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Dr. Þorleifur Ágústsson hefur s.l. ár unnið að
þróun kattamatar og er framleiðsla á vörunni

hafin í Súðavík. Þorleifur lýsir ferlinu við að
koma slíku sprotafyrirtæki á koppinn á tímum

sem þessum, sem er alls ekki auðvelt þegar
fyrirtæki þurfa að greiða fyrir spillingu bank-

anna, líkt og Þorleifur tekur til orða í viðtalinu

Hugmyndin loksins
orðin að veruleika
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Haukur í horni: Þeir kunna þetta á Patró!Haukur í horni: Þeir kunna þetta á Patró!Haukur í horni: Þeir kunna þetta á Patró!Haukur í horni: Þeir kunna þetta á Patró!Haukur í horni: Þeir kunna þetta á Patró!

Sjóstangveiðimót á Patreksfirði: „Má í því sambandi nefna að í fyrra slógu veiðimenn
bæði landsmet og heimsmet í aflabrögðum og var heildaraflinn báða mótsdagana 43 tonn.“

Samþykkt var á ársfundi Líf-
eyrissjóðs Vestfirðinga sem hald-
inn var í síðustu viku að lækka
áunnin réttindi sjóðsfélaga um
12%. Vegna viðbótargreiðslna
frá ríkinu lækka réttindin þó að-
eins um 6% út þetta ár. Tæplega
3000 manns greiða í sjóðinn og
voru iðgjöld 893 milljónir króna.
Hrein eign sjóðsins lækkaði um
4,7 milljarða króna sem nemur
tæpum 18% á síðasta ári.

Skuldbindingar sjóðsins voru
rúmlega 15% hærri en eignir í
lok ársins 2008, samkvæmt
tryggingafræðilegri úttekt og því
var á kveðið að lækka lífeyris-
réttindin. En samþykkt var að 43
milljóna króna fjárframlag frá
ríkinu vegna tryggingargjalds
verði greitt út í ár og minnkar þá
lækkunin og verður 6% í ár.

Þá var samþykkt að lækka laun
hvers aðalmanns í stjórn sjóðsins
um 12% og verða þau 48.000
krónur á mánuði en laun for-
mannsins eru 50% hærri. Fyrir
fundinum lá bréf frá sautján
sjóðfélögum þar sem farið var
fram á nánari upplýsingar um
tap sjóðsins.

– birgir@bb.is

Áunnin
réttindi

lækka um
6% út árið

Árgangur 1935 á Ísafirði fagnaði 60 ára fermingarafmæli um síðustu helgi. „Afmælið heppnaðist mjög vel, en þetta var 30 manna hópur, bæði fermingarbörn
og makar. Við gerðum margt skemmtilegt saman“, segir Björn Helgason, einn af skipuleggjendum afmælisins. Meðal þess sem hópurinn tók sér fyrir hendur var
gönguferð um gamla bæinn á Ísafirði undir leiðsögn Sigurðar Péturssonar sagnfræðings, sem vakti mikla lukku. Hópurinn kom saman í Arnardal fyrra kvöldið
og átti saman góða kvöldstund á Hótel Ísafirði seinna kvöldið. Á sunnudag komu gömlu fermingarbörnin saman í Ísafjarðarkirkju og kvöddust síðan á kirkju-
tröppunum. „Þetta var mjög góð heimsókn brottfluttra Ísfirðinga og maka og skemmtilegir endurfundir“, segir Björn.                                             – thelma@bb.is

Fögnuðu 60 ára fermingarafmæli
Fermingarbörnin saman komin. Mynd:  Þorsteinn J. Tómasson.
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Matt Willen og Ágúst G. Atlason.
Ljósm: Baldur Páll Hólmgeirsson.

Setja fókusinn á Vestfirði
Bandaríkjamaðurinn Matt Will-

en og Ísfirðingurinn Ágúst G.
Atlason vinna að verkefni sem
þeir kalla „Focus Westfjords“.
Matt er er prófessor við Elizabet-
htown-háskólann í Pennsylvaníu
og var á ferðalagi á Ísafirði í
fyrrasumar. Eftir göngutúr um
bæinn var hann staddur niður
við Ísafjarðarhöfn og þar hitti
hann Ágúst sem var í hjólreiðatúr
um bæinn. Þeir fóru að ræða sam-
an og komust fljótlega að því að
þeir væru báðir ljósmyndarar og
segja einstakan kunningsskap
hafa kviknað milli þeirra um leið.
Endaði það með því að Ágúst
bauð Matt til sín í mat og var
boðið upp á ýsu en Matt er mjög
hrifinn af íslenskum mat.

Svo miklir félagar urðu þeir
að fljótlega kom upp hugmyndin
að áðurnefndu verkefni og Matt
var aftur mættur til Vestfjarða
núna í mars til að vinna að því
með Ágústi. Félagarnir ætla að
eyða rúmu ári í vinnu við verk-
efnið og ætla að ljósmynda Vest-
firðinga og staðhætti þeirra,
hvernig þeir lifa og vinna í um-
hverfi sínu og svo framvegis.
Matt verður hérna fram eftir þess-
um mánuði með Gústa en áætlar
síðan að koma einnig til landsins
í september og janúar því hann
hefur mikinn áhuga á mismun-
andi dagsbirtu sem Íslendingar
búa við.

Fæstir þekkjaFæstir þekkjaFæstir þekkjaFæstir þekkjaFæstir þekkja
Vestfirði úti í heimiVestfirði úti í heimiVestfirði úti í heimiVestfirði úti í heimiVestfirði úti í heimi

– Af hverju valdi Matt Vest-
firði til að heimsækja í upphafi?

„Þetta er mjög góð spurning,“
segir hann og hlær. „Fæstir þekkja
þetta svæði almennilega úti í hin-
um stóra heimi, því flestir hugsa
Ísland og Reykjavík á sama
augnablikinu. Svo hitti ég Gústa
á höfninni á Ísafirði og þá gerðist
eitthvað og úr varð þetta verkefni.
Eftir það vorum við í sambandi
gegnum tölvuna og í mars kom
ég aftur hingað og við fórum að
ljósmynda.“

Matt segist hafa einstaklega
mikinn áhuga á Íslandi og fisk-
iðnaðinum hér en framar öllu
hefur hann áhuga á fólki og
hvernig það býr og starfar. „Þar
sem ég bý í Bandaríkjunum ferðu
út í búð og kaupir íslenskan fisk,
en fólkið þar hefur enga hugmynd
um hvernig lífið er á Íslandi. Ég
var hérna í þrjár vikur og þegar
ég kom heim spurði fólk mig
ítrekað hvernig fólkið væri á Ís-
landi og hafði að sjálfsögðu þá
hugmynd að Íslendingar byggju
í snjóhúsum, en ég var fljótur að
leiðrétta þetta og sagði Íslendinga
vera afar venjulegt fólk.“

Verkefnið verður birt á heima-
síðu og vonandi gert myndband
og líklegast verður haldin sýning
á myndunum sem Matt og Gústi

taka. „Það sem ég þarf að gera er
að setja myndirnar á stafrænt
form, á DVD-disk eða sambæri-
legt, og sýna fólki það í Banda-
ríkjunum. Ef við náum að halda
sýningu eða gefa út bók, þá yrði
það frábært. Ef það verður eitt-
hvað meira, þá yrði það líka frá-
bært.“

Þeir félagarnir ætla að ferðast
í grunnskóla á Vestfjörðum og
taka myndir þar. Svo er ætlunin
að taka myndir af jafnvel tólf
fjölskyldum og tólf atvinnugrein-
um á svæðinu.

Óður í ÍsafjörðÓður í ÍsafjörðÓður í ÍsafjörðÓður í ÍsafjörðÓður í Ísafjörð

Matt segir Vestfirði ákaflega
fallegt svæði. Hann hefur heim-
sótt nærliggjandi byggðarkjarna
við Ísafjörð og segir Flateyri vera
sérlega fallegan bæ. „En ég kann
einstaklega vel við Ísafjörð,“ seg-
ir Matt, og Gústi bætir við að
Matt sé gjörsamlega hugfanginn
af bænum.

Matt hefur fengist við ljós-
myndun gegnum tíðina. Hann er
sjálfmenntaður áhugaljósmynd-
ari en kennir ensku í háskóla.
„Síðustu fjögur-fimm ár hef ég
fengist við ýmis verkefni. Ég hef
gert nokkra ferðabæklinga í
Bandaríkjunum en þetta er mitt
fyrsta verkefni utan heimalands
míns.“

Bókunum hans má fletta upp á
amazon.com. Prófið að leita þar

að Matt Willen.
Matt segist hafa haft áhuga á

Íslandi alveg síðan hann var barn.
Hann ólst upp við að lesa um
leiðangra á norðurheimskautið
og kveðst alltaf hafa viljað ferðast
til norðlægra slóða. „Ég eyddi
mínum yngri árum í fjöllunum
og var fjallaleiðsögumaður í
dágóðan tíma. Ég eyddi miklum
tíma á stöðum sem voru frekar
kaldir og ég hreinlega elskaði
þá,“ segir hann.

Dæmir ekkiDæmir ekkiDæmir ekkiDæmir ekkiDæmir ekki
þjóðina fyrirframþjóðina fyrirframþjóðina fyrirframþjóðina fyrirframþjóðina fyrirfram

– En er Ísland öðruvísi en þú
hafðir ímyndað þér áður en þú
komst hingað?

„Ég hafði ekki gert mér miklar
væntingar og bjóst ekki við
þessum fyrirfram ákveðnu hug-
myndum um Ísland áður en ég
kom hingað. Þegar maður les
ferðabækur um Ísland er bara
fjallað um náttúruna og fiskinn
og sýndar myndir af fólki í þjóð-
búningum. En ég hef lært það af
reynslunni í ferðalögum mínum,
að maður má ekki byggja allar
sínar væntingar til ferðalagsins
af slíkum ferðabókum. Ég hafði
mjög mikinn áhuga á að kynnast
Íslendingum og komast að því
hvernig þeir eru. Ég tel að það
versta sem þú gerir sé að koma
til landsins með fyrirfram ákveðna
hugmynd um hvernig fólkið sé.
Þá verður erfitt að komast yfir þá
hugmynd.“

– Nú komst þú fyrst til Íslands
fyrir bankahrunið. Fylgdist þú
með því heima?

„Ég hafði þegar komið þessu
verkefni af stað áður en efnahags-
hrunið varð á Íslandi. Svo þegar
það skall á sagði fólk að þetta
væri mjög gott fyrir mig, því þá
yrði verkefnið áhugaverðara og
ódýrara fyrir mig að ferðast til
Íslands. En mér er alveg sama
um það. Mér finnast ekki hlutirnir
verða áhugaverðari þegar fólk á
erfitt.“

Álit BandaríkjamannaÁlit BandaríkjamannaÁlit BandaríkjamannaÁlit BandaríkjamannaÁlit Bandaríkjamanna
á Íslendingum alltá Íslendingum alltá Íslendingum alltá Íslendingum alltá Íslendingum allt

annað en gottannað en gottannað en gottannað en gottannað en gott

Matt segist hafa fylgst vel með
umræðunni um Ísland í banda-
rískum dagblöðum. Allt í einu
varð Ísland umræðuefni fólks og
það sagði ýmsa misjafna hluti
um landið. „Ímynd Bandaríkja-
manna um Íslendinga er allt ann-
að en góð. Þeir segja að það eina
sem Íslendingar geri sé að búa til
lifrarpylsu og prjóna ullarsokka
og ég átti ekki orð yfir umræð-
unni. Mér finnst því gott að geta
leitt af mér með þessu verkefni
að sýna heiminum að Ísland er
meira en bara næturlífið í Reykja-
vík og að Íslendingar éta ekki
bara lifrarpylsu og prjóna ullar-
sokka,“ segir Matt og hlær.

Fjölbreytt sýnFjölbreytt sýnFjölbreytt sýnFjölbreytt sýnFjölbreytt sýn
á viðfangsefniðá viðfangsefniðá viðfangsefniðá viðfangsefniðá viðfangsefnið
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Ágúst og Matt stefna á að
vinna fleiri verkefni saman í
framtíðinni. Þeim þætti kjörið
að gera verkefni á heimaslóðum
Matts þar sem hlutverkin snúast
við. Þá yrði Ágúst í hlutverki
gestsins en Matt heimamaðurinn,
en það er einn kjarni þessa verk-
efnis sem þeir vinna að á Íslandi.
Ágúst sér hlutina með augum
heimamanns en Matt með augum
aðkomumannsins og þannig
skapast fjölbreyttari sýn á Vest-
firði. Einnig er stefnt á verkefni
seinna meir þar sem báðir væru
utanaðkomandi og Matt nefnir
Tahiti sem dæmi með bros á vör.

– birgir@bb.is

Vefsíða Matt:
http://mattwillen.com

Vefsíða Ágústar: http://gusti.is

Nokkrar mynda Matt og Ágústar úr verkefninu „Focus Westfjords“
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Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Suðlæg átt og vætusamt
sunnan- og vestanlands,
en úrkomulítið og bjart

með köflum á norð-
austur- og Austurlandi.
Hiti 7-15 stig, hlýjast

norðaustantil. Horfur á
laugardag: Suðlæg átt

og vætusamt sunnan- og
vestanlands, en úr-

komulítið og bjart með
köflum á norðaustur- og

Austurlandi. Hiti 7-15
stig, hlýjast norðaust-
antil.Horfur á sunnu-
dag: Suðlæg átt og

vætusamt sunnan- og
vestanlands, en úr-

komulítið og bjart með
köflum á norðaustur- og

Austurlandi. Hiti 7-15
stig, hlýjast norðaustantil.

Spurningin
Er kreppan

farin að reka Vest-
firðinga í þrot?
Alls svöruðu 431.

Já sögðu 161 eða 37%
Nei sögðu 270 eða 63%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Við þolum ekki lengri bið
Sagt er að orð séu til alls fyrst. Ágreiningur er uppi um hversu oft

,,hin fyrstu orð“ um sömu hlutina eigi rétt á sér áður en þau verða
marklaust hjal. Íbúar strjálbýlisins hafa langa og bitra reynslu hvað
endurtekninguna áhrærir. Afleiðingin er að þeir hafa setið á hakanum
með framfarir á mörgum sviðum.

Sagt er að dýrt sé að vera fátækur. Við þær aðstæður geti menn
ekki nýtt sér vænsta kostinn hverju sinni, verkefnum gjarnan slegið
á frest eða gripið til ódýrari lausna, sem reynast dýrari þá upp er
staðið. Vestfirðingum kemur fátt á óvart í þessum efnum.

Í skýrslu Landsnets um afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum
segir m.a.: ,,Áreiðanleiki raforkuafhendingar í kerfi Landsnets er
lægstur á Vestfjörðum (því) þangað liggur aðseins ein flutningsleið,
Vesturlína.“ Síðan segir : ,,Meðaltal samfélagslegs kostnaðar vegna
straumleysis árin 2002-2008, að teknu tilliti til keyrslu varaafls, á
Vestfjörðum, er 84 milljónir króna á ári. Meðalkostnaður Landsnets
vegna tapaðs flutnings og keyrslu varaafls, er hins vegar ekki nema
10,4 milljónir króna á ári miðað við sama tímabil.“ Í ljósi viðvarandi
ástands skal tekið undir þá skoðun sem fram kemur í skýrslunni að
,,það (sé) því eftir nokkru að sækjast að lækka hinn samfélagslega
kostnað vegna straumleysis.“ Það eru ekki bara Vestfirðingar sem

tapa á seinaganginum.
Í upphafi árs birtist á bb.is mynd af þeim Pétri í Ófeigsfirði og

Össuri Skarphéðinssyni, iðnaðarráðherra, sem tekin var er þeir hitt-
ust til viðræðna um hugsanlega Hvalárvirkjun, sem nú er mjög horft
til hvað úrbætur á tilfinnanlegum skorti á raforku á Vestfjörðum
varðar. Myndinni fylgdi frétt: Óbreytt ástand á raforkukerfi verður
dragbítur á samfélagsþróun. Þar var greint frá þeim eindregnu
óskum bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar til iðnaðarráðherra, ,,að nútíma-
væðingu raforkukerfis Vestfjarða verði hraðað sem mest má og hið
fyrsta verði tekin ákvörðun um bestu mögulegu leiðir til uppbygging-
ar kerfisins. Sérstaklega verði horft til þess möguleika sem stór
virkjun á Vestfjörðum, þ.e. virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, getur skap-
að fyrir fjórðunginn í heild.“

Talsvert vatn hefur runnið óbeislað til sjávar síðan myndin af
þeim félögum birtist á bb.is.  Þótt hart sé í ári fýsir Vestfirðinga að
vita hverra úrræða  ríkjandi stjórnvöld hyggjast grípa til í raforkumál-
um hér vestra?

Við erum of oft búin að heyra að orð séu til alls fyrst.
Við þolum ekki lengri bið.
Í ríkjandi ástandi er peningum fleygt út um gluggann.            s.h.

Allt bendir til að metaðsókn
hafi verið á Hornstrandir síðast-
liðið sumar. „Það fjölgaði talsvert
ferðamönnum á Hornstrandir í
fyrra en áætlað er að 5.500 manns
hafi sótt svæðið heim. Mín til-
finning er sú að það verði jafnvel
enn meiri fjölgun í sumar“, segir
Jón Björnsson landvörður á Horn-
ströndum. „Fram undir síðasta
tug síðustu aldar voru um 3.500
manns að sækja svæðið á ári en
síðan hefur verið hægur stígandi
á þeirri tölu og svo varð töluverð
sprenging milli ára í fyrra.“Að

sögn Jóns má sennilega rekja
ástæður fjölgunarinnar til betri
nýtingar á sumarhúsum, fjölg-
unar dagsferðarmanna og síðan
aukinnar þjónustu á svæðinu með
gistimöguleika í húsum.

Aðspurður segir Jón burðar-
getu svæðisins vera mun meira
en fyrir 5.500 manns. „Það fer
að sjálfsögðu eftir dreifingu
ferðamannanna en svæðið er
mjög stórt og þó að 5.500 hafi
sótt það í fyrra bar ekki mikið á
þeim. Enda er dreifing þeirra orð-
in mun jafnari, eða í allt að sex

vikur, en vanalega er mesta um-
ferðin síðustu tvær vikurnar í
júlí.“ Umferðin inn á svæðið ein-
skorðast þó ekki eingöngu við
sumarið. „Við erum að sjá örlitla
vetrarferðamennsku. Ég held að
mun fleiri ferðamenn hafi sótt
svæðið í vetur en mörg undanfar-
in ár, það er reyndar mín tilfinn-
ing þar sem ég hef engar tölur
um það.“

Þá bendir Jón á að mest megnis
er verið að flytja fólk til Horn-
stranda frá Ísafirði og Norður-
firði. „Það er mjög jákvætt að

þjónustan fyrir Hornstrandir sé
að dreifast um Vestfirði og það
sé ekki bara eitt svæði sem njóti
góðs af.“ Landverðir hefja störf
á svæðinu um miðjan júní en í
þetta sinn verða tveir landverðir
starfandi. Sem fyrr verður það
Jón Björnsson og svo mun Jónas
Gunnlaugsson einnig starfa sem
landvörður. Þá stefnir í annasamt
sumar hjá landvörðunum. „Það
eru ýmis verkefni á dagskrá sem
verið er að skipuleggja núna, má
þar nefna lagfæringar og á tjald-
svæðum“, segir Jón.

Metaðsókn á Hornstrandir
Eins og sjá má er enn mjög vetrarlegt um að lítast á Fljótavík en von

á góðri aðsókn í sumar á Hornstrandir. Myndin var tekin á laugardag fyrir viku.

Áskriftarsíminn
er 456 4560
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Eiríkur Finnur Greipsson,
leikari

Elfar Logi Hannesson er að eigin sögn listamanns grey sem fæst við sitt lítið af hvoru. Á litríkum
ferli hans má meðal annars nefna það að hann setti á fót Kómedíuleikhúsið sem er eina atvinnuleikhúsið á

Vestfjörðum. Einnig kom hann á koppinn einleikjahátíðinni Act alone sem vakið hefur mikla athygli.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Þegar fjölskyldan ákvað að flytja á Ísafjörð um aldamótin. Þá
opnaðist nýr heimur, ný tækifæri og ævintýrið stendur enn.

Hvar langar þig helst að búa?
Með annan fótinn á Ísafirði og hinn í Haukadal í Dýrafirði.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Má ég segja fjórar? Flott takk, þegar prinsessurnar mínar

þrjár fæddust og þegar Marsbil, kona mín, sagði JÁ.
Mestu vonbrigði lífs þíns?

Þegar ég komst ekki alla leið í inntöku-
prófinu í Leiklistarskóla Íslands.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Ísafjörður.
Uppáhaldslagið?

Smile með Charlie Chaplin.
Uppáhaldskvikmyndin?

City Light’s með Charlie Chaplin.
Uppáhaldsbókin?

Nokkrar en til að nefna eina, Heykvísl
og gúmmískór eftir Gyrði Elíasson.

Ógleymanlegasta ferðalagið?
Brúðkaupsferðin til Danmerkur. Einnig var

leikferðin til Albaníu með Gísla Súra mjög spes.
Uppáhaldsborgin?

Kaupmannahöfn.
Besta gjöfin?

Lífið.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Ekki kannski hnöttum frekar í hólum og hæðum.
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?

Fartölvan. Eftir að ég fór að nota hana skildi ég loksins párið mitt.
Fyrsta starfið?

Að telja glerflöskur í Jónsbúðinni á Bíldudal. Fengum
útborgað í nammi og Jóga drykkjum, ef einhver man þá.

Draumastarfið?
Er í því.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Fyrir utan meistara Megas. Brad Pitt og Bono. Skrítið tríó

sérstaklega ef þessu er blandað saman einsog sést best á mér.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?

Haukadalur í Dýrafirði.
Skondnasta upplifun þín?

Albanía.
Aðaláhugamálið?

Listir frá A – Ö.
Besta vefsíðan að þínu mati?

bb.is
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Flugmaður þangað til ég varð flughræddur, eftir það leikari.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Ofvirkur.
En helsti löstur?

Ofvirkur.
Besta farartækið?

Reiðhjólið.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Jóladagur, þá leyfi ég mér að vera ógeðslega latur.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Konu minnar Marsibil G. Kristjánsdóttur.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Loki.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Frá 23 – 3, ótrúlegt hve kveiknar oft í kollinum

á þessum tíma sem vill þó stundum lengjast um of.
Í hvaða stjörnumerki ertu?

Vatnsberi.
Lífsmottóið þitt?

Smile.

Sýknaður
fyrir dómi

Héraðsdómur Vestfjarða
sýknaði á dögunum mann
fyrir umferðarlagabrot þar
sem sök hans þótti ekki
sönnuð. Manninum var gert
að sök að hafa ekið án öku-
beltis eftir Skutulsfjarðar-
braut. Lögreglan mætti bíl
ákærða við umferðareftirlit
og veitti honum eftirför. Sam-
kvæmt vitnisburði lögreglu-
manna var maðurinn búinn
að spenna beltið er hann var
stöðvaður.

Ákærði neitaði hins vegar
sök og sagðist hafa verið
með öryggisbeltið spennt
við aksturinn. Hann var að
skutla félaga sínum út á Ísa-
fjarðarflugvöll sem bar einn-
ig vitni um að ákærði hefði
verið með beltið spennt við
aksturinn. Í dómsorði sagði
að ekkert hefði komið fram
í málinu sem réttlætt gæti að
framburður lögreglunnar
yrði gefið meira gildi en hins
ákærða og félaga hans. Var
hann því sýknaður af kröfum
ákæruvalds í málinu.

Samstarf við
Listahátíð

Menningarstöðin Edin-
borg og Listahátíð Reykja-
víkur verða í samstarfi nú í
lok maí. Samstarfið felst í
tvennum tónleikum í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði en
þeir fyrri verða miðvikudag-
inn 27. maí en á þeim leika
Felix Bergsson og Jón Ólafs-
son. Tónleikarnir eru sagðir
vera skemmtun fyrir fólk á
öllum aldri og syngur Felix
á tónleikunum lög sem hann
hefur flutt undanfarin ár fyrir
börn og fjölskyldur og segja
sögur af tilurð laganna.

Flest lögin á tónleikunum
eru einmitt samin af þeim
félögum Felix og Jóni. Síðari
tónleikarnir verða föstudag-
inn 29. maí en á þeim leikur
tónlistarkonan Ólöf Arnalds.
Ólöf leikur ný lög í bland
við gömu lög sín auk annara
laga og lagstúfa úr ýmsum
áttum. Ólöf dregur fram úr
pússi sínu margvíslega gít-
ara og  strengjahljóðfæri á
tónleikunum, gestum sínum
til skemmtunar, auk þess
sem hún spreytir sig í hljóm-
borðsleik.
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Hugmyndin loksins
orðin að veruleika

Breytingar, kreppa sem dæmi,
geta verið uppspretta nýrra hug-
mynda, einkum og sér í lagi þegar
fólk er sett í þau spor að fara að
hugsa út fyrir kassann, eins og
kallað er. Það var þannig sem
hugmyndin að kattamatnum
Murr spratt upp hjá dr. Þorleifi
Ágústssyni. Hann hafði verið í
námi í útlöndum og komið heim,
starfað hjá Íslenskri erfðagrein-
ingu í nokkur ár en svo lauk
þeirri vinnu sem hann sinnti þar
og því missti hann ásamt öðrum
vinnuna þar í lok árs 2003.

Hann hafði velt fyrir sér hvað
gæti verið skemmtilegt að gera
og fór að hugsa um nýja hluti. Þá
skaut hugmyndinni um fóður
fyrir gæludýr upp í kollinn á Þor-
leifi og hann hóf undirbúnings-
vinnu. Í kjölfarið réð hann sig í
vinnu hjá Rannsóknastofnun
landbúnaðarins og gat haldið
hugmyndavinnu áfram.

Vinna viðVinna viðVinna viðVinna viðVinna við
vöruþróun löngvöruþróun löngvöruþróun löngvöruþróun löngvöruþróun löng

„Ég viðraði þessa hugmynd
þar við menn sem þekktu inn á
þetta svið og þá hófst ég handa
við að þróa verkefnið,“ segir Þor-
leifur. „Vinnan við vöruþróunina
er ansi löng og felst mikið í því
að skoða bakgrunninn fyrir verk-
efnið. Ég eyddi svo mínum frí-
tíma í undirbúningsvinnu fyrir
mögulegt fyrirtæki með það að
markmiði að þróa fóður fyrir
gæludýr út frá þörfum gæludýr-
anna sjálfra en ekki út frá því að
ég væri að vinna hjá einhverju
fyrirtæki sem þyrfti að losna við
hráefni, líkt og reyndin er nánast
alltaf með slíka framleiðslu.

Sú vinna hófst á vordögum
2004. Með mér að þessu verkefni
fékk ég vin minn og samstarfs-
mann dr. Braga Líndal Ólafsson
og með hléum höfum við undir-
búið þetta í frístundum. En það
má segja að raunveruleg vinna
með það að markmiði að stofna
um hugmyndina félag hafi átt
sér stað af hálfu fóðurfræðingsins
og mín á síðasta ári.

Hins vegar mætti segja að
fyrstu staðfestingu um að hug-
myndin væri góð hafi ég fengið
árið 2005 þegar ég fékk styrk til
að gera viðskiptaáætlun fyrir
verkefnið. Þeim leist vel á þetta
hjá Impru og í kjölfarið fékk ég
mann með mér í verkefnið að

ljúka viðskiptaáætlun.“

Vildi gera þetta áVildi gera þetta áVildi gera þetta áVildi gera þetta áVildi gera þetta á
réttum forsendumréttum forsendumréttum forsendumréttum forsendumréttum forsendum

Síðan fór boltinn að rúlla og
Þorleifur segir verkefnið, frá sín-
um bæjardyrum séð, alltaf hafa
getað orðið að veruleika.

„Hitt er svo annað mál að ég
hef aldrei viljað gera þetta nema
á réttum forsendum og þær hafa
verið á því byggðar, að ég hef
viljað hafa rétt fólk með mér í
verkefninu. Það eru kannski tvö
til þrjú ár sem ég ákvað að ég
ætlaði að láta verða af þessu. En
hitt er annað mál að það hafa
verið, og eru, ýmsar hindranir á
veginum,“ segir Þorleifur, og
segir nýsköpun á Íslandi ekki
vera gert hátt undir höfði.

Aðgengi að fjár-Aðgengi að fjár-Aðgengi að fjár-Aðgengi að fjár-Aðgengi að fjár-
magni nánast ekkertmagni nánast ekkertmagni nánast ekkertmagni nánast ekkertmagni nánast ekkert

„Aðgengi að upplýsingum og
aðstoð með fjármagn er nánast
ekkert. Það eru til alls konar
nefndir og sjóðir sem veita smá-
styrki. Þeir eru fyrir mér meira
sem uppörvun og gæðastimpill
fyrir verkefni, en það er langur
vegur frá að þeir hjálpi nýsköp-
unarfyrirtækjum til einhverra
stærri verka. Svo eru ekki nægj-
anlegir möguleikar. Það hafa
verið til atvinnuhvetjandi fjár-
festingarfélög líkt og Hvetjandi
á Vestfjörðum. Þau hafa því mið-
ur ekki skilað því sem þau eiga
að gera og í reynd er sorglegt hve
fá verkefni hafa hlotið náð fyrir
augum þeirra. Vandinn felst í
því að koma góðri viðskiptahug-
mynd af pappírnum yfir í fram-
kvæmd. Það er forsenda fyrir að
svona verkefni geta gengið. Það
er því mjög dapurt í öllu því
góða árferði sem var, að ekkert
skuli hafa gerst í þeim málum.

Það sem mætti auðvitað gera
og lausnin er sú, að bankarnir
sem nú eru í eigu ríkisins eiga að
búa til ákveðna sjóði þar sem
nýsköpunarhugmyndum er veitt
alvöru fyrirgreiðsla, í formi
styrkja, hlutabréfakaupa eða lána
til lengri tíma á mjög lágum vöxt-
um. Við getum sagt sem svo, að
ef slíkir peningar eru lagðir til
upp á um milljarð á ári, þá væri
sennilega hægt að koma af stað
tíu góðum fyrirtækjum, með fullt

af nýjum störfum, sem myndu
skila af sér ennþá fleiri störfum.
En það er því miður ekki verið
að hugsa svona og óskiljanlegt
með öllu í ljósi gríðarlegra af-
skrifta lána til óráðsíumanna.“

Trú á nýsköp-Trú á nýsköp-Trú á nýsköp-Trú á nýsköp-Trú á nýsköp-
un í lágmarkiun í lágmarkiun í lágmarkiun í lágmarkiun í lágmarki

– Finnst þér þetta vera tengt
nýsköpun á landsbyggðinni eða
er vandamálið til staðar á öllu
landinu?

„Þetta er um allt land og ég
þekki þess dæmi að þrautseigja
hefur haldið þeim sem hafa lifað
á floti, fyrir utan þau fyrirtæki
sem hafa komið erlendis frá.

Vandinn á landsbyggðinni
felst í því að t.d. á Vestfjörðum
er trú á nýsköpun í algjöru lág-
marki. Fiskur er það sem blífur
hérna og allt annað en fiskur er
fólki framandi. Það má því segja
að fiskurinn sé það sem virkar
fyrir Vestfirði, á sama tíma og
hann stendur öðrum iðnaði fyrir
þrifum.

Ef þessi hugsunarháttur breyt-
ist ekki, hann er nú samt óðum
að breytast, þá er það mjög slæmt.
Ég fann ítrekað fyrir þessum
hugsunarhætti og oftar en ekki
kom undarlegur svipur á viðmæl-
endur mína þegar ég sagðist ekki
ætla að nota fisk í mína fram-
leiðslu. Hitt er annað mál að það
er margt hægt og sem betur fer er
ferðamannaþjónustan að taka við
sér.

En það eru engar fyrirgreiðslur
neins staðar og þú færð ekki
krónu frá bönkunum. Við til
dæmis höfum þurft að leggja
fram handveð auk annarra veða
til að fá svokallaða fyrirgreiðslu
hjá bankanum, en það sér hver
heilvita maður að það er ekki
stuðningur við nýsköpun. Ég
held í reynd að bankarnir eigi að
hætta að tala um fyrirgreiðslu,
sem er rangnefni á tímum sem
þessum þegar vextir eru farnir
upp úr öllu valdi, einkum og sér
í lagi vegna bruðls og óráðsíu
bankanna sjálfra.

Borga fyrirBorga fyrirBorga fyrirBorga fyrirBorga fyrir
spillingu bankannaspillingu bankannaspillingu bankannaspillingu bankannaspillingu bankanna

– Hvernig hefur þá gengið í
vetur að koma fyrirtækinu á
koppinn?

„Það hefur gengið vel, því við

vorum búnir að fjármagna kaup
á tækjum og tólum. En það sem
gerðist í haust var að við vorum
með ákveðið rekstrarlán í gangi,
og eftir að bankarnir hrundu hefur
það reynst okkur þrautinni þyngra.
Peningarnir sem við ætluðum að
nota til að búa til störf hafa farið
í að borga til baka bönkunum
fyrir þeirra eigin spillingu í formi
hárra vaxta. Það gengur ekki til
lengdar og er og verður banabiti
fjölmargra fyrirtækja.“

Til sölu í BónusTil sölu í BónusTil sölu í BónusTil sölu í BónusTil sölu í Bónus

Þorleifur er mjög stoltur af
verksmiðjunni í Súðavík því upp-
setning hennar hefur verið unnin
í mjög nánu sambandi við Mat-
vælastofnun Íslands á Selfossi.
„Við erum í mjög góðu sambandi
við stofnunina og þeir hafa haft
mjög gott eftirlit með uppsetn-
ingu hennar. Framleiðsla á katta-
matnum hefst síðan á næstu vik-
um,“ segir Þorleifur.

Markaðir fyrir gæludýrafóður
er alltaf grár kassi, að sögn Þor-
leifs. Engu að síður er Murr búið
að gera sölusamninga við dreif-
ingaraðila, sem er Fisksöluskrif-
stofan sem sér um alla sölu og
dreifir í verslanir. „Þessi vara fer
meðal annars í verslanir Bónus
og Guðmundur Marteinsson
verslunarstjóri í Bónus hefur ver-
ið okkur bakhjarl alveg frá byrj-
un. Hann hefur haft trú á þessu
verkefni og það er gríðarlega
mikilvægt að finna fyrir slíku,“
segir Þorleifur.

Um leið og framleiðsla á fóðr-
inu hefst fer fyrirtækið af stað
með eina tegund af kattamat,
heilfóður fyrir ketti, en til að
auðvelda fólki rétta notkun eru
upplýsingar á umbúðum sem
segja til um hvað á að gefa kett-
inum mikið. Reglan er sú að mið-
að er við meðalkött sem vegur
fjögur kíló.

„Þetta er svokallað heilfóður.
Allt okkar fóður er unnið úr há-
gæða hráefni, allt saman valið
hráefni og er stimplað til mann-
eldis. Við fáum aldrei og höfum
ekki sóst eftir neinu hráefni sem
ekki uppfyllir þær kröfur. Það er
ekki hægt að byggja vöru eða
vöruþróun á einhverju rusli.“

Áhugi erlendis fráÁhugi erlendis fráÁhugi erlendis fráÁhugi erlendis fráÁhugi erlendis frá

– Þið eruð að fara að herja í

íslenskan markað en er horft á
erlenda markaði líka?

„Við byrjum að sjálfsögðu
smátt. Hitt er svo auðvitað annað
mál, að við erum nú þegar búnir
að horfa í kringum okkur. Þar er
ýmislegt í pípunum og margt
mjög áhugavert og okkur hefur
verið sýndur áhugi í Skandinavíu
og Bandaríkjunum. Það eru
aðilar þar sem eru að bíða eftir
að við förum af stað með fram-
leiðsluna.

En við ætlum að byrja á að
fara með vöruna á innanlands-
markað og kynna hana. Það verð-
ur ánægjulegt fyrir Vestfirðinga
að geta keypt vöru sem er fram-
leidd hér. Það er líka mjög
ánægjulegt að við gátum fengið
aðstöðu fyrir verksmiðjuna okkar
í Súðavík. Þar starfar hjá okkur
frábært starfsfólk sem býr í Súða-
vík. Þar fara þær fremstar í flokki
Vilborg Arnarsdóttir og Sigurdís
Samúelsdóttir, Bogga og Dísa.“

Þróa einnigÞróa einnigÞróa einnigÞróa einnigÞróa einnig
hundanammihundanammihundanammihundanammihundanammi

Frá áramótum hafa þrír starfs-
menn unnið hjá fyrirtækinu en
frá síðasta hausti hefur einn verið
í fullu starfi.

„Frá því í haust hefur mest af
okkar tíma farið í að setja upp
verksmiðjuna. Það hefur verið
töluvert meira mál en við ætluð-
um okkur því við erum að setja
upp fullkomna niðursuðulínu.
Við ætluðum okkur að sjóða nið-
ur í samstarfi við aðra en það
gekk ekki eftir. Við ákváðum
því að fara alla leið með þetta.

Við höfum einnig verið í tölu-
verðri vöruþróun. Við höfum
ekki einungis verið að þróa katta-
mat heldur höfum við einnig
verið að prófa okkur áfram með
sælgæti fyrir hunda sem búið er
til úr nautakjöti. Svo höfum við
einnig verið að þróa „nagbein“
fyrir hunda, sem búið er til úr
svínaeyrum sem við verkum á
ákveðinn hátt. Það hefur orðið
mjög vinsælt af þeim sem hafa
keypt þá vöru.

Síðan erum við með verkefni í
gangi sem við fengum styrk fyrir
frá Impru í vöruþróun. Við erum
að ljúka henni með þessari vöru
sem kemur fyrst á markað hjá
okkur, en vonir standa til að við
getum aukið það. Næsta haust
verðum við þannig vonandi
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komnir á kaf í að hanna framleiða
fleiri vörur. Það er gömul saga
og ný hjá nýsköpunarfyrirtækj-
um, að ef styrkir og fyrirgreiðslur
væru auknar, þá gengi allt hraðar
fyrir sig og hægt væri að ráða
fleira fólk. En þetta skilja því
miður flestir aðrir en þeir sem
peningunum stjórna.“

– Sérðu þá möguleika fyrir fyr-
irtækið að stækka enn frekar?

„Möguleikarnir eru fyrir hendi
og það hefur nú verið þannig að
þeir kettir sem bragða matinn
eru vitlausir í hann. Enda eru
kettir þannig gerðir að þeir láta
ekki plata sig. Þeir hafa innbyggt
í sér að þeir vita hvað er gott fyrir
þá.“

Horft til katt-Horft til katt-Horft til katt-Horft til katt-Horft til katt-
arins og eigandansarins og eigandansarins og eigandansarins og eigandansarins og eigandans

– Þegar kattamatur er hannað-
ur, hvort er hann meira hannaður
fyrir köttinn eða eigandann?

„Það þarf að horfa á þetta
beggja blands. Í fyrsta lagi þarf
að reikna þetta út frá næringar-
þörf kattarins. Kettir eru sérhæfð-
ustu kjötætur sem ganga á jörð-
inni. Köttum er ekki eðlilegt ann-
að en að éta kjöt og það er ekki til
nein þekkt kattategund sem hefur
sérhæft sig í því að éta fisk. Kettir
þurfa ákveðnar amínósýrur sem
þeir fá bara úr kjöti. Kettir þurfa
í rauninni mjög flókið samspil af
efnum og því skiptir öllu máli
hvernig fóðrið er samsett.

En svo kemur inn í þetta að
kötturinn fer ekki sjálfur út í búð.
Eigandinn fer út í búð og hann
þarf virklega að trúa því að fóðrið
sé gert á réttan hátt og sé girnilegt.
Við getum allavega sagt um
okkar mat, að hann er unninn úr
kjöti og hliðarafurðum sem þér
er líka óhætt að borða. Nú þegar
erum við að leggja drög að sér-
hæfðu fóðri fyrir eldri og yngri
ketti ásamt fóðri fyrir kettlinga-
fullar og mjólkandi læður.“

Ber mikla virð-Ber mikla virð-Ber mikla virð-Ber mikla virð-Ber mikla virð-
ingu fyrir dýrumingu fyrir dýrumingu fyrir dýrumingu fyrir dýrumingu fyrir dýrum

– Þú ert mikill dýraunnandi?
„Ég er auðvitað með mitt dokt-

orspróf í dýralífeðlisfræði og hef
lesið faglega mjög mikið. En
kannski skiptir mestu að ég er
alinn upp á dýralæknaheimili.
Pabbi er dýralæknir og elsta systir
mín einnig. Ég hef alla tíð um-
gengist dýr mikið og fengið mjög
mikla vitneskju um dýr. Ég hef
farið ófáar vitjanir með pabba í
sveitina. Þegar vinir mínir voru
á leikskóla í gamla daga, þá fór
ég í vitjanir með pabba. Mér hefur
alla tíð verið kennt að bera mikla
virðingu fyrir dýrum og það skal
enginn umgangast dýr af van-
virðingu eða halda að hægt sé að
koma fram við þau líkt og þau
séu óæðri. Það er ekki neinum til
bóta.

En þetta verkefni hefur verið
sérstakt áhugamál hjá mér í

nokkurn tíma og ég vil gera þetta
vel. Þess vegna hafa ýmsir sagt
að þeim finnist þetta taka alltof
langan tíma hjá mér en við höfum
ekkert verið að flýta okkur með
verkefnið sérstaklega. Við höfum
aftur á móti lagt gríðarlega vinnu
í undirbúning og prófanir. Það
eru ófáar blöndurnar sem við höf-
um prufukeyrt fram og til baka.

Niðurstöður úr mælingum sem
við höfum látið gera eru mjög
góðar og benda til að þessi hug-
mynd sem við leggjum upp með
sé að ganga fullkomlega upp.

Næringarsamsetningin og orku-
innihald er mjög gott og algjör-
lega eftir þörfum dýrsins. Það
skiptir okkur gríðarlega miklu
máli, því það er ekki hægt að
leggja upp með slæma vöru.“

FóðurfyrirtækiFóðurfyrirtækiFóðurfyrirtækiFóðurfyrirtækiFóðurfyrirtæki
komið og fariðkomið og fariðkomið og fariðkomið og fariðkomið og farið

– Eru margir í þessum geira á
Íslandi?

„Nei, það eru ekki margir. En
það er þó til að mynda eitt fyrir-
tæki sem framleiðir fóður úr fiski

og það hefur verið að seljast gríð-
arlega vel, sem er mjög gott mál
og ánægjulegt þegar fólk kaupir
íslenskt. Hins vegar hafa ófáir
ætlað sér af stað með fóðurgerð
fyrir gæludýr, en við skulum
segja að í nánast öllum tilfellum
er það sameiginlegt að farið hefur
verið af stað á kolvitlausum for-
sendum og af vanþekkingu. Fólk
hefur ætlað sér að græða pening
strax og á einhverjum úrgangi.

Ef maður tapar virðingunni
fyrir því sem maður er að vinna
við, þá er útkoman eftir því. Enda

sér maður víða úti í heimi að það
eru að koma upp annað slagið
mál þar sem verið er að nota alls
kyns óefni í fóður fyrir ketti með
tilheyrandi afleiðingum.

Við erum að sjálfsögðu að
keppa við stór erlend fyrirtæki á
markaðnum en okkar vara er að
minnsta kosti sambærileg hvað
varðar verð og gæði. Það sem
við getum líka ábyrgst er að allt
okkar hráefni er íslenskt og er
slátrað til manneldis. Alíslensk
framleiðsla.

– birgir@bb.is
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Ótrúlegt þrekvirki unn-
ið á vestfirskum völlum

Golfvallahönnuðurinn Edwin
Roald hefur lokið yfirferð sinni
yfir golfvelli á Vestfjörðum, en
hann ákvað í haust að láta golf-
klúbbum á Íslandi í té hundrað
vinnustundir endurgjaldslaust.
Hugmynd Edwins varðandi út-
hlutun tíma var að forráðamenn
klúbbana sæktu sjálfir um með
því að senda honum óskir um
slíkt þar sem fram kæmi stutt
lýsing á verkefninu. Tekið var
sérstaklega fram að klúbbar með
fæstu félagana hefðu forgang en
fjöldi vinnustunda fyrir hvern og
einn réðist af eðli verkefnisins
og fjölda umsækjanda. Áhuginn
lét ekki á sér standa á Vestfjörð-
um og tók Edwin „vestfirska-
golfhringinn“ á tæpri viku. Hann
er gríðarlega ánægður með þá
uppbyggingu sem hefur verið á
golfvöllunum á svæðinu og telur
að sú uppbygging sem hefur ver-
ið á þeim með litlu fjármagni og
vinnuafli sé þrekvirki.

Við náðum tali af Edwin á
Tungudalsvelli í Skutulsfirði,
velli Golfklúbbs Ísafjarðar, en
þar hafði hann nýlokið göngutúr

um völlinn með forráðamönnum
klúbbsins. Segja má að „Tungu-
dalslognið“ hafi farið fremur
hratt yfir dalinn það kvöld. Edwin
er ekki ókunnugur vestfirsku
völlunum en hann valdi einmitt
um árið sjöundu holuna á Meðal-
dalsvelli í Dýrafirði fallegustu
golfholu landsins. En hvernig
kviknaði þessi hugmynd hjá Ed-
win að gefa klúbbum landsins
þessar vinnustundir?

Möguleikarnir áMöguleikarnir áMöguleikarnir áMöguleikarnir áMöguleikarnir á
landsbyggðinnilandsbyggðinnilandsbyggðinnilandsbyggðinnilandsbyggðinni

„Í stuttu máli finnst mér mögu-
leikarnir í golfvallahönnun einna
helst vera á landsbyggðinni. Það
eru svo mörg tækifæri ónýtt en
jafnframt við uppbyggingu golf-
valla úti á landi höfðu menn litla
peninga milli handanna og því
„neyddust“ þeir til að nota það
sem náttúran gefur af sér. Þrátt
fyrir allt þá hefur sú „neyð“ gefið
af sér mjög áhugaverða golfvelli
og alveg einstakar holur. Það er
þetta sem við eigum að nýta okk-
ur, þetta ósnerta landslag,“ segir

Edwin, og telur Íslendinga gjarn-
an mega hrista af sér ákveðna
minnimáttarkennd þegar kemur
að golfvöllunum og segir þá telja
að þeir standist ekki samanburð
við velli úti í hinum stóra heimi.

„Möguleikarnir á landsbyggð-
inni eru miklu meiri en á þéttbýlu
svæði líkt og á höfuðborgarsvæð-
inu. Það er svo margt hægt að
gera þegar þú ert ekki bundinn af
því að vellirnir þurfi að þola
mikla umferð. Það er himinn og
haf á milli þess hvað þú getur
leyft þér að gera við hönnun
slíkra valla. Þess vegna finnst
mér mjög heillandi að vinna við
vellina hérna á landsbyggðinni.
Í mörgum tilfellum vantar svo
sáralítið upp á til að lyfta megi
völlunum upp um einn eða fleiri
gæðaflokka. Það finnst mér
spennandi tilhugsun. Heima-
menn á hverjum stað eru e.t.v.
fljótir að gleyma því og þess
vegna vona ég að þessi litlu innlit
mín minni aðstandendur vallanna
á hvað þeir eru með í höndunum.“

„Ég læri líka mikið af því að fá
að vinna með smærri klúbbunum.

Íslenskir golfvellir, ekki síst lands-
byggðarvellir og það vinnuum-
hverfi sem þar ríkir, hefur mótað
mig sem hönnuð og verið mér
ákaflega góður skóli. Á ferð
minni um landið nú í vor hafa
komið fram ýmsar áskoranir. Ég
hef tekið þátt í umræðum með
forráðamönnum klúbbanna um
það hvernig leysa megi hin ýmsu
vandamál. Áskorunin felst í því
að leysa þau með sem minnstum
tilkostnaði og þannig að af hljót-
ist jafnvel einhver vinnusparn-
aður í umhirðu.

Þetta kennir manni að leita
lengra í hugarfylgsnið eftir lausn-
um og þannig finnst mér ég geta
bætt mig og orðið sterkari hönn-
uður. Ég finn það líka núna, að
ég smitast af þeim eldmóði og
áhuga sem býr í þeim sem ég hef
fengið að hitta og ræða við. Það
má segja að þetta sé besta nám-
skeið sem ég get hugsað mér.“

VeikleikarnirVeikleikarnirVeikleikarnirVeikleikarnirVeikleikarnir
koma í ljós á vorinkoma í ljós á vorinkoma í ljós á vorinkoma í ljós á vorinkoma í ljós á vorin

– Áhugi klúbbanna lét ekki á

sér standa þegar þú gafst þetta
út?

„Nei, engan veginn. Ég bjóst
ekki við svona góðum viðtökum
og reikna með að vinnustundirnar
verði ívið fleiri áður en yfir lýkur,
svo að ná megi einhverri áþreif-
anlegri og nytsamlegri niður-
stöðu í hverju tilviki fyrir sig.
Þetta voru um tuttugu klúbbar
sem höfðu samband og þar á
meðal allir klúbbarnir hérna á
Vestfjörðum.

Ég ákvað að taka Vestfjarða-
hringinn núna í vor því það er
mjög gott að skoða vellina á vor-
in. Þá koma þeirra helstu vanda-
mál í ljós og þá sjáum við betur
hvað þarf að lagfæra og hvernig
á að gera það.“

Klúbbarnir þurfa oftKlúbbarnir þurfa oftKlúbbarnir þurfa oftKlúbbarnir þurfa oftKlúbbarnir þurfa oft
utanaðkomandi álitutanaðkomandi álitutanaðkomandi álitutanaðkomandi álitutanaðkomandi álit

– Hvernig verkefni hafa klúbb-
arnir viðrað við þig?

„Þau eru æði mörg og misjöfn.
Sumir eru með einhver afmörkuð
viðfangsefni sem þeir eru að pæla
í. Aðrar heimsóknir felast í því
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að við göngum saman um völlinn
og ræðum okkar á milli ýmis
atriði sem menn benda á að fyrra
bragði. Það hafa komið upp
skemmtilegir vinklar út úr þeim
göngutúrum. Oftast er þetta
þannig að menn hafa hugsað sér
að gera einhverja fyrirfram
ákveðna hluti en þeir hafa dáið í
umræðunni innan klúbbsins.

Þegar einhver utanaðkomandi
eins og ég kemur á svæðið og
tekur undir þessar hugmyndir,
þá kviknar aftur áhuginn á að
hrinda hugmyndunum í fram-
kvæmd. Það eru margar skemmti-
legar hugmyndir að gerjast hjá
klúbbunum og þetta lýsir þeim
metnaði sem er innan þeirra til
að gera vel.“

EftirminnlegirEftirminnlegirEftirminnlegirEftirminnlegirEftirminnlegir
vellir á Vestfjörðumvellir á Vestfjörðumvellir á Vestfjörðumvellir á Vestfjörðumvellir á Vestfjörðum

Edwin segir vellina á Vest-
fjörðum búa yfir sterkum ein-
kennum og íslenskir vellir yfir
höfuð styðjast mikið við það land
sem þeir liggja í. „Það er í raun-
inni mjög gott. Golfvellir t.d. í
Ameríku eru mikið breyttir. Því
meiri mótun sem verður á upp-
byggingu valla gerir það óum-
flýjanlegt að þeir steypist allir í
sama mótið. Hér hefur hver völl-
ur miklu meiri sérkenni og þeir
verða eftirminnilegir fyrir vikið.“

Sveitarfélögin mættuSveitarfélögin mættuSveitarfélögin mættuSveitarfélögin mættuSveitarfélögin mættu
styðja klúbbana beturstyðja klúbbana beturstyðja klúbbana beturstyðja klúbbana beturstyðja klúbbana betur
Edwin segir það hafa komið

sér á óvart hvað klúbbarnir hafa
náð að gera við vellina sína með
þó ekki meiri stuðningi frá sveit-
arfélögunum sem þeir tilheyra.

„Mér finnst að sveitarfélögin
mættu klárlega styðja betur við
golfvellina. Þeir eru íþróttamann-
virki rétt eins og íþróttahús eða
sundlaug. Það er hægt að fara í
endalausar rökræður um það
hversu mikið íþróttamannvirki
eru notuð af hvað mörgum, en ég
held að þegar menn teldu saman
afþreyingarklukkutímana eins og
til dæmis í Tungudal, þá yrði
það dágóður tími. Það eru afar
fáir sem fara í sund í fjóra tíma
líkt og golfararnir eyða á vellin-
um. Það er einnig þýðingarmikið
fyrir sveitarfélögin að geta boðið
upp á góða golfvelli, ferða-
mennskunnar vegna.“

Óskandi að mennÓskandi að mennÓskandi að mennÓskandi að mennÓskandi að menn
ynnu meira samanynnu meira samanynnu meira samanynnu meira samanynnu meira saman

Aukið samstarf milli klúbba á
Vestfjörðum er ofarlega í huga
Edwins eftir yfirferð hans um
svæðið. Hann segir sýnt að
vegalengdir t.d. milli Bolungar-
víkur og Ísafjarðar séu ekki til
fyrirstöðu.

„Segjum að menn standi sam-
an að kaupum og notkun á tækj-
um sem eru ekki notuð daglega
og fleira þessu tengt. Það er nefni-
lega svo margt sem tapast þegar

menn eru að vinna hlutina hver í
sínu horni. Ef menn vinna saman
í öllu sem hægt er, þá stækkar
bara kakan og sneiðarnar þar af
leiðandi með.

Ég heyri það í mörgum klúbb-
um víða um landið að menn bíða
sumarsins með tilhlökkun. Við
erum sammála um það að Íslend-
ingar muni ferðast meira innan-

lands í sumar en áður og því er
ég mjög vongóður fyrir hönd ís-
lenskra landsbyggðargolfklúbba.
Ég vona innilega að um þá skapist
lífleg umræða í sumar og að þeir

fái meiri athygli en áður. Þeir
eiga hana skilið,“ segir Edwin
Roald, golfvallahönnuður.

– birgir@bb.is

Sjóstöngin skilar milljarði
Ætla má að erlendir ferða-

menn sem koma til landsins til
að stunda sjóstangaveiðar á yfir
40 bátum frá Vestfjörðum skilji
eftir um milljarð króna í þjóð-
arbúinu. Fyrirtækin Hvíldar-
klettur á Suðureyri og Sumar-
byggð í Súðavík eru umsvifa-
mikil í þessari starfsemi og gera
út frá sex stöðum. Bæði gera
þau upp í evrum og hefur hagur
þeirra vænkast með veikri
stöðu krónunnar. Þá hafa þau

bæði hækkað verð frá síðasta ári.
Hvíldarklettur á Suðureyri gerir
út 22 báta, 11 frá Suðureyri og
sama fjölda frá Flateyri. Fyrir-
tækið er einnig með gistingu á
báðum stöðunum. Elías Guð-
mundsson framkvæmdastjóri
segir að alls nýti um þrjú þúsund
manns gistiaðstöðu fyrirtækisins,
en hátt í helmingur komi til að
stunda sjóstangaveiðar.

„Fjöldinn sem kemur til að
veiða á okkar vegum í ár er eitt-

hvað minni en í fyrra,“ segir Elías
í samtali við mbl.is. „Á móti kem-
ur að við höfum hækkað verð tals-
vert frá því í fyrra, en allt okkar
kerfi byggist á evru, annað er ekki
mögulegt eins og mál standa.
Þessi verðhækkun er kannski
ástæðan fyrir fækkun hjá okkur,
en afkoman verður betri í ár og
við reiknum með að tekjur aukist
um 200%,“ segir Elías.

Fyrstu veiðimennirnir á vegum
Hvíldarkletts komu í byrjun mán-

aðarins. Þjóðverjar hafa verið
í meirihluta gesta fyrirtækisins
á síðustu árum, en í ár verður
breyting þar á. Fyrirtækið hef-
ur aflað nýrra markaða og
Tékkar og Pólverjar verða áber-
andi í hópi veiðimanna í sum-
ar, en einnig Svíar og Danir
auka Þjóðverja. „Þeir sem
koma til okkar frá Póllandi og
Tékkandi virðast hafa meira á
milli handanna en Þjóðverjarn-
ir sem hingað hafa komið.“

Mikil aðsókn í Vinnuskólann
Um 130 ungmenni hafa sótt

um starf hjá Vinnuskóla Ísa-
fjarðarbæjar í sumar. „Við
reynum að finna vinnu fyrir
alla en ég get ekki sagt til um
það eins stendur hvort allir fái
starf á því tímabili sem þeir
hafa óskað eftir. Ég er núna að
vinna úr umsókum og því er of
snemmt að segja til um það“,
segir Margrét Halldórsdóttir,
íþrótta- og tómstundafulltrúi

Ísafjarðarbæjar. Aðsókn í Vinnu-
skólann hefur aukist frá því á
síðasta ári þegar rétt yfir 100
manns sóttu um. „Í ár eru 16 ára
krakkarnir að skila sér betur til
okkar en í fyrra, en til viðbótar
við þessa 130 sem sóttu um eru
við einnig með nokkra 17-18 ára
krakka“, segir Margrét. Ung-
mennin sem stendur til boða at-
vinna í Vinnuskólanum eru á
aldrinum 14-18 ára.

Unglingavinnan hefst 8. júní
og verður hún með hefðbundnu
sniði fyrir utan nokkrar nýjungar.
„Við erum alltaf að reyna auka
fjölbreytileikann. Í ár verðum við
með þjónustudeild sem ekki hef-
ur verið áður en þeir sem starfa
innan hennar ganga í alls konar
viðhald hjá Vinnuskólanum. Svo
verðum við með frístundaskóla
fyrir 7-9 ára börn. Skipulögð dag-
skrá verður frá kl. 9-12 en hægt

er fá gæslu frá kl. 8-9 og 12-
13. Þetta leikjanámskeið verð-
ur í gangi nánast allt sumarið
eða frá 8. júní til 14. ágúst“,
segir Margrét. Innan skamms
verður gefinn út bæklingur um
frístundaskólann þar sem allar
upplýsingar koma fram. Frí-
stundaskólinn mun hafa að-
stöðu í húsakynnum Dægra-
dvalar þó dagskráin muni að
mestu leiti fara fram utandyra.

Bygging sumarhúss stendur yfir á Geirmundarstöðum í
Fljótavík. Ásmundur Guðnason og systkini hans standa fyrir
byggingu sumarhússins en faðir þeirra Guðni Ásmundsson
segist hanga aftan í framkvæmdunum. Tvö ár tók að fá leyfi
fyrir byggingunni og er það ekki stjórnsýslukerfinu til sóma að
sögn Guðna. Hann segist telja að mesta uppbyggingin í krepp-
unni sé á Hornströndum því Magnús Helgason sé einnig að
byggja hús við hliðina á börnum Guðna. Húsið á Geirmundar-
stöðum verður ekki klárað í sumar og segir Guðni að fara verði
varlega í allar framkvæmdir á meðan kreppunni stendur.

„Gesthúsið eða geymslan verður byggð og allar undirstöður

og annað verður látið bíða. Þetta eru bara venjulegir skíthælar
sem standa að þessari framkvæmd þannig að þetta verður gert
í áföngum,“ segir Guðni.

Hann segir töluverðan snjó ennþá á Hornströndum en sé
óðum að minnka. Framkvæmdir eru hafnar hér heima og er
byrjað að smíða glugga og hurðir fyrir húsið. Svo þegar gefur
gott veður, verður siglt með hurðirnar og gluggana norður.
Hann segir áhöld um það hvort jörðin eigi að heita Geirmundar-
staðir eða Skjaldabreið og fari eilítið eftir því hve viðkomandi er
gamall þegar hann ákveður nafnið.

– birgir@bb.is

Mesta uppbyggingin á Hornströndum?
Grunnurinn að fyrirhuguðu sumarhúsi Magnúsar Helgasonar í Fljótavík.
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Byggðastefnan
er flopp

Bloggið

Hlutverk stjórnvalda á ekki að
snúast um þúfur í einhverjum
hreppum. Verkefni stjórnvalda
er að tryggja að grunnnet samfé-
lagsins sé í lagi. Samgöngur, fjar-
skipti, flutningsleiðir, grunnþjónusta og öflugir nýsköpunarsjóðir
eru verkefni stjórnvalda. Þegar þessir þættir eru komnir í lag er hægt
að gera áætlanir um frekari uppbyggingu. Það er krafa okkar sem
búum úti á landi að uppbygging grunnnetsins sé sett í forgang.
Þangað til því verkefni er lokið er það beinlínis móðgun ef nota á
frekari fjármuni í gæluverkefni kjördæmapotara.

Það er grátlegt að horfa á upphæðirnar sem runnið hafa í gegnum
fjárlaganefnd sl. ár og áratugi. Peningastraumur til ótal óskynsamlegra
verkefna sem engu hafa skilið öðru en rekstrarkostnaði eða standa
eftir sem minnisvarðar um skammsýna byggðastefnu. En núna er
sögulegt tækifæri til þess að snúa þessari hugmyndafræði við.

Með stjórnlagaþingi á næsta ári verður vonandi breyting á þessu
kerfi þúfnapólitíkurinnar. Það verður spennandi að taka þátt í
uppbyggingu byggðar á Íslandi takist það.

Grímur Atlason – http://eyjan.is/grimuratlason

Jöfnungs-
flutningur

Jöfnun flutningskostnaðar á
Íslandi hefur ekki fengið mikinn
hljómgrunn hingað til þrátt fyrir
að þörfin fyrir slíkt sé til staðar.
Flutningskostnaður er það mikill
fyrir heimili og fyrirtæki á
landsbyggðinni að takast þarf á
við það mál. Samkvæmt gjald-
skrá kostar t.d. 460.000 kr. að
koma 40 feta gám á milli Reykjavíkur og Ísafjarðar. Fyrirtæki sem
þarf að flytja 150 slíka gáma á ári fær væntanlega afslátt frá gjald-
skrá en engu að síður er þetta svo mikill kostnaður að hann skekkir
samkeppnisstöðu fyrirtækisins. Þar með er samkeppnisstaða lands-
byggðarinnar skert. […]

Mér þykir ekki ólíklegt að einhver geri þá athugasemd að þetta sé
mál sem ekki eigi að takast á við þegar efnahagslífið er svo slæmt
sem raun ber vitni. En jú, það á einmitt að takast á við þetta núna til
að þau fyrirtæki sem eru að skapa verðmæti og útflutningstekjur
hafi til þess aðstæður að halda því áfram. Það er nefnilega erfitt við
núverandi aðstæður og hefur orðið erfiðara með hverju árinu í takt
við hækkandi flutningskostnað.

Halldór Halldórsson – http://blog.eyjan.is/halldor/

Skilur ekki
fréttirnar

Vonandi eru það aldursmerki
hjá mér að botna iðulega lítið í
fréttum á helstu fréttavefjum
landsins. Vonandi liggur vandinn
hjá mér en ekki hjá miðlunum.
Eðlilegra er að skilningi mínum
hraki með aldrinum en að frétta-
miðlum hraki. Þeim ætti að fara
fram með aldrinum. Mér fer ekki fram heldur aftur.

Nánast alltaf þegar ég renni yfir fréttadálkana er þar eitthvað sem
ég skil ekki. Bara núna í morgun hefur þetta gerst aftur og aftur.
Fréttir ættu þó að vera til skilningsauka en ekki öfugt, hefði ég
haldið. […] Mér leyfist að tuða yfir gallaðri vöru þó að ég geti ekki
framleitt betri vöru sjálfur. Jafnvel þó að gallarnir séu ekkert annað
en mín eigin ímyndun.Sérhver áhugamaður um fótbolta liggjandi
afvelta með bjórvömb í sófanum framan við sjónvarpið (eða bak við
sjónvarpið eins og Guðni Ágústsson hefði líklega sagt, samanber
ummæli hans um stað konunnar bak við eldavélina) getur gagnrýnt
þá Rooney og Ronaldo þegar þeir gera einhvern óskundann á
vellinum.          Hlynur Þór Magnússon – http://hlynur.eyjan.is

Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga,
líkt og fyrirtækja, fyrir þetta ár
eru í uppnámi gangi spár Seðla-
banka Íslands og fjármálaráðu-
neytisins eftir, er varðar gengi
krónunnar. Ný þjóðhagsspá fjár-
málaráðuneytisins gerir ráð fyrir
því að krónan muni lítið styrkjast
næstu misserin. Gengisvísitalan
var í síðustu viku 223 og kostaði
evran þá rúmlega 170 krónur. Í
nýrri þjóðhagsspá er því spáð að
vísitalan fari ekki undir 200 að
meðaltali næstu þrjú árin. Sam-
kvæmt fjárhagsáætlun Ísafjarð-

arbæjar verður tap á samstæðu-
reikningi sveitarfélagsins upp á
458 milljónir.

Eftir samanburð við önnur
sveitarfélög kom í ljós að mörg
þeirra, a.m.k. á höfuðborgar-
svæðinu, nota gengisvísitölu 160
til að reikna stöðu erlendra lána
á árinu 2009. Sá útreikningur
lækkaði tapið hjá sveitarfélaginu
úr 458 milljónum í rúmar 200
milljónir sem var notað til við-
miðunar í fjárhagsáætlun sveit-
arfélagsins. Tap á samstæðu-
reikningi sveitarfélagsins gæti

því aukist verulega gangi spár
Seðlabanka Íslands og fjármála-
ráðuneytisins eftir.

Ljóst er að sveitarfélög munu
þurfa að skerpa enn meira niður
í rekstri en þau reiknuðu með til
þess að halda áætlunum um af-
komu í lok árs. Þar kemur fátt
annað til greina en að skera niður.
Umhverfi til sölu eigna er fjand-
samlegt í augnablikinu og flest
sveitarfélög, þó ekki öll, hafa
nýtt sér möguleika til hækkunar
á útsvari til hins ýtrasta.

– birgir@bb.is

Tap eykst gangi spár eftir

Bygging vegskála hafin
Um miðjan mars gerðu Vestfirskir verktakar ehf.,  og Ósafl ehf., með sér samning um smíði

vegskála Bolungarvíkurganga. Um er að ræða 140 metra langan vegskála við gangnamunnann
í Hnífsdal og 130 metra langan vegskála við munnann í Bolungarvík. Smíði vegskálans í Hnífsdal
er komin vel af stað og eru menn langt komnir með að steypa sökkla. Áætluð verklok eru í októ-
ber. Yfirumsjón með verkinu hefur Garðar Sigurgeirsson en verktakafyrirtækið Búkki ehf. hef-
ur hafist handa við járnabindingu vegskála Bolungarvíkurganga.

„Við höfum ekki sömu tilfinn-
ingu og tannlæknar fyrir sunnan
um að tannheilsa barna á svæðinu
sé slæm,“ segir Sigurjón Guð-
mundsson, tannlæknir á Ísafirði
um tannheilsu barna á NV-Vest-
fjörðum en tannheilsa barna á
Íslandi hefur verið nokkuð til
umfjöllunar upp á síðkastið. Sig-
urjón segir tannheilsu barna af
erlendum uppruna á svæðinu
fremur verri, en almennt séð er
ástandið gott þó að svartir sauðir
leynist ávallt inn á milli.

Samkvæmt rannsókn frá því í
fyrra hefur tannheilsa íslenskra
barna versnað síðastliðin tíu ár.
Efnt var til átaks fyrir ári og var
boðið upp á ókeypis tannskoðun

Tannheilsa barna ágæt

fyrir þriggja og 12 ára börn. 30%
aukning hefur orðið á tannskoðun
þriggja ára barna en engin
sjáanleg aukning er á skoðun tólf
ára barna.

Samkvæmt forkönnun á tann-
heilsu leikskólabarna sem enn er

í vinnslu, bendir margt til þess
að tannheilsa barna af erlendum
uppruna sé verri en tannheilsa
íslenskra barna. Líkur séu á að
tennur þeirra skemmist meira en
tennur íslenskra barna á leik-
skólaaldri.          – birgir@bb.is
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Efnahagskreppan í heiminum
er enn ekki farin að hafa áhrif á
ferðir með skemmtiferðaskipum
á norðurslóðum. Bókanir í skipin
í Evrópu voru 103% á síðasta ári
og 101% í ár. Hins vegar gætu
áhrifin komið fram á næsta ári í
minnkandi eftirspurn á markaðn-
um í Evrópu. Þetta kom m.a.
fram á fundi sem samtökin Cruise
Iceland stóðu fyrir í Hafnarfirði
fyrir helgi um efnahagsleg áhrif

af komum skemmtiferðaskipa til
Íslands. Hafa þau áhrif aukist
jafnt og þétt síðustu árin, líkt og
vöxtur í þessari tegund ferða-
mennsku hefur borið með sér í
Evrópu og víðar í heiminum.

Kannanir hér á landi hafa sýnt
að hver farþegi verslar að jafnaði
í landi í Reykjavík fyrir 6.300
krónur. Eru þá kaup á skoðunar-
ferðum ekki talin með en yfirleitt
fara 80-85% farþega í slíkar ferð-

ir. Miðað við um 60 þúsund far-
þega yfir árið má reikna með að
þeir eyði um 380 milljónum
króna í beinni neyslu í höfuð-
borginni. Eru viðkomur í aðrar
hafnir landsins þá ekki taldar
með.

Alls er von á 28 skemmtiferða-
skipum til Ísafjarðar í sumar.
Munu skipin bera með sér allt að
18.871 farþega, og fer tala gesta
yfir 30 þúsund ef áhafnarmeð-

limir eru teknir með. Sex skip-
anna munu liggja við akkeri en
22 koma inn í höfn. Samtals eru
skipin 621.361 brúttótonn, en
stærst þeirra er Sea Princess, sem
kemur 1. ágúst, en það er 77.490
brúttótonn og ber 1.950 farþega.
Næst stærst er Queen Elizabeth
II sem kemur þann 14. júní, en
það er 70.327 brúttótonn og ber
1.906 farþega. Drottningin er
heimsþekkt glæsifley og var um

hríð stærsta skemmtiskip í heimi.
Von er á fyrsta skipinu, Princess
Danae, þann 25. maí og verða
gestakomur stöðugar fram á 2.
september.

Alls er búist við um 50 skipum
í 80 heimsóknum til Reykjavíkur
í sumar. Er það svipað og síðasta
sumar. Skipakomur til Akureyrar
verða um 60, 17 til Seyðisfjarðar,
17 til Vestmannaeyja og líkast
til 11 til Grundarfjarðar.

Kreppan gæti birst á næsta ári
Alls er von á 28 skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar í sumar.
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Fyrningarleið og jafnræði!

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.

Stakkur skrifar

smáar
Fjögurra manna fjölskylda ósk-
ar eftir húsnæði til leigu á Ísa-
firði frá 20.-26. júlí. Vinsamleg-
ast hafið samband við Elsu á
elsabarcelona@hotmail.com.

Notað hjól óskast fyrir 12 ára
stúlku. Uppl. í síma 858 7889.

Sóló kabyssa með hitaspýral,
hentar vel í bát. Einnig er til sölu
170 ltr. steypuhrærivél, góð í
smærri verk, tveggja hólfa stál-
vakstur með blöndunartækjum
og vatnslás. Fæst allt á góðu
verði. Uppl. í síma 864 3589.

Til leigu er 3ja herb., 75m² íbúð
í Mosfellsbæ. Getur losnað fljót-
lega. Uppl. í síma 863 4721.

Landsbyggðin á nú mjög í
vök að verjast varðandi lífsafkomu

sína. Líkt og oft áður er það kvótakerfi fiskveiða sem er ásteytingar-
steinn. Ríkisstjórnin vill afnema kvótakerfið og gera það með svo-
kallaðri fyrningarleið. Hún er í stuttu máli útfærð þannig að á
hverju fiskveiðiári afturkallar ríkisstjórn 5% af kvóta hvers kvóta-
hafa. Í hugum margra, sem hafa trúað öllu illu sem sagt hefur verið
um kvótakerfi fiskveiða hljómar þetta vel. Mörgum finnst sanngjarnt
að þeir sem hafa orðið ríkir á braski með kvóta verði nú látnir
gjalda fyrir gjörðirr sínar. Gott og vel. Einfalt og gott, en er það
svo? Ef ætlunin hefði verið sú að ná til þeirra sem náðu undir sig
miklum fjármunum með kvótasölu, þá er þetta ekki leiðin. Miklu
flóknara verður að ná til þeirra en að afturkalla fiskiveiðikvóta af
núverandi kvótahöfum. Þeir sem nú verða að skila kvóta eru út-
gerðarmenn og útgerðir sem annað hvort hafa átt hann lengi eða
keypt dýrum dómum .

Sé það ætlunin að ráðast til atlögu við það sem margir telja
ósanngjarnt kerfi er þessi leið tæpast rétt. Reyndar mætti taka
dýpra í árinni og segja að hún hefði í för með sér mikinn órétt, órétt
í garð þeirra sem orðið hafa að sækja sér kvóta með dýrum hætti í
hendur annarra til að stunda þá atvinnu sem núverandi kvótahafar
vilja stunda og stunda vonandi sem lengst. Atvinnufrelsi ríkir á Ís-
landi. Í 75. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið skýrt á um það að allir
menn megi stunda þá atvinnu sem þeir kjósi sér. Að auki segir þar
að kveða skuli í lögum um þann rétt manna til að ,,semja um starfs-

kjör sín og önnur réttindi tengd vinnu“. Á Íslandi ríkja að mörgu
leyti sérstakar aðstæður og kröpp kjör margra, en það eitt réttlætir
ekki að ráðast til atlögu með þeim hætti að menn verði sviptir rétti
sínum til atvinnu og bera bótalaust mikinn kostnað sem þeir hafa
haft af því að skapa sér aðstæður til að stunda atvinnu sína.

Því til viðbótar kemur að mjög hætt er við því að fyrningarleiðin
skerði kjör landsbyggðar enn frá því sem orðið er. Landsbyggðin,
svæðið norðan Borgarness og austan Selfoss naut uppgangs góð-
ærisins langt í frá með sama hætti og suðvesturhornið og það væri
tvöföld ánauð að svipta nú sjávarbyggðir lífsviðurværi sínu, með
þeim hætti að taka af mönnum og útgerðum kvóta bótalaust í
blóra við ákvæði stjórnarskrár og deila verðmætum gæðum ókeypis
til annarra. Jafnræði og frelsi til atvinnu sem stjórnarskrá lýðveld-
isins Íslands á að tryggja, yrði þar freklega brotið. Það er ljóst að
mjög skortir á undirbúning fyrningarleiðarinnar.

Kvótakerfið hefur verið mörgum þyrnir í augum og það er fjarri
því að vera gallalaust, en hinu má ekki gleyma að meira að segja
marg lofað Evrópusambandið hefur litið til þess hýru auga þegar
það hefur skoðað ástand fiskistofna á yfirráðasvæði sínu. En þótt
gallar séu á kvótakerfinu þá verða stjórnvöld og ekki síst Alþingi
að gæta þess að mismuna hvorki þegnum lýðveldisins Íslands né
leggja á þá svo þungar byrðar að þar með sé farið á svig við stjórn-
arskrá þess. Vandamálin sem Alþingi og ríkisstjórn glíma nú við
er mikil, en þau réttlæta ekki að ganga á stjórnarskrárvarin rétt
manna til eigna sinna.

Samkeppni fyr-
ir ný tónskáld
Tónlistarhátíðin Við Djúpið

verður haldin í sjöunda sinn á
Ísafirði dagana 18. – 23. júní.
Hátíðin hefur skipað sér í fremstu
röð tónlistarhátíða landsins. Hún
er um leið eina árlega hátíðin þar
sem jafn rík áhersla er lögð á
námskeiðahald samhliða tónlist-
arhaldi. Dagskrá hátíðarinnar í
ár tekur óvænta stefnu, en hún
stendur í félagi við aðra, fyrir
stóru verkefni tileinkað tónskáld-
um. Aðal kennarar hátíðarinnar
eru gítarleikarinn Pétur Jónasson
og píanóleikarinn Vovka Stefán
Ashkenazy. Sérstakur gestur er
svo danska tónskáldið Bent Sör-
ensen en hann gegnir margvís-
legu hlutverki í dagskrá hátíðar-
innar. Auk þess að kenna á
masterclass námskeiði í tónsmíð-
um er hann heiðursdómari í sam-
keppni fyrir ný tónskáldsem há-
tíðin stendur fyrir í samvinnu við
kammersveitina Ísafold og Rás 1.

Kammersveitin Ísafold skipar
stóran sessí dagskránni í ár en
hún kemur fram á tvennum
tónleikum ásamt því að gegna
lykilhlutverki í vinnubúðum nýju
tónskáldanna.

Ísfirðingurinn Sigurður
Gunnar Þorsteinsson er á
leið til Kýpur í byrjun júní á
Smáþjóðaleikana. Sigurður
Ingimundarson, landsliðs-
þjálfari karla í körfuknattleik,
hefur valið tólf manna lið til
fararinnar. Landsliðshópinn
skipa þeir Fannar Ólafsson,
KR, Fannar Helgason, Stjörn-
unni, Pavel Ermolinski, U.B.
La Palma, Páll Axel Vil-
bergsson, Grindavík, Þor-
leifur Ólafsson, Grindavík
Sigurður :orvaldsson, Snæ-
felli, Hörður Axel Vilhjálms-
son, Keflavík, Jón Nordal Haf-
steinsson, Keflavík, Logi
Gunnarsson, Njarðvík, Magn-
ús Þór Gunnarsson, Njarð-
vík og Jóhann Ólafsson,
Proveo Merlins Crailsheim.

Sigurður á Smá-
þjóðaleikana

Þingmenn NV-kjördæmis,
sem og þingmenn annarra kjör-
dæma en Reykjavíkurkjördæm-
anna og Suðvesturkjördæmis, fá
fasta upphæð mánaðarlega, sem
nemur 90.700 krónum á árinu
2009, til að standa undir hús-
næðis- og dvalarkostnaði í Reykja-
vík eða nágrenni. Eigi þeir aðal-
heimili á höfuðborgarsvæðinu er
fjárhæðinni ætlað að standa undir
sams konar kostnaði í kjördæm-

inu. Þá getur þingmaður, sem
þarf að halda tvö heimili, sótt
um 40% álag. Ferðist þingmenn
utan höfuðborgarsvæðisins, dag-
lega á milli Alþingis og heimilis,
má endurgreiða ferðakostnaðinn
en þá er einn þriðji húsnæðis-
kostnaðar greiddur. Þetta kemur
fram í handbók um þingstörfin.

Varðandi ferðakostnað innan-
lands kemur fram að almenna
reglan er sú að þingmenn eiga

rétt á að fá greiddan ferðakostnað
í eigin kjördæmi, svo og kostnað
við ferðir milli heimilis og Reyk-
javíkur og fundarferðir í önnur
kjördæmi. Föst mánaðarleg
greiðsla ferðakostnaðar í eigin
kjördæmi skal standa undir ferða-
kostnaði og uppihaldi í kjördæm-
inu. Fjárhæðin á árinu 2009 er
61.400 krónur á mánuði.

Í handbókinni kemur einnig
fram að þingmenn utan Reykja-

víkurkjördæmanna og Suðvest-
urkjördæmis eiga rétt á að fá end-
urgreiddan vikulegan ferðakostn-
að milli heimilis og Alþingis.
Þingmenn sem búa utan Reykja-
víkur og kjósa að ferðast daglega
til og frá vinnustað fá kostnaðinn
endurgreiddan en fá þá greiddan
einn þriðja hluta húsnæðiskostn-
aðar sem á að standa undir til-
fallandi gistingu í Reykjavík.

– thelma@bb.is

Þingmenn fá greiddan ferða-
kostnað í eigin kjördæmi

Alþingi.
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Sumaropnun
heilsugæslustöðva

Vegna sumarleyfa lækna og annars starfsfólks verður opnunartími
heilsugæslustöðva sem hér segir:

Heilsugæslan á Suðureyri, í Súðavík og á Flateyri verður lokuð frá 1.
júní til 31. ágúst.

Heilsugæslan á Þingeyri verður opin frá kl. 09 á mánudögum.
Heilsugæslan á Ísafirði og í Bolungarvík. Óbreyttur opnunartími.

Læknavakt er óbreytt utan opnunartíma:
Læknavakt á Ísafirði, sími 863 8000.
Læknavakt í Bolungarvík, sími 690 7600.
Athygli er vakin á því að panta má tíma í síma 450 4500 á milli kl. 08:00

og 16:00 alla virka daga.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Rúmar fjórtán milljónir af út-
greiddum styrkjum Byggðastofn-
unar fóru til vestfirskra fyrirtækja
á árinu 2008. Alls greiddi stofn-
unin 104.295.150 krónur í styrki
á árinu. Á Vestfjörðum kom
hæsti styrkurinn í hlut Klofnings
á Suðureyri sem fékk 2 milljónir
króna vegna vöruþróunar á auka-
afurðum frá sjávarútvegsfyrir-
tækjum. 3X Technology fékk
rúma milljón vegna markaðs-
sóknar á erlendum markaði. Blá-
skeljaklasi Vestfjarða fékk 1,5
milljón fyrir vöruþróun og rækt-
un á bláskel.

Oddi á Patreksfirði fékk tvo
styrki, annars vegar 1.750.000
krónur vegna ofurkælingar á fisk-
afurðum og hins vegar 1,7 millj-
ónir vegna vöruþróunar og mark-
aðssetningar á eldisþorski. Vestri
á Patreksfirði fékk 1,5 milljón
vegna tilraunaveiða á grálúðu
með dragnót og Þórsberg fékk
sömuleiðis 1,5 milljón vegna
flutnings á lifandi eldisfiski. Þá

hlaut Murr í Súðavík 500.000
króna styrk vegna vöruþróunar
og markaðssetningar á íslenskum
kattamat.

Arnkatla/Strandagaldur fékk
500.000 króna styrk vegna upp-
byggingar á ferðaþjónustu á
Arnkötlusvæðinu, sem sagt á
Ströndunum og í Reykhóla-
hreppi. Ásbjörn Magnúsdóttir og
Valgerður Magnúsdóttir fengu
850.000 krónur vegna þátttöku-
ferðaþjónustu á Drangsnesi og
Hús og fólk fékk 500.000 vegna
markaðssetningar menningar-
tengdrar ferðaþjónustu á Flateyri.

Fjölmenningarsetrið á Ísafirði
fékk 700.000 krónur fyrir upp-
byggingu náms fyrir samfélags-
túlka, Fossadalur fékk 1,5 milljón
vegna útrásar og markaðssetn-
ingar fluguveiðibúnaðar. Einnig
fékk Villimey á Tálknafirði
500.000 krónur fyrir markaðs-
setningu erlendis á íslenskum
náttúruvörum.

– thelma@bb.is

Fjórtán milljón-
ir til Vestfjarða

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
tekur heilshugar undir þá ákvörð-
un ríkisstjórnarinnar að gera hlut-
lausa og faglega úttekt á áhrifum

fyrirhugaðrar fyrningarleiðar
veiðiheimilda í samræmi við
stjórnarsáttmála þar um. Á síð-
asta sveitarstjórnarfundi var lögð

fram eftirfarandi bókun: „Þar
skiptir mestu máli að leita allra
leiða til þess að láta stjórnkerfi
fiskveiða þjóna fyrst og fremst
hagsmunum heildarinnar og þar
verði jafnframt undirstrikað að
fiskistofnarnir umhverfis landið
séu sameign þjóðarinnar.

Sérstaklega verði horft til þess
að stjórnkerfi fiskveiða sé í stakk

búið að stuðla að verndun og
hagkvæmri nýtingu og tryggi
trausta atvinnu í dreifðum byggð-
um landsins. Jafnframt verði
tryggt að úthlutun veiðiheimilda
myndi ekki eignarrétt eða óaftur-
kallanlegt forræði einstakra aðila
yfir veiðiheimildum. Samkvæmt
núverandi fyrirkomulagi er staða
stjórnkerfis fiskveiða á Íslandi í

mikilli andstöðu við lög um
stjórn fiskveiða.

Í þeirri vinnu sem framundan
er verði leitast við að breytingar
sem gerðar verða á fiskveiði-
stjórnunarkerfinu verði gerðar í
samvinnu við hagsmunaaðila í
sjávarútvegi, þar sem hagsmunir
heildarinnar verði hafðir að leið-
arljósi.“             – thelma@bb.is

Tekur undir ákvörðun ríkisstjórn-
arinnar um úttekt á fyrningarleið

Fékk 50 milljónir frá Byggðastofnun
Byggðastofnun greiddi At-

vinnuþróunarfélagi Vestfjarða
rúmar 50 milljónir króna á árinu
2008. Var það hæsta framlag
stofnunarinnar til atvinnuþróun-
arfélaga en því næst kom Þróun-
arfélag Austurlands með 23,8
milljónir. Í ársskýrslu Byggða-
stofnunar segir að á árinu 2008
var unnið eftir nýjum samningum
við atvinnuþróunarfélögin átta.
Samningarnir eiga að leiða til
markvissara starfs félaganna og
aukins samstarfs við Byggða-
stofnun. Þannig á Byggðastofnun
nú rétt á áheyrnarfulltrúum í
öllum stjórnum félaganna. Á
árinu 2008 voru haldnir samráðs-
fundir með fulltrúum allra at-
vinnuþróunarfélaganna, í maí og
nóvember. Starfsmenn Byggða-
stofnunar fóru síðastliðið haust í
heimsókn til allra atvinnuþróun-
arfélaganna, þar sem fundað var
með starfsfólki og í sumum til-

vikum einnig stjórnum þeirra.
Samkvæmt nýju samningun-

um er hluta af þeim fjármunum
sem Alþingi veitir til starfsemi
atvinnuþróunarfélaga úthlutað í
gegnum verkefnissjóð. Um er að
ræða samkeppnissjóð þar sem

félögin móta umsóknir sem síðan
eru metnar og úthlutað samkvæmt
því.

Starfsemi atvinnuþróunarfé-
laganna er afar fjölbreytt og hafa
þau m.a. undanfarið komið að
umsjón með rekstri vaxtarsamn-

inga sem gerðir hafa verið á flest-
um atvinnuþróunarsvæðunum.
Þá hafa þær breytingar sem orðið
hafa með hruni bankanna og
stórauknu atvinnuleysi haft mikil
áhrif á starfsemi félaganna.

Fjárveiting til atvinnuþróunar-

starfsins á árinu 2008 var að upp-
hæð 149,3 milljónum króna á
móti 146,3 milljóna króna á árinu
2007. Að auki var á árinu 2008
veitt aukaframlag vegna þróunar-
setra á Hólmavík og Patreksfirði
að fjárhæð 23,9 milljóna króna.

 Höfuðstöðvar Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða eru til húsa í Þróunarsetrinu á Ísafirði.
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stíllLífsLífs ssssstíll
Apar í heita pottinum

Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi

Apahéraðið Jigokudani, skammt frá skíðaborginni Nagano
í Japan, er þekkt fyrir snæapana sem lifa villtir þar á svæðinu,
sem liggur hátt yfir sjávarmáli eða í nærri þúsund metra hæð.
Jigokudani mun þýða Djöfladalur og dregur nafn sitt af heitum
hverum í freðinni jörðinni og tilheyrandi gufustrókum. Að
manninum einum undanskildum lifa
engir prímatar á svo köldum stað. Á
vetrum er kuldinn hjá öpunum allt
að fimmtán gráður undir frostmarki
og þá hafa þeir það svipað og skíðafólkið gerir sem svæðið
sækir: Fara einfaldlega í heitan pott sem sjálf náttúran skaffar
þeim og liggja þar og slappa af lon og don. Ætli það gerist
nokkuð betra í Bláa lóninu?

Eldraun
Sá tími er liðinn þegar íslensku jötnarnir Jón Páll Sigmarsson

og síðan Magnús Ver Magnússon rúlluðu upp andstæðingum
sínum um allan heim í margvíslegum kraftagreinum. Þeir
lentu samt aldrei í þessari grein, sem felst í því að bera logandi
tjöruborna trétunnu sem allra lengst. Hér er það væntanlega
eldurinn frekar en þyngdin sem er vandamálið. Eftir því sem
heimildir herma hefur keppni þessi verið haldin allt frá 17. öld
í Ottery St. Mary í Devonhéraði í Englandi og einungis þeir
sem fæddir eru í þorpinu mega taka þátt í henni.

Gámaskipið sem hér siglir með strönd Líbanons er vel upp-
lýst. Eldingaleiftrin úr þrumuskýjunum eru allt annars eðlis.
Á þessari mynd má segja að hvort bæti annað upp - mannanna
verk og tilþrif náttúrunnar. Varla er hægt að tala um samkeppni
heldur miklu fremur samvinnu sem bregður með ólíkum hætti
birtu á dimma nótt.

Samvinna

„Ég lít á sjón- og heyrnarskerð-
inguna sem hvatningu. Maður
setur sér bara raunhæf markmið
og gerir svo sitt besta,“ segir
Helga Theodóra Jónasdóttir,
dóttir Jónasar Guðmundssonar
sýslumanns í Bolungarvík,  sem
útskrifaðist með hæstu einkunn
á stúdentsprófi frá Verzlunar-
skóla Íslands á föstudag. Hún
fékk 9,3 í aðaleinkunn. „Ég hef
verið í skólanum án þess að sjá
almennilega á töfluna allt frá því
ég var lítil,“ segir Helga. Skóla-
gangan hafi oft reynt á þolrifin
en Helga er með sjaldgæfan horn-
himnusjúkdóm sem heitir CHEB
og er hún eini Íslendingurinn sem
hefur greinst með þann sjúkdóm.

Hann lýsir sér í því að móða
leggst yfir augun en að sögn
Helgu hefur móðan minnkað
töluvert á vinstra auga eftir að
hún fór í aðgerð í desember.
„Fyrst eftir að ég kom í skólann
eftir aðgerðina sá ég eiginlega
ekki neitt með vinstra. Fyrir að-
gerðina var ég með 10-20% sjón
á vinstra auga en nú er hún komin
upp í 30-40% svo það er mjög
gott.“

Helga útskrifaðist með eink-
unnina 9,3 af náttúrufræðibraut -
líffræðisviði en uppáhaldsfögin
hennar eru þýska og íslenska.
Hún segist hafa valið líffræði-
brautina af því að hún vissi ekki
almennilega hvað hún vildi læra.

„Það voru því þarna alls konar
fög sem ég hef engan áhuga á,“
segir Helga hlæjandi.  Hún segist
hafa þurft að treysta mikið á
sessunauta sína og vini alla skóla-
gönguna. „Maður hefur þurft að
hafa aðeins meira fyrir þessu en
aðrir en ég held að það hafi samt
bara verið hvatning,“ segir Helga.

Hún stefnir á lögfræðinám við
Háskóla Íslands í haust. Helga
tekur fyrir það að allur hennar
tími fari í námið, hún gefi sér
góðan tíma til að stunda líkams-
rækt auk þess sem hún eyði tíma
með vinunum.

Frá þessu er greint á vefnum
mbl.is.

– birgir@bb.is

Sýslumannsdóttirin dúx-
aði í Verzlunarskólanum

Helga Theodóra Jónasdóttir.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Katrín Gunnars-
dóttir og Davíð Kristjánsson á Þingeyri.SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Spænskur saltfiskréttur KötuSpænskur saltfiskréttur KötuSpænskur saltfiskréttur KötuSpænskur saltfiskréttur KötuSpænskur saltfiskréttur Kötu
Sælkerar vikunnar bjóða upp

á saltfiskrétt í anda íbúa við Mið-
jarðarhafið. Einnig bjóða þeir
upp á skyrtertu sem Katrín segir
að sé góður á eftir saltfiskinum
en líka á kaffiborðið.

Spænskur saltfiskréttur Kötu

1 kg útvantaður saltfiskur
Helst þykkir bitar .suðan látin

koma upp,tekin upp og roð og
beinhreinsaður. Stykkin látin
haldast sem mest heil.Raðað í
eldfast mót. Grænmetisósunni
hellt yfir fiskinn,sett í ofninn og
eldað við 180 gr C  í 30 -40 mín-
útur.

Grænmetissósa
3-4 rauðar og grænar paprikur

meðalstórar.
2-3 góðir laukar
1 dós tómatpure
1dós niðursoðnir tómatar
½ blaðlaukur
3-4 hvítlauksrif

Allt saxað saman í matvinnslu-
vél. Sett í góðan pott með 3-4 dl
af ólífuolíu,látið malla 15-20
mínútur. Gott með  hvítlauks-

brauði og soðnum kartöflum.

Skyrterta að hætti Kötu
¾ pk Grahamskex eða svipað

mulið niður í matvinnsluvél,
100 g smjörlíki brætt blandað

saman við kexmylsnuna, þjappað
í form með flötum botni

1 dós skyr
4-5 dl rjómi
1-2 egg

Þeytið rjómann og setjið í stóra
skál, takið skyrið og hrærið vel
með eggjunum, blandið síðan

saman við rjómann og bragðbæt-
ið með vanilludropum og sykri
eftir smekk. Skyr- og rjóma-
blöndunni hellt yfir kexið í form-

inu skreytt með niðurskornum
ávöxtum eða það sem mér finnst
best aðalbláberjum, mega vera
frosin. Látið standa ísskáp og
jafnast 1-2 tíma.

Við skorum á ágæta nágranna-
konu okkar og listakokkinn
Ólafíu Sigurjónsdóttur á Þing-
eyri að koma með góða uppskrift
í næsta blaði.

HREINSUNARÁTAK Í ÍSAFJARÐARBÆ
Ráðist verður í hreinsunarátak í Ísafjarð-
arbæ í næstu viku. Starfsmenn áhaldahúss
verða á ferðinni um sveitarfélagið og
hirða upp rusl á þriðjudag og þurfa íbúar
að vera búnir að koma ruslinu fyrir fram-
an hús sín fyrir kl. 8 að morgni.
Munum að flokka ruslið!

Rúmlega 60 nemendur útskrif-
uðust frá Menntaskólanum á
Ísafirði á laugardag. Átta útskrif-
uðust sem vélaverðir smáskipa,
fjórir með vélstjórnarréttindi A-
náms, tveir með 2. stig og fjórir
með vélstjórnarréttindi B-náms.
Einn nemandi hefur lokið prófi í
húsasmíði. Einn brautskráðist af
þriggja ára sjúkraliðabraut. Tveir
luku námi í stálsmíði. Þrír nem-
endur fengu afhent skírteini af

starfsbraut.
Stúdentsefnin voru 35, þar af

19 af félagsfræðabraut, 11 af nátt-
úrufræðibraut, tveir af viðskipta-
og hagfræðibraut og þrír útskrif-
ast sem stúdentar með viðbótar-
nám eftir iðnpróf. Tveir útskrif-
uðust með iðnmeistarapróf. Dúx
scholae að þessu sinni var Hall-
dór Smárason með meðaleink-
unnina 8,82.

Í desember voru 29 útskrifaðir

með náms- eða starfsréttindi.
Voru því alls 92 nemendur út-
skrifaðir á þessu skólaári með
náms- eða starfsréttindi.

Í ræðu Jóns Reynis Sigurvins-
sonar skólameistara við skólaslit-
in kom fram að mjög góð aðsókn
var í skólann í ár. Nær allir grunn-
skólanemar úr 10. bekk af norð-
anverðum Vestfjörðum, eða 82
af 84, innrituðu sig í skólann.

– thelma@bb.is

Yfir 60 nemendur
brautskráðir frá MÍ

63 nemendur útskrifuðust frá Menntaskólanum á Ísafirði.
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