rennslismæla.

Landsvirkjun er stærsti aðilinn
í raforkuframleiðslu á Íslandi og
hefur framleiðslan verið um 12
þúsund GWst á síðustu árum.
Raforkuframleiðslan byggist að
mestu leyti á nýtingu vatnsaflsvirkjana og var hlutur þeirra af
heildarvinnslu um 96% árið 2009.
Orkubú Vestfjarða framleiðir einnig rafmagn í vatnsorkuverum.
Virkjanir Orkubúsins eru þó töluvert afkastaminni en virkjanir
Landsvirkjunar og vatnsnýting
þeirra er í samræmi við það, en
áætlað hefur verið að helstu virkjanir Orkubúsins nýti um 272 milljónir rúmmetra af vatni árlega.
– asta@bb.is

næst á eftir. Minnst er framleitt á
Norðurlandi vestra og á Vestfjörðum þar sem um 3% af landsframleiðslunni verður til.
Í skýrslunni eru niðurstöður um
hagvöxt bornar saman við tölur
um fólksfjölda og útsvarsgreiðslur í einstökum landshlutum. Á
árunum 2004-2009 fjölgaði fólki
langmest á Suðurnesjum og
hækkuðu útsvarstekjur mest þar.
Á Vestfjörðum og Norðurlandi
vestra fækkaði fólki á tímabilinu
og hækkuðu útsvarstekjur hvað
minnst á þessum svæðum.

Vespuleiga
opnuð í vor
Rafmagnsvespuleiga verður sett á laggirnar á Ísafirði
innan tíðar. Það er fyrirtækið
Gisting ehf., sem fjárfestir í
25 vespunum en ferðaskrifstofan Vesturferðir mun sjá
um rekstur leigunnar. Vonir
standa til að leigan geti farið
af stað í vor. „Ég varð mjög
hrifinn af þessari hugmynd
og held að þetta geti verið
skemmtileg viðbót í flóruna
hér fyrir vestan,“ segir Guðmundur Tryggvi Ásbergsson
eigandi Gistingar ehf. Að
hans mati var ekki annað í
boði en að kaupa margar
vespur fyrir leiguna.
„Það verður að vera nóg
fyrir stóra hópa eða nokkra
hópa sem koma á sama tíma.
Svona rekstur gengur í öldum, það kemur kannski fullt
af fólki sama daginn og svo
er ekkert um að vera næstu
daga á eftir,“ segir Guðmundur.
Um er að ræða svokölluð E
bike sem eru auðveld í akstri
og rekstri. „Ég er vongóður
um að það verði vel tekið í
þetta, enda grænn kostur þar
sem þær ganga fyrir rafmagni
og svo eru þær líka hljóðlausar sem er mikill kostur.“
Sigurður Arnfjörð, framkvæmdastjóri Vesturferða,
segir rekstur leigunnar leggjast vel í starfsmenn.
„Þetta er skemmtileg nýjung á markaðinn og við
hlökkum til að geta bætt við
hjólaleiguflóruna hjá okkur.
Vesturferðir munu sjá um að
leigja í sumar og svo getum
við stillt upp 25 rafmagnsvespum til viðbótar.“
7

„Andskotans fífl
að standa í þessu“
Nýverið hófust rækjuveiðar aftur í Djúpinu eftir 9 ára hlé. Konráð Eggertsson ætlaði bara rétt
að fylgja syni sínum í fyrsta róðurinn og segist vera hættur á sjó.
Hinsvegar er hann enn á rækjuveiðum og virðist ganga illa að
hætta á sjónum. „Það hefur bara
verið svo mikið að gera,“ segir
Konráð en gaf sér smástund til
að setjast niður og spjalla um
hvalveiðar, Evrópusambandið,
mófugla og tófur.

Gissur hvíti
„Ég er fæddur og uppalinn Bolvíkingur, bjó þar til 19 ára aldurs.
Aftur á móti fór ég að heiman
fimmtán ára gamall til að vinna
við háspennulínulagnir á milli
Önundarfjarðar og Súgandafjarðar. Síðan fór ég á vertíð sem lausamaður í Keflavík og bjó þá í bragga.
Á þessum tíma var vinnan fyrir
öllu, ekki nám. En ég vil ekki
gera lítið úr námi og vildi reyndar
að ég hefði lært meira,“ segir
Konráð.
„Þegar ég var nítján ára kynntist ég konunni minni og vil byrjuðum að búa hér á Ísafirði árið
1962. Þá fór ég líka í útgerð með
tengdaföður mínum og mági og
svila. Það stóð í nokkur ár. Við
byrjuðum með bát sem hét Gissur
hvíti og vorum á línu. Síðar stofnuðum við fyrirtæki sem hét
Gylfaver og vorum þá í fiskverkun. Í kringum þetta voru Sturla
Halldórsson, bróðir hans Ólafur
Halldórsson, Jón Hjörtur Jóhannesson og ég. Þeir áttu bát sem hét
Gylfi og við verkuðum aflann
sem kom af honum. Síðan fóru
Nígeríumenn að drepa hvern annan og þá vildu þeir ekki skreið.
Við sátum því uppi með hana. Á
endanum tók bankinn skreiðina
og gaf Rauða krossinum en við
fórum á hausinn. Það var basl á
okkur á þessum tíma. En það var
alltaf verið að reyna eitthvað.“

Vertíð á
Straumnesfjalli
Sumrinu 1964 eyddi Konráð á
Hornströndum. „Þórður Júlíus8

son var þá að rífa herstöðina á
Straumnesfjalli og við unnum
fyrir hann. Notuðum Gissur hvíta
til að draga innrásarpramma, fullan af allskonar dóti úr byggingunum þarna. Síðan þegar Þórður
var búinn að fá nóg og kominn í
tímaþröng með að reisa fiskverkunarhús í Sandgerði, tilkynnti
hann okkur sem höfðum verið
þarna með honum að við mættum
hirða restina. Hann ætlaði ekki
að taka meira. Þá fengum við
leigðan trukk Marselíusi Berrnharðssyni og fórum í að rífa og
rífa. Við unnum í 12 til 15 tíma á
dag en það gat verið vesen að
koma þessu niður af fjallinu á
gömlum Ford ’47.
Vörubíllinn sem við vorum á
var oft svo hlaðinn að það var
engin leið að stoppa á leiðinni
niður. Það var hægt að hægja
töluvert á honum með því að
standa með báða fætur á bremsunni, halda sér í stýrið og spyrna
í bakið, en það var ekki mögulegt
að stoppa. Þetta var skemmtilegur tími og við þénuðum svo
vel á þessum 7-8 vikum að ég
gat farið í Stýrimannaskólann hér
á Ísafirði án þess að taka lán.“

Halldór Sigurðsson
„Þegar ég byrjaði til sjós og jafnvel eftir að ég var orðinn skipstjóri á Gissuri hvíta, sá ég enga
leið til þess að eignast hús eða
bíl. Ég bara sá ekki fyrir mér að
að það myndi nokkurntíma takast, svona hafa nú tímarnir breyst.
Þegar búið var að borga olíuna,
skuldirnar, beituna og beitningarmönnum var sáralítið eftir.
Tengdapabbi, sem var í annarri
vinnu, tók aldrei kaup. En við
mágur minn fengum skammtað,
500 krónur á viku. Svona var
þetta þegar við vorum að byrja í
útgerð.“
Árið 1969 keypti Konráð bátinn Halldór Sigurðsson í félagi
við Ólafi Halldórsson. „Ég hafði
verið stýrimaður hjá honum á
Gylfanum og við þekktumst því
þaðan. Mikill öndvegismaður, á
þeim tuttugu árum sem við vorum saman í þessu held ég að

okkur hafi tvisvar sinnum orðið
sundurorða. Þetta var 17 tonna
bátur og byggður 1912 en við
keyptum hann óséðan frá Siglufirði. Við notuðum bátinn til
hvalveiða og rækju- og skelveiða
þar til við misstum hann í óveðri.
Þá liðu nokkur ár þar sem við
leigðum bát en árið 1985 keyptum við næsta Halldór og áttum
hann til 2001. Þá eignuðumst
við þriðja Halldórinn sem er stálbátur. Báturinn er skírður í höfuðið á föður Ólafs.“

Rækja í Djúpinu
Konráð gerir bátinn út enn í
dag og er á rækjuveiðum þrátt
fyrir að hann segist vera hættur

til sjós. „Já, rækjuveiðarnar voru
að byrja aftur í Djúpinu eftir 9
ára hlé. Þetta er ofsalega gaman.
Strákurinn minn átti að vera með
bátinn og við réðum mann með
honum. Ég ætlaði bara að hafa
það huggulegt, enda orðinn latur.
Hann vildi að ég kæmi með þeim
í fyrsta róðurinn en ég hef verið
með þeim síðan. Það hefur bara
verið svo mikið að gera. Við
erum ekki nógu vel útbúnir með
færibönd og annað þannig að það
er fínt að vera þrír. Við erum
reyndar búnir með kvótann okkar
en HG hefur leyft okkur að fiska
upp í kvótann þeirra.“
Að undanförnu hafa fimm bátar verið á rækjuveiðum í Djúpinu
og eru synir Konráðs skipstjórar

á tveimur þeirra. Aðspurður hvort
nóg sé af rækju svarar hann: „Ég
veit ekkert um það. En þar sem
hún finnst er hún svo þétt að ekki
eru til dæmi um annað eins. Einn
báturinn hefur verið á sama stað
síðan rækjuveiðarnar byrjuðu og
alltaf er veiði. Við höfum aðeins
verið að skoða svæðin og urðum
fyrir vonbrigðum þegar við fengum enga rækju annarsstaðar en
þar sem við erum yfirleitt.“

Hrefnan fært sig
Þegar rækjuveiðum lýkur
segist Konráð ætla að snúa sér
aftur að því að veiða fyrir HG í
þorskeldið. Hann er því ekki
hættur á sjónum, eða hvað?
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„Stundum þegar það er myrkur
og bræla hugsar maður með sér
að maður sé nú andskotans fífl
að standa í þessu. Djöfull geti
maður verið vitlaus! En svona
kallar þetta á mann. Hrefnuveiðarnar hafa líka verið svo ríkar í
mér. Ég er lengi búinn að vera
formaður hrefnuveiðimanna og
að djöflast í því öllu saman, án
árangurs.“
Konráð segist hafa fyrst farið
á hrefnuveiðar með tengdaföður
sínum árið 1965. „En síðan vorum við á hrefnuveiðum á okkar
bát árið 1977. Þá var hún unnin
hér á Ísafirði og kjötið flutt til
Japan. Seinna fórum við suður á
Breiðafjörð og þar stofnuðum við
Flóka hf sem vann hrefnu, hörpu-

disk og rækju. En Alþingi Íslendinga ákvað að banna hvalveiðar
og þá fór þetta allt á hausinn.
Það kom okkur á óvart hversu
mikið var af hrefnu á Breiðafirði.
Það var alltaf svo lítið af henni í
Djúpinu á sumrin, hún kom aldrei
fyrr en á haustin. Hinsvegar var
oft mokhrefna hér í nóvember
og desember. Þannig er það ekki
núna. Ég veit ekki nákvæmlega
hvað veldur því en hrefnan hefur
fært sig eitthvað til, utar eða norðar. Hún er bara að elta matinn.
Hún kemur nefnilega ekki upp
að ströndinni til að hitta einhverja
kalla frá Húsavík eða menn á
Eldingu frá Reykjavík. Hún er
að koma til að éta þótt hún fáir
reyndar ekki frið fyrir þessu
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fólki.“
Konráð dregur fram blaðagreinar máli sínu til stuðnings og
bendir á fyrirsögn á einni þeirra:
Hvalaskoðun truflar fæðuöflun
hrefnu. Hann heldur áfram: „Það
vantar reglur í kringum hvalaskoðunina hér. Mér skilst að í
Kanada og Bandaríkjunum verði
hvalaskoðunarbátar að halda sig
í 400 metra fjarlægð frá hvölunum. Undan ströndum Bandaríkjanna hafa hvalir ekki lengur frið
til að eðla sig fyrir ágangi hvalaskoðunarbáta.“

Veiðar og hvalaskoðun
Konráð skaut þrjár hrefnur síðastliðið sumar í Djúpinu. „Við

sendum þær bara suður í vinnslu
þar. Við ætlum að reyna aftur í
sumar. Ég hef ekkert á móti
hvalaskoðun ef það eru bara settar um hana reglur og þeir verða
að láta veiðimennina í friði. Það
er líka rangt að veiðar trufli hvalaskoðun. Ef þú ert á veiðum og
skýtur hrefnu hefur það nákvæmlega engin áhrif á hinar hrefnurnar. Sumar eru styggar og aðrar
ekki. En að halda því fram að
það að skjóta eina hrefnu hræði
hinar burtu er algjört kjaftæði.
Einu sinni komum við að fjórum
hrefnum sem voru að éta. Við
skutum eina þeirra án þess að
hinar svo mikið sem hreyfðu sig.
Þá skutum við aðra. Þegar við vorum að fara voru þessar tvær sem

voru eftir enn að éta, á nákvæmlega sama stað.“
Konráð segir hrefnuna fyrst
og fremst leita að sílismat en sé
tækifærisinni í fæðuvali og éti
það sem sé til hverju sinni.
„Hrefnurnar sem við skutum í
sumar voru svo fullar af ýsu að
meira komst ekki í þær. Maginn
í þeim rúmar 3-400 kíló. Ég tel
að það muni miklu um þann fisk
sem hrefnan étur. Það er meiri
fiskur í Djúpinu í dag en var fyrir
10-15 árum þegar meira var hér
af hrefnu. Ég er líka sannfærður
um að hnúfubakurinn sem er hér
í hundraðatali er að éta fisk. Menn
bara vilja ekki vita það. Það sagði
mér maður sem var á veiðum inn
á Ísafirði um daginn að þar hefðu
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verið svo margir hnúfubakar að
hann hefði ekki getað talið þá.
Hvað ætli þeir séu að gera? Varla
að leika sér.“

Æðarvarp í Þernuvík
Konráð og eiginkona hans,
ásamt Guðmundi Jakobssyni og
eiginkonu hans frá Bolungarvík,
byggðu sér bústað árið 1988 í
Þernuvík í Ísafjaðardjúpi. Síðan
hefur Konráð dundað sér við að
koma upp æðarvarpi í víkinni.
„Við ólum þarna unga þrjú ár í
röð og það sem þarna er í dag er
afrakstur af því eldi. Ég er sannfærður um að ef við hefðum alið
á hverju ári væri orðið til stórvarp. Það komu 3,2 kíló af dúni
út úr þessu í fyrra. Vandamálið
er bara að friðlandið á Hornströndum er uppeldisstöð fyrir
mink og tófu. Á meðan það er
verður þetta erfitt. Því friðlandi
var nú reyndar stolið á sínum
tíma af bændum og landeigendum.“
- Á fólkið ekki enn jarðirnar
sínar?
„Að nafninu til. Það má ekki
míga þarna án þess að fá leyfi til
þess fyrst. Það eru ofmenntaðir
skrifborðsspekúlantar með völd
en vantar vit sem ráða öllu á
svæð-inu.“
– Sumir vísindamenn vilja
meina að refir skaði fuglalífið á
Hornströndum lítið sem ekkert
og kalla friðlandið konungsríki
beggja dýrategunda. Hver er þín
skoðun á því?
„Vísindamenn sem halda þessu
fram eru ekki trúverðugir. Páll
heitinn Hersteinsson var þarna
ár eftir við rannsóknir. Einhverntíma þegar ég fór í gönguferð um
Hornstrandir og kom í fjöruna á
Horni var Páll þar. Ég bauð góðan
daginn og spurði hvað væri að
frétta. Þegar Páll sá hver var kominn glotti hann og svaraði: „Allt
gott að frétta, Konráð minn. Sérstaklega af mófuglinum.“ Ég
svaraði því þá til að best væri að
ég teldi mófuglana sem ég rækist
á í ferðinni. Páll blessaður var
auð-vitað að skjóta á mig því
hann vissi mínar skoðanir á
málinu. En ég gekk frá Horni
yfir í Látravík, Hrolllaugsvík,
Bjarnarnes, Smiðjuvíkurbjarg,
Barðsvík, Bol-ungarvík og vestur
yfir Bolungarvíkurheiði. Á leiðinni sá ég eina lóu! En tófurnar,
þær eltu okkur eins og hundar til
að fá að éta. Og ég hef líka tekið
eftir að þegar sumir tala um
konungsríki tófunnar og mófuglanna sleppa sumir því að nefna
minkinn og áhrif hans.“
Konráð segist hafa tekið ástfóstri við Hornstrandir sem ungur
maður. „Ég byrjaði að síga í bjarg
þarna 14-15 ára. Systir mín bjó á
Horni ásamt manninum sínum
og við fjölskyldan fórum í Hornstrandaferðir ár eftir ár. Ég á land
á Jökulfjörðum sem ég keypti
fyrir mörgum árum og var í ferðaþjónustu um tíma. Og ég get sagt
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þér stutta sögu af skrifborðs spekúlöntum með völd sem vantar
vit. Við ætluðum að fá leyfi til að
byggja kamar á eyrinni og sóttum
um það hjá Hornstrandanefnd.
Þar var okkur sagt að það væri
ekki hægt að veita leyfið því það
stæði kamar hinummegin í firðinum. Þegar ég benti á að þangað
væri nokkurra klukkutíma ganga
og líklegt að fólk væri búið að
gera á sig áður en það næði þeim
kamri, nennti viðkomandi ekki
lengur að tala við mig. Þá snéri
ég mér til Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra. Hann bað mig að
senda bænum erindi og þeir
myndu afgreiða það eins og skot.
Sem þeir og gerðu.“

Krían hjálpar
Konráð snýr sér aftur að bústaðnum og tófunni. „Baráttan við
tófuna stendur meira og minna
allt árið. Ég skaut fimm tófur í
fyrra. Ein komst undir girðingu
og eyðilagði 30 hreiður af 180 á
tveimur nóttum. Okkur hefur
tekist betur að eiga við minkinn.
Á þeim tíma sem kollan liggur á
hreiðri eru hvolparnir hans litlir
og því fer hann ekki langt, veiðir
bara í nágrenninu. Steggirnir eru
hættulegastir því þeir flækjast um
allt. Við höfum verið með hund,
því miður er hann dauður núna,
en hann fann lykt af mink í mörg
hundruð metra fjarlægð. Við höfum líka sett upp gildrur.
Krían hjálpar okkur líka mikið.
Þegar við byrjuðum var ekki ein
kría þarna en nú er komið kríuvarp á tveimur stöðum innan
girðingarinnar. Og krían segir
okkur til. Um leið og birtist fálki,
minkur, tófa eða smyrill, þá flýgur hún upp og ræðst til varnar.
Hún er alveg svakalega flottur
fugl en hefur átt erfitt uppdráttar
undanfarin 2-3 vegna þess að
það vantar síli. Undanfarin sumur
hef ég verið með kíkirinn í glugganum og fylgst með hrefnunum
úti á firðinum. Þar sá ég enga
hrefnu í sumar. Ekkert fuglager
og ekki neitt. Sílið virðist vera
horfið og þá hefur krían ekkert
að éta. Þegar við vorum að byrja
var fullt af síli þarna en sést ekki
núna og hefur ekki verið undanfarið.“
Konráð bætir við: „Við prófuðum að setja út kræklingagirðingu
til að gefa kollunum að éta. Við
vorum búnir að heyra frá Noregi
að kollan væri svo mikill skaðvaldur í kræklingaleldinu þar. En
ég er ekki frá því að Norðmennirnir hafi bara verið að reyna að
ná sér í einhverskonar bætur eða
eitthvað. Við horfðum á kollurnar daglangt til að kanna hvort
þær væru að kafa við girðingu en
þær höfðu engan áhuga á þessu,
ekki nokkurn.“

Hnúfubökum fjölgað
Á sama tíma og hrefnan hefur
fært sig frá ströndinni hefur

hnúfubökum fjölgað mjög við
landið. „Við vorum á vísindaveiðum fyrir ríkið í fimm ár. Okkur sýndist alltaf þegar mikið var
af hnúfubak að hrefnan héldi sig
á jaðrinum því hún vildi ekki
vera innan um hnúfubakinn.
Þetta fannst okkur öllum. Núna
er orðið svo mikið af hnúfubak að
mér finnst það skelfilegt. Honum
hefur fjölgað eins og músum. En
það vill enginn vita hvaða áhrif
þetta hefur á lífríkið, ráðamenn
síst af öllum.“
Hnúfubakurinn er sagður bragðast best af hvölum en það má
ekki veiða hann. „Það er bara
þannig að þeir sem ráða heiminum vilja ekki nota þessa matarkistu. Það verður að taka DNA
sýni úr hval þegar hann er drepinn. Til að sanna hvaða hvalategund hann er og hvaðan hann
kemur. Það er tekið sýni hjá
Kristjáni í Hvalnum og svo aftur
í Japan og þau svo borin saman.
Þvílíkar æfingar. Stundum sýnist
manni hvalurinn hærra skrifaður
hjá þessum mannskepnum sem
byggja jörðina heldur en þeirra
eigin kynstofn.“

Evrópusambandið!
Í hádegisfréttum Útvarps þennan dag hafði verið fjallað um að
ekki þyki koma til greina að veita
Íslendingum undanþágur frá
hvalveiðum gangi þeir í Evrópusambandið. Því er ekki úr vegi
að spyrja hvernig Konráði lítist á
að Ísland gangi í Evrópusambandið? „Evrópusambandið! Ég
vil ekki eini sinni vita upp á hvað
þeir hafa að bjóða. Þetta eru
gamlir nýlendukúgarar, Hollendingar, Englendingar og Frakkar.
Ég vil ekki sjá Evrópusambandið! Ég vona innilega að það gerist
aldrei að við förum þangað inn.
Við getum lifað góðu lífi með
allt það sem við höfum. Það eru
fáar þjóðir í veröldinni sem hafa
úr öðru eins að spila ef við höldum rétt á málum. Við eigum bara
að versla við þá sem vilja versla
við okkur. Og þeir í Evrópusambandinu eru ekki að hugsa um
okkur, heldur sig.“
-Eigum við að halda í krónuna?
„Ég er búinn að hlusta á marga
spekingana og ég held að það
99% af þeim segi að krónan hafi
bjargað okkur. Nú ætla ég ekki
að dæma en ég trúi þessu mönnum. Þessir sömu menn segja að
við eigum að halda í krónuna.“

Samstöðuleysi á svæðinu
Aðspurður um stöðu Vestfjarða
svarar Konráð: „Hver hefði trúað
því að frystihúsin yrðu að allt
öðru en þau voru byggð til. Hver
hefði trúað því að 40% vinnandi
manna hjá Ísafjarðarbæ störfuðu
hjá Ríkinu. Stjórnmálamenn tala
um byggðastefnu en gera ekki neitt.
Einar Kristinn talaði um niður-

greiðslu á rafmagni og flutningskostnaði en ekkert gerðist. Kristján Möller talaði um það sama
en ekkert gerðist. Mennirnir virðast einfaldlega ekki vera að meina
það sem þeir eru að segja. Annars
hefðu þeir væntanlega barist með
oddi og egg fyrir þessu.“
– Hvernig er hægt að snúa þróuninni við? „Hvað heldur fólk
að 3X Stál verði hér lengi á meðan fyrirtækið þarf að borga milljónir fyrir að flytja efni hingað og
til baka? Það eiga allir að borga
sama flutningskostnað sem búa
á Íslandi. Það eiga allir að borga
sama orkukostnað sem búa á Íslandi. Það er byggðastefna. Ef
þetta verður lagað er ég viss um
að fólk sér hag í að búa hérna. Enda
er yndislegt að ala upp börn hér.
Annað sem ég held að standi
okkur fyrir þrifum hér er að geta
ekki komið okkur saman um
hluti. Það er eins og ef einhverjum detti eitthvað í hug þurfi alltaf
að draga það niður. Mér finnst
voðalega mikið samstöðuleysi
hér á svæðinu og held að við séum sjálfum okkur verst.“
Getur verið að fólk hérna sé
enn að læra að standa saman eftir
sameininguna, undir merki Ísafjarðarbæjar? „Það má vera. Ég

var mjög mikið á móti henni á
sínum tíma. Kannski var það vitleysa í mér. Mér fannst eins og
fólk hefði sín séreinkenni og allt
það.“

Óvissan í sjávarútvegi
„En við erum náttúrlega búin
að missa frá okkur fullt af kvóta
hérna. Hinsvegar vill fólk ekki
lengur vinna í fiski og leitar í
önnur störf. Væntanlega vegna
þess að kaupið er of lágt í fiskinum. Ég man þegar systur mínar
unnu í fiskvinnslu voru þær að
þéna. En síðan var bónusinn
tekinn af og þá breyttist þetta.
Í dag veit enginn hvert stefnir
í sjávarútvegi. Þú byggir ekki
skip eða býrð til vinnslulínur á
meðan þú veist ekki neitt. Það
verður að eyða þessari óvissu
sem fyrst. Ég er ekki endilega á
því að menn eigi að eiga kvótann
en þeir verða að hafa hann í
ákveðið langan tíma. Það er ekki
hægt að henda uppsjávarkvóta
fram og til baka. Það er þungur
rekstur á bakvið hann, stór skip
og flókin útgerð sem þarf aðlögunartíma. Og þú veiðir þetta ekki
á trillu. Strandveiðar skaffa ekki
nema örfáum vinnu og fiskinum
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er öllum keyrt í burtu. Stór hluti
af strandveiðimönnum eru kvótasalar en ekki nýliðar. Það er aðeins meira að gera á fiskmörkuðunum en mest að gera hjá bílunum sem keyra fiskinn í burtu.
Það segir enginn neitt við því.
Svo verður allt vitlaust ef rækja
er flutt á milli byggðarlaga.“

Skíði með Norðurförum
Þegar Konráð er ekki á sjó eða
í bústaðnum stundar hann skíði
af miklu kappi. „Ég hef skíðað
mikið í gegnum tíðina. Við höfum haldið hópinn nokkrir í 25 ár
án þess að slitna í sundur. Við
köllum okkur Norðurfaranna og
erum búnir að fara allar Hornstrandir, frá Aðalvík og í Ófeigsfjörð, allar mögulegar og ómögulegar leiðir.
Í fyrravetur fórum við á skíði
2-3 sinnum í viku og stundum
oftar. Við förum hér upp á fjallið
og að efri skálanum. Göngum í
1-2 tíma á dag, allt eftir veðri og
færi. En við höfum líka farið til
útlanda í keppnir. Ég hef tekið
þátt í Vasa göngunni einu sinni,
Birkibeinagöngunni og hef líka
farið í nokkrar göngur í kringum
Tromsö.“

Síldarstemmning
í Súðavík
- Ferðu á sjó á morgun?

„Já, ég vakna um hálfsex og
klukkutíma síðar siglum frá Súðavík. Við erum svona hálfan annan
tíma á miðin, siglum ýmist inn í
Mjóafjörð eða inneftir Reykjanesi. Við erum þrír á bátnum. Ég
er kominn á dekkið en sonur
minn er farinn að stýra. Þetta
hefur verið þannig að við förum
út dekk klukkan 9 á morgnana
og komum ekki inn fyrr en á
landleiðinni um kvöldið. Þetta
er auðvitað ógurlegt puð og ég
var stokkbólginn á báðum höndum eftir fyrstu dagana. Skipstjórinn hefur nóg að gera við að
fylgjast með mælum, við erum
yfirleitt í köntum. Hann kallar
reyndar stundum út á dekk:
„Jæja, pabbi inn með þig, ég
skammast mín fyrir þetta!“ En
ég harðneita, ég er ekki lengur
skipstjóri.
Stundum erum við að koma
heim um hálfeitt á næturna. Það
eru fjórir bátar sem landa í
Súðavík. Þeir tveir fyrstu komast
beint að bryggju en þeir þurfa að
ísa allan aflann, kannski 10 - 11
tonn. Á bíða hinir tveir bátarnir.
Þegar þeir svo komast að taka
við tveir tímar af ísingu. En það
er síldarstemning á bryggjunni í
Súðavík þessa dagana.“
– Og þú ert greinilega ekki
alveg hættur á sjónum.
„Á meðan heilsan leyfir er ég
eitthvað við þetta,“ segir Konráð
og glottir.
Huldar Breiðfjörð.
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Kennarar með kennsluréttindi í grunnskólum hafa aldrei verið fleiri.

Meirihluti grunnskólakennara með réttindi
Meirihluti grunnskólakennara á Vestfjörðum, eða 81,3%,
höfðu kennsluréttindi á síðasta
ári. Þrátt fyrir að hlutfallið sé
hærra en árið 2009 er það næst
lægst á landsvísu. Í hagtöluárbók Hagstofu Íslands, segir að
aldrei áður í mælingum stofnunarinnar, hafi hlutfall kennara
með réttindi mælst hærra. Á
árunum 1998-2008 var hlutfall
réttindakennara 80-87% á
landsvísu en 92,3% síðastliðið
haust. Þá voru 377 einstakl-

ingar við kennslu án réttinda en
er mikil breyting til batnaðar frá
haustinu 2002 þegar 931 einstaklingur vann við kennslu í
grunnskólum án réttinda.
Hæst hlutfall réttindakennara
er á höfuðborgarsvæðinu þar sem
um 96% kennara eru með kennsluréttindi. Aðeins á Austurlandi
(79,6%) og Vestfjörðum eru
minna en 87% kennara með
kennsluréttindi, en utan höfuðborgarsvæðisins hefur hlutfall
kennara með kennsluréttindi auk-

ist hratt síðustu ár.
Árið 2010 voru 126 kennarar á Vestfjörðum með kennsluréttindi. 29 kennarar voru án
kennsluréttinda árið 2010 samanborið við 39 kennara árið
2009. Rúmlega 75% kennara
árið 2010 voru konur en 85%
þeirra voru með kennsluréttindi samanborið við 68% karla.
Árið 2009 var hlutfall kvenna
það sama eða 75% kennara en
þá var 78% þeirra með réttindi
samanborið við 64% karla.
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Heimildarmynd um Grafík
frumsýnd í kvöld á Ísafirði
Dollar skilað vegna
fjárskorts
Lögreglan á Vestfjörðum
skilaði fíkniefnaleitarhundinum Dollar, til embættis ríkislögreglustjóra fyrir tveimur
dögum. Önundur Jónsson,
yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum, staðfesti þetta við
Morgunblaðið. Hann segir
einfaldlega of dýrt að halda
hundinn. Hann þurfi að hafa
mann með sér og fyrir það
þurfi að greiða aukaþóknun,
enda mikil vinna falin í umsjánni.
Önnur embætti á landsbyggðinni hafa haldið sínum
hundum og þar eru nú sjö
fíkniefnaleitarhundar, í Borgarnesi, á Blönduósi, Akureyri, Eskifirði, Selfossi, Suðurnesjum, Vestfjörðum og
Vestmannaeyjum. Frá þessu
var greint á mbl.is.

smáar
Gleraugu í dökku gleraugnaboxi, merktu Rossini, töpuðust á Ísafirði. Finnandi hafi
samband í síma 862 5110.
Fundarlaun.

Heimildarmynd um ísfirsku
hljómsveitina Grafík er að líta
dagsins ljós um þessar mundir í
tilefni þess að 30 ár eru liðin frá
stofnun hennar. Framleiðendur
myndarinnar sem ber heitið Stansað, dansað, öskrað eru ljósmyndarinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Bjarni Grímsson og Frosti
Jón Runólfsson en einnig kom
Jónatan Garðarsson að verkinu.
Myndin spannar feril hljómsveitarinnar og hefur verið meira og
minna í vinnslu síðan árið 2004
þegar hljómsveitin kom vestur
og hélt tónleika í Alþýðuhúsinu
vegna 20 ára afmælis útgáfu plötunnar Get ég tekið cjéns.
Jafnframt koma út tveir safndiskar með úrvali laga hljómsveitarinnar ásamt tveimur nýjum
lögum þ.á.m. laginu Bláir fuglar
sem þegar er farið að hljóma á
öldum ljósvakans. Lagið er
samið rétt fyrir andlát trommuleikarans Rafns Jónssonar af
þeim Helga Björnssyni, Rúnari
Þórissyni og Rafni en textinn er
eftir Helga. Sena er útgefandi.
Í tilefni útgáfunnar mun verða
efnt til frumsýningar í heimabæ
hljómsveitarinnar á Ísafirði í kvöld.
Hægt er að panta miða á Facebook síðu Ísafjarðarbíó og kostar
miðinn 1500 krónur. Á eftir sýningu verður opið útgáfuteiti í
Krúsinni þar sem einhverjir meðlimir hljómsveitarinnar munu
kasta í 2-3 „unplugged“ lög en
lög hjómsveitarinnar eru farin
að skipa fastan sess í flóru íslenskra popplaga og hafa ýmsir

Grafík lék síðast á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður 2011.
tónlistarmenn séð ástæðu til að sældum fyrr en platan Get ég ser og Haraldur Þorsteinsson og
gera ábreiður af þeim þ.á.m. tekið cjéns kom út árið 1984. Sú nú síðustu ár hefur Egill Rafsson
hljómsveitin Hjálmar og hljóm- plata sló rækilega í gegn með fyllt skarð föðurs síns. Síðast lék
sveitin Ourlives í samstarfi við Helga Björnsson sem söngvara hljómsveitin á tónlistarhátíðinni
Barða Jóhansson en um það sagði og þykir enn í dag vera ein best Aldrei fór ég suður 2011.
Saga hljómsveitarinnar er fyrir
Barði á Visir.is 14. júlí 2009: heppnaða poppplata okkar Íslend„Ástæða samstarfsins er sameig- inga, enda er þar að finna lög á margar sakir óvenjuleg og merkiinleg hrifning á hljómsveitinni borð við Þúsund sinnum segðu leg og hefur yfir sér goðsagnaGrafík og hugmyndin er sú að já, Mér finnst rigningin góð og kenndan blæ. „Hljómsveitin
beina fólki í áttina að þessum 16. Fjórða plata Stansað, dansað Grafík hefur alltaf verið sveipuð
og öskrað kom út í desember hálf dulúðlegum ljóma í huga
gömlu perlum.“
Upphaf hljómsveitarinnar Graf- 1985 og innhélt m.a. lögin Tangó mínum. Uppeldisstöð tveggja af
ík má rekja til þess að Rafn Jóns- og Himnalag. Árið 1986 urðu bestu poppsöngvurum landsins,
son trommuleikari, Rúnar Þóris- mannabreytingar og í hljómsveit- þeirra Helga Björnssonar og
son gítarleikari og Örn Jónsson ina komu þau Andrea Gylfadóttir Andreu Gylfadóttur, og nokkurs
bassaleikari byrjuðu að taka upp söngkona og Baldvin Sigurðar- konar fæðingarstaður vandaðrar
lög saman í Hnífsdal um áramót son bassaleikari. Þannig skipuð íslenskrar nýbylgjutónlistar upp
1980-1981. Í kjölfarið fylgdu fór Grafík í stúdíó til þess að taka úr öskustó Pönk-Fönixins. Þá má
tvær plötur Út í kuldan (1981) upp fimmtu plötuna Leyndarmál ekki gleyma stórkostlegum og
og Sýn (1983) en á þeim léku sem hlaut feikna góðar viðtökur einstökum trommustíl meistara
einnig og sungu Vilberg Viggós- en þar er m.a. að finna lögin Rafns heitins Jónssonar, sem var
son, Ólafur Guðmundsson og Presley og Prinsessan. Auk þeirra nokkurs konar vörumerki sveitarÓmar Óskarsson. Sveitin vakti sem hér hafa verið upptaldir hafa innar ásamt gítarsnilld Rúnars
strax athygli og fékk góða dóma leikið með hljómsveitinni m.a. Þórissonar,“ sagði Svavar Knútur
en náði ekki umtalsverðum vin- Jakob Magnússon, Hjörtur How- Kristinsson í Mbl. árið 2004.

Svikin hagfræði
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Óneitanlega er það umhugsunarefni að fá af því fréttir að Vestfirðingar séu í fremstu röð þegar að því kemur að skjóta tekjum
undan skatti. Vitað er að sjálfsbjargarviðleitni fólks er oft talin
vera skýring á því að gefa ekki upp tekjur til skatts. Enda hvers
vegna í ósköpunum ætti maður að vera vinna fyrir peningum þegar
aðeins um helmingur skilar sér í vasann? Og það sjónarmið er auðveldara að skilja eftir endurteknar skattahækkanir ríkisstjórnar og
alþingis. En fleira kemur til. Reyndar má skjóta því hér inn að fyrir
skömmu birtist frétt þess efnis að Hagstofan, sú ágæta stofnun,
sem reyndar gefur reglulega upp tölur af fækkun Vestfirðinga, sé
hætt að taka saman tölur yfir áfengisneyslu Íslendinga.
Kannski er það vegna þess að síhækkandi skattar á áfengi, sem
koma 500 króna vodkaflösku upp í ríflega sex þúsund krónur til
neytanda, hafi í haft í för með sér að hinar opinberu tölur um neyslu
á áfengum drykkjum hafi snarlækkað. Það vita hugsandi menn að
þegar eftirspurnar- og verðkúrfur skerast og verð hækkar í framhaldinu fer eftirspurnin snarminnkandi. Hvað gerist þá? Jú menn finna
neyslunni annan farveg og ólöglega framleitt áfengi, svokallað
brugg ásamt smygluðu áfengi verður eftirsóttara og framboð þess
eykst. Niðurstaðan verður að ríkissjóður tapar umtalsverðum tekjum
og neytendur verða drukknir af áfengi sem kannski og að öllum

líkindum er göróttara en það sem Ríkið býður. Nú má víst ekki
tala lengur um Ríkið. Það heitir orðið Vínbúðin, þótt ríkissjóður
sé enn eigandinn. Það sem reynist verra er að margir leita í önnur
vímuefni, læknadóp og annars konar fíkniefni, heimaræktað
kannabis og smyglað og heimatilbúið efni alls konar.
Þar með eykst enn ólögleg starfsemi í landinu á tímum
niðurskurðar í heilbrigðisþjónustu og löggæslu. Þá spyr hugsandi
fólk, er þetta rétta leiðin? Svarið er einfalt. Þetta er rétta leiðin að
mati ríkisstjórnar og alþingis. Fyrir afleiðingunum er ekki hugsað.
Aðrir taka við þeim vanda. Nú hefur bæjarstjórinn á Íafirði bæst
í hóp þeirra sem telja eðlilegt að vinna frekar að landi dreginn
fisk í heimabyggð en að senda hann nýveiddan í löng ferðalög,
ökuferðir um fjöll og firnindi og svo flugferðir um allan heim.
Það er gott að augu ráðamanna opnast fyrir þessu hingað til
falda vandamáli. Með þessu framferði höfum við svikið hagkerfið
á Vestfjörðum um verðmætasköpun
Okkur sárvantar verðmætasköpun á Vestfjörðum og á Íslandi.
Hún verður ekki til með því að tala niður íslensku krónuna eða
með því að reikna niður lánin á sífelldu tali um Evru. Hún verður
til með því að búa til verðmæti. Er kannski hagfræðin á Íslandi
svikin vara?
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Stöðugildum hjá sveitarfélögum fækkaði um 124,9 á einu ári
Fjöldi stöðugilda hjá sveitarfélögunum á Vestfjörðum fækkaði
um 124,9 frá 1. apríl 2010 til 1.
apríl 2011 að því er greinir í
Árbók sveitarfélaganna sem
Samband íslenskra sveitarfélaga
hefur gefið út. Langmesta fækkunin var hjá Ísafjarðarbæ en þar
fækkaði stöðugildum um 126,4
á einu ári. Stöðugildin voru 285,6
þann 1. apríl í ár en voru 412 á
sama tíma í fyrra. Ísafjarðarbær
er stærsta sveitarfélagið á Vestfjarðakjálkanum en þar bjuggu
3.816 íbúar 1. desember 2010.
Hjá Kaldrananeshreppi fækkaði

stöðugildum um 2,7. Stöðugildin
voru 9,5 þann 1. apríl 2011 en
íbúar í sveitarfélaginu voru
skráðir 106 þann 1. desember
2010. Hjá Bolungarvík fækkaði
stöðugildum um 1,6. Stöðugildin
voru 54,6 hjá sveitarfélaginu
þann 1. apríl 2011 en 887 íbúar
bjuggu í sveitarfélaginu 1. desember 2010.
Þá fækkaði um 1,1 stöðugildi
hjá Bæjarhreppi, 6,5 stöðugildi
voru skráð hjá sveitarfélaginu 1.
apríl 2011 en þar bjuggu 100
íbúar 1. desember 2010. Það
fækkaði um eitt stöðugildi hjá

Súðavíkurhreppi. Þar bjuggu 194
íbúar en 13,8 stöðugildi voru skráð
hjá sveitarfélaginu 1. apríl 2011.
Þá fækkaði um 0,9 stöðugildi
hjá Vesturbyggð en þar voru
skráð 59,5 stöðugildi 1. apríl
2011 meðan íbúafjöldinn var 891
hjá sveitarfélaginu 1. desember
2010. Hins vegar fjölgaði stöðugildum hjá Strandabyggð um 4,5.

Þar bjó 501 íbúi 1. desember 2010
en 41,4 stöðugildi voru skráð hjá
sveitarfélaginu. Þá fjölgaði stöðugildum um 2,8 hjá Reykhólahreppi en þau voru 37,3 þann 1.
apríl 2011 meðan íbúar voru 278.
Stöðugildum fjölgaði einnig hjá
Tálknafjarðarhreppi eða um 1,4
en hjá hreppnum voru 19,6 stöðugildi og íbúar 304.

Mesta fækkunin hjá Ísafjarðarbæ varð á stöðugildum sem
skráð voru hjá stéttarfélagi ASÍ
eða um 60,3, þá fækkaði stöðugildum skráð hjá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, BSRB, um
54,4, 21,3 stöðugildi hjá Kennarasambandi Íslands og fækkun
um 9,6 stöðugildi var skráð hjá
Bandalagi háskólamanna, BHM.

Lægst fasteignaverð á Vestfjörðum
Fasteignaverð á Vestfjörðum
var um þriðjungur af verði fasteigna á höfuðborgarsvæðinu á
árunum 2009 til 2010 og hvergi
á landinu var fasteignaverðið
lægra að því er segir í skýrslu
Byggðastofnunar um hagvöxt
landshluta á árunum 2004 til
2009. Í skýrslunni er þó gerður
sá fyrirvari að það húsnæði sem
selst á Vestfjörðum er að jafnaði
eldra en það sem selt er í öðrum
landshlutum. Fasteignamati er
skipt upp í húsmat og lóðarmat í
skýrslunni. Árið 2010 var húsmatið á Ísafirði að meðaltali tæpar 15 milljónir króna eða 11 milljónum króna lægra en á höfuðborgarsvæðinu þar sem húsmatið
var hvað hæst. Húsmatið á Akureyri og í Keflavík var að meðaltali rúmar 21 milljón króna, í
Hveragerði og á Selfoss var það
20 milljónir og í Grindavík tæpar
19 milljónir króna.
Lægsta uppgefna húsmatið var
á Patreksfirði og í Bolungarvík.
Á Patreksfirði var húsmatið að
meðaltali rúmar 7 milljónir króna
og í Bolungarvík tæpar 8 milljónir króna, en á eftir þeim fylgdu
Siglufjörður og Vopnafjörður. Þá
var húsmatið á Hólmavík að
meðaltali 10 milljónir kr. sem
var svipað og í Höfn í Hornafirði
og á Seyðisfirði. Heildarfasteignagjöld á Ísafirði árið 2010
voru með þeim hæstu á landinu
öllu eða um 240 þúsund krónur.
Aðeins voru hærri fasteignagjöld
voru á Selfossi og í Stykkishólmi
en Keflvíkingar greiddu svipuð
fasteignagjöld og Ísfirðingar.
Fasteignagjöld í Bolungarvík, á
Patreksfirði og á Hólmavík voru
svipuð eða rétt um 120 þúsund
krónur.

Ísafjörður.
Fram kemur í skýrslunni að
fasteignaverð endurspegli meðal
annars væntingar um tekjumöguleika á hverjum stað. Heildarlaun
lækkuðu um 3,64% á Vestfjörðum árið 2009 samkvæmt útsvarsstofni að teknu tilliti til verðbólgu, en að meðaltali lækkuðu
laun um tæp 10% á landinu öllu
á umræddu ári. Heildarlaun
lækkuðu á öllum landsvæðum
árið 2009 en lækkunin varð ekki
eins mikil á Vestfjörðum og á
Norðurlandi vestra samanborið
önnur landsvæði.
Hins vegar hækkuðu heildarlaun ekki eins mikið á uppsveifluárunum 2005 til 2007 á þessum
svæðum eins og annar staðar á
landinu. Árið 2007 hækkuðu
heildarlaunagreiðslur hvað mest
á landinu öllu á tímabilinu 2004
til 2009 eða að meðaltali um
10,61% en aðeins um 3,18% á
Vestfjörðum þrátt fyrir að hækkun var hvað mest á þessu ári þar
líka á umræddu tímabili. Heildarlaun hækkuðu mest á Suðurnesjum árið 2007 eða um 13,45% og
um 11,54% á höfuðborgarsvæðinu.
– asta@bb.is
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21 vill stýra
Vesturferðum

Ferðamálasamtök Vestfjarða telja að verið sé að leggja niður Markaðsstofu Vestfjarða með sameiningu stofnana.

Óásættanlegar tillögur
Ferðamálasamtök Vestfjarða
telja tillögur starfshóps um sameiningu stoðkerfis á Vestfjörðum
óásættanlegar. Fjórðungssamband Vestfirðinga skoðar nú hugsanlega sameiningu sambandsins
við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Vaxtarsamning Vestfjarða,
Menningarráð Vestfjarða og
Markaðsstofu Vestfjarða. Markmiðið með sameiningunni er að
styrkja stoðkerfi atvinnu og byggðar á Vestfjörðum. Stefnt er að
því að kynna tillögur starfshóps
sem unnið hefur að málinu, á
aukaþingi Fjórðungssambandsins sem haldið verður 25. nóvember nk. Ferðamálasamtök Vest-

fjarða telja að með sameiningunni sé verið að leggja niður
Markaðsstofuna, sem starfi fyrst
og fremst sem markaðsstofa
ferðamála og þannig sé verið að
slíta tengsl grasrótarinnar við
stoðkerfið.
Gústaf Gústafsson forstöðumaður Markaðsstofu Vestfjarða
tekur undir ofangreint í ályktun
sem hann hefur sent frá sér um
málið. Þar hafnar hann þeim fullyrðingum starfshópsins að verkefni Markaðsstofu séu þau sömu
og annarra stofnana í stoðgrindinni. Gústaf telur tillögur starfshópsins þess eðlis að þær vinni
gegn faglegri markaðssetningu

og framgangi ferðaþjónustu á
Vestfjörðum og þar með gegn
hagsmunum aðila í ferðaþjónustu
á svæðinu.
„Markaðsstofa Vestfjarða sinnir heildrænni svæðamarkaðssetningu Vestfjarða og hefur til þess
skilgreinda fjármuni. Markaðsstofa Vestfjarða sinnir auk þess
hagsmunagæslu fyrir ferðaþjónustuna,“ segir í ályktuninni frá
Gústaf. Ekki er gert ráð fyrir Markaðsstofu Vestfjarða í tillögunum
né er gert ráð fyrir að núverandi
forstöðumaður hafi stefnumótandi áhrif né hlutverk í nýju skipulagi. Ferðamálasamtök Vestfjarða telja að með tillögunum sé

verið að skerða verulega möguleika samtakana til samstarfs við
stoðkerfið og minnka áhrif greinarinnar við stefnumótun og ákvarðanatöku.
„Mikilvægt er að fagstofnun
eins og Markaðsstofu Vestfjarða
sé tryggð sjálfstæði og starfsöryggi eins og núverandi samþykktir kveða á um,“ segir í
ályktun Ferðamálasamtaka Vestfjarða. Samtökin hvetja sveitarstjórnarfulltrúa til að endurskoða
tillögurnar og leggja til að heldur
verði myndað formlegt klasasamstarf meðal stofnana undir stjórn
og frumkvæði Fjórðungssambandsins í stað sameiningar.

Alls sótti 21 einstaklingur
um starf framkvæmdastjóra
ferðaskrifstofunnar Vesturferða sem auglýst var laust
til umsóknar fyrir stuttu.
„Stjórnin liggur undir feld
núna,“ segir Guðmundur
Helgason formaður stjórnar
Vesturferða. „Við ætlum eitthvað fram í þessa viku til að
fara yfir umsóknirnar og velja
þá sem við viljum kalla í
viðtal. Það gæti þá verið í
lok mánaðar sem niðurstaða
liggur fyrir. Þetta verður þó
vandasamt verk þar sem umsóknirnar voru allar mjög
frambærilegar.“
Eins og fram hefur komið
tóku ríflega fimmtíu ferðaþjónar þátt í hlutafjáraukningu
ferðaskrifstofunnar Vesturferða á Ísafirði sem efnt var
til í haust. Ferðamálasamtök
Vestfjarða ákváðu að selja
45% af eignarhlut sínum í
ferðaskrifstofunni Vesturferðum en þau keyptu 70%
hlut í fyrirtækinu í vor af
Hótel Ísafirði og Flugfélagi
Íslands.
Markmiðið með hlutafjáraukningunni var að sameina
þá sem koma að ferðaþjónustu á Vestfjörðum og bjóða
viðskiptavinum upp á eina
öfluga sölugátt inn á svæðið.

Segir pólitísk áhrif Fjórðungssambandsins aukast við sameininguna
„Það eru engin rök sem mæla
með sameiningunni fyrir Markaðsstofu og ekki er um neinn
sparnað að ræða, því jafnmargir
aðilar verða á einhvers konar
launum við fundasetur. Mögulega gæti sparnaðurinn falist í
einhverju öðru en það er sparnaður sem hægt er að ná með
nánari samvinnu einstakra stofnana,“ segir Sigurður Atlason, formaður Ferðamálasamtaka Vestfjarða, um hugsanlega sameiningu Fjórðungssambands Vestfirðinga við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Vaxtarsamning
Vestfjarða, Menningarráð Vestfjarða og Markaðsstofu Vestfjarða. Kosið verður um tillögur
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starfshóps sem unnið hefur að
málinu á morgun.
Að sögn Sigurðar eru Ferðamálasamtökin sammála því að
bæta megi samskipti milli stofnana en sameining sé ekki rétta
aðferðin, því með henni tapist
tengslin við grasrótina í greininni. Markaðsstofa hafi á undanförnum árum lagt fram stefnu
um hlutverk og verkefni í tengslum við grasrót ferðamála á Vestfjörðum. Í tillögunum er ekki
gert ráð fyrir Markaðsstofu Vestfjarða né er gert ráð fyrir að núverandi forstöðumaður hafi
stefnumótandi áhrif né hlutverk
í nýju skipulagi.
Í ályktun frá Gústaf Gústafs-

syni, forstöðumanni Markaðsstofu, kemur fram að verið sé að
leggja til breytingu á stöðugildi
úr fagstjórnanda í óskilgreint
stöðugildi sem hefur engin formleg tengsl við fagráð né stjórn
nema hugsanlega með milligöngu
framkvæmdastjóra. Samkvæmt
tillögum starfshópsins munu
Ferðamálasamtökin eiga fulltrúa
í fagráði sameiginlegrar stofnunar en fagráðið mun hafa það hlutverk að vera ráðgefandi. Sigurður
segir að þau mál sem fagráðið
eigi að taka til umfjöllunar séu
of almenn og skortur verði á fagþekkingu. „Ætlast er til að fulltrúi
Ferðamálasamtakanna fjalli um
málefni sem eru út fyrir hans

sérsvið, eins og t.d. málefni sjávarútvegsins,“ segir Sigurður.
Sigurður bendir á að verið sé
að auka pólitísk áhrif FV með
sameiningunni. „FV hefur hingað til verið vettvangur fyrir sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum til
að koma saman og ræða sameiginlega hagsmuni, en nú er verið
að breyta FV í eitthvað allt annað
án þess að nokkur virðist gera
sér grein fyrir því, hvorki íbúar
né jafnvel sveitarstjórnarmenn,“
segir Sigurður, en gert er ráð
fyrir að stjórn nýrrar stofnunar
verði annað hvort skipuð fimm
sveitarstjórnarmönnum eða þremur sveitarstjórnarmönnum og
tveimur frá hagsmunaaðilum.

Að sögn Sigurðar er þetta í andstöðu við það sem er að gerast á
öðrum stöðum og stofnunum þar
sem verið sé að draga úr áhrifum
pólitískt kosinna aðila og auka
áhrif þeirra sem ráðnir eru í störf
á faglegum forsendum.
Þá spyr Gústaf Gústafsson
forstöðumaður Markaðsstofunnar í ályktun sinni hvort skynsamlegt sé að stjórnmálaleg samtök
eins og Fjórðungssamband Vestfjarða yfirtaki fagstofnanir á borð
við Markaðsstofu, Vaxtarsamning og Menningarráð en hann
telur að á sama hátt verði að
tryggja sjálfstæði Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
– asta@bb.is
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Upplifa niðurlægingu
Sigurður Hreinsson, fulltrúi
Framsóknarflokksins í atvinnumálanefnd og umhverfisnefnd
Ísafjarðarbæjar, hefur óskað eftir
lausn frá störfum vegna ákvörðunar um að merki Ísafjarðarkaupstaðar verði notað sem nýtt
byggðamerki Ísafjarðarbæjar.
„Nýverið var samþykkt byggðamerki fyrir bæjarfélagið og vekur
sú niðurstaða og aðdragandi
hennar mikla undrun undirritaðs,“ segir í bréfi Sigurðar til
bæjaryfirvalda. „Án þess að fara
í frekari smáatriði á þessu máli
má vera ljóst að stór hluti íbúa

bæjarfélagsins upplifir þessa niðurstöðu sem niðurlægingu og
yfirgang.“
Í bréfinu segir Sigurður einnig:
„Ég er þeirrar skoðunar að um
byggðamerki þurfi að ríkja sátt
og að nauðsynlegt sé að upplifun
allra íbúa af merkinu sé sambærileg. Byggðarmerki sem sundar
er verra en ekkert. Undirritaður
hefur ekki áhuga á að skrifa upp
á framangreind vinnubrögð og
niðurstöðu og óskar í framhaldi
af því eftir lausn frá skyldum
sem nefndarmaður í umhverfisnefnd og atvinnumálanefnd.“

Frá því Ísafjarðarbær var stofnaður hafa verið gerðar fjölmargar
tilraunir til að finna sveitarfélaginu nýtt byggðamerki en án árangurs. Hefur byggðamerki
sveitarfélagsins því verið samansett úr byggðamerkjum fjögurra
af átta fyrrverandi sveitarfélögum
bæjarins. Í síðasta mánuði samþykkti bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að gera nýja útgáfu af merki
Ísafjarðarkaupstaðar að byggðamerki Ísafjarðarbæjar samkvæmt
tillögu nefndar sem skipuð var
um málið.
– thelma@bb.is

Hlutfallslega minni skerðing hjá
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
hefur þurft að taka á sig hlutfallslega minni skerðingu á fjárveitingum frá árinu 2008, á áætluðu
verðlagi ársins 2012, en aðrar
heilbrigðisstofnanir í landinu.
Aðeins sérfræðilæknar, Landsspítalinn og Heilbrigðisstofnun
Suðurlands hafa tekið á sig minni
skerðingu, en Heilbrigðisstofnin
á Sauðárkróki og Heilbrigðisstofnun Þingeyinga hafa tekið á
sig hlutfallslega meiri skerðingu
en aðrar stofnanir. Þetta kemur
fram í skýrslu sem Capacent tók
saman fyrir fjögur sveitarfélög í
Þingeyjarsýslu.
Fram kemur í skýrslunni að
niðurskurður fjárveitinga til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða nemur 20,4% frá árinu 2008 en var
34,1% hjá Heilbrigðisstofnunni
á Sauðárkróki og 34,8% hjá Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. Athygli vekur að fjárveitingar til
sérfræðilækna hafa hækkað um
0,3% frá árinu 2008 en íbúar
höfuðborgarsvæðisins nýta sér
þá þjónustu mun meira en íbúar
landsbyggðarinnar.

Byggðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað.

Aukinn ferðamannastraumur

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
Reiknuð þörf fyrir hjúkrunar- Einnig hefur meðal dvalartími
rýmum á hverju svæði sýnir að aldraðra á hjúkrunarheimilum og
Vestfirðir, Skagafjörður og Þing- lengd raunverulegra biðlista á
eyjarsýsla skera sig verulega úr. síðustu tveimur árum sín áhrif.
Þar eru einungis um 84% af þeim Loks geta einstök þung tilfelli
hjúkrunarrýmum sem gert er ráð eða ungur aldur eins einstaklings
fyrir meðan önnur svæði eru í skekkt myndina þegar safnið er
einhverjum tilfellum yfir 100% lítið. Þessi atriði geta þó ekki
af reiknaðari þörf. Á þessu geta skýrt þennan mun að fullu. Til
verið nokkrar skýringar eins og stendur að byggja hjúkrunarólík hjúkrunarþyngd samkvæmt heimili á Ísafirði en ekki í Skagamati á hverju svæði fyrir sig. firði og Þingeyjarsýslu.

Tæplega 9.500 gestir höfðu
heimsótt Byggðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað í
septemberlok sem er aukning
frá fyrra ári. Mikill meirihluti
gestanna eru útlendingar, eða
um 75%. Að sögn Jóns Sigurpálssonar, forstöðumanns
safnsins, er skýringin á þessu
háa hlutfalli, komur skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar en
vinsælt er meðal ferðamanna
að skoða safnið.
Í ár eru 70 ár liðin frá því að
Byggðasafn Vestfjarða var
stofnað. Nánar tiltekið var
Byggða- og sjóminjasafn
Ísfirðinga stofnað 23. júlí 1941
en fyrstu hugmyndir um sjóminja- og byggðasafn fyrir
Vestfirði setti Bárður G.
Tómasson skipaverkfræðing-

ur fram í grein sem hann
ritaði í blaðið Vesturland í
desember 1939.
Þar bar hann fram þau
tilmæli til Ísfirðinga, að þeir
sameinuðust um að láta
smíða sexæring með gömlu
lagi og öllum fargögnum.
Hugmynd Bárðar var að
sexæringurinn yrði fyrsti vísir
að héraðs- og sjóminjasafni
byggðarlagsins. Tveimur
árum seinna afhenti hann
safninu sexæringinn til eignar
en með smíði bátsins má
segja að lagður hafi verið
grunnur að sjóminjadeild
byggðasafnsins, sem opnað
var í Turnhúsinu í Neðstakaupstað á sjómannadaginn
1988.
– thelma@bb.is

kanil stráð yfir. Hveiti sykrur og
smjör mulið saman og dreift yfir
eplin þannig að deigið hylji þau.
Sett í eldfast mót og bakað við
200oC í 30 mín. eða þar til eplin

eru mjúk og deigið ljósbrúnt.
Borið fram með ís eða rjóma.
Ég skora á Katrínu Skúladóttur frá Ísafirði til að koma
með uppskrift í næsta blaði.

Sælkeri vikunnar er Hugrún Magnúsdóttir frá Vigur

Hrísgrjónaréttur og eplakaka
Sælkeri vikunnar býður upp
á fljótlegan og þægilegan rækjurétt og í eftirrétt er ljúffeng eplakaka. „Núna þegar Ísafjarðardjúp er fullt af rækju er við
hæfi að koma með eina slíka
uppskrift. Hún er bæði fljótleg
og auðveld. Eftirrétturinn er
klassískur og góður en það er
eplabaka með rjóma,“ segir
Hugrún.
Heitur hrísgrjónaréttur
með rækjum
1 bolli hrísgrjón

11/2 bolli vatn
1 tsk. salt
250-300 gr. rækjur
5 ferskir sveppir, skornir í bita
1 rauð paprika, skorin í bita
1 lítil dós anans í bitum
1 dl. rjómi eða súrmjólk
3 msk. majones
3 tsk. karrý
ananassafinn úr dósinni
rifinn ostur
Hrísgrjónin eru soðin í vatninu
ásamt salti. Öllu nema osti blandað saman við og sett í eldfast
form, smakkað til með salti og
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pipar. Ostinum stráð yfir og
bakað í u.þ.b. 15 mín við 200oC.
Ristað brauð og salat með. Gott
er að setja sirka 1 dl. mango
chutney í staðinn fyrir ananasinn
gefur sterkara bragð.
Einföld eplabaka
4-5 epli eftir stærð
1
/2 tsk. kanill
150 gr. hveiti
100 gr. sykur
130 gr. smjör
Eplin fræhreinsuð, afhýdd
skorin í báta og sett í elfast mót,
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