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Eiríkur Örn Norðdahl er Ísfirðingum að góðu
kunnur enda fæddur og uppalinn í bænum.
Hann hefur getið sér gott orð sem einn af
framsæknustu rithöfundum þjóðarinnar og
jafnframt er hann handhafi Íslensku bókmennta-
verðlaunanna í ár fyrir skáldsöguna Illsu. Hann segir
lesendum BB hvernig menn verða rirhöfundaar.

Helvítis basl að
vera rithöfundur

Villt blanda af
hundi og ketti
Ester Rut Unnsteinsdóttir,
framkvæmdastjóri Mel-
rakkaseturs Íslands í Súða-
vík segist vera hundamann-
eskja og segir það ástæð-
una fyrir því að hún
fékk áhuga á refum.

– sjá bls. 12 og 13.– sjá bls. 14 og 15.

Fjallkonan Hrafnhildur Ýr Rafnsdóttir hélt hátíðarræðu dagsins.

17. júní á Ísafirði17. júní á Ísafirði

Fjallkonan Hrafnhildur Ýr Rafnsdóttir hélt hátíðarræðu dagsins.
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Ísak Ingi Guðbjartsson

Yndislegi sonur okkar, bróðir og barnabarn

sem lést 11. júní s.l. verður jarðsunginn frá Hólskirkju
í Bolungarvík, laugardaginn 22. júní n.k. kl. 14.00

Stefán Ó. Stefánsson
Ania Zimolag

Jón Ísak Harðarson
Bjarni Albertsson

Ólöf María Jónsdóttir
Guðbjartur Atli Bjarnason

Sólveig Br. Skúladóttir
Guðrún Guðbjartsdóttir

Baldur Þór, Mikael Máni Meyvant, Jakub,

og aðstandendur

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar leggur til við bæjarstjórn
að skipaður verði starfshópur um
nýtingu Tungudals og Seljalands-
dals sem útivistarsvæðis. Jóhann
Birkir Helgason, sviðsstjóri
framkvæmda- og eignasviðs
Ísafjarðarbæjar, segir að hlutverk
hópsins gæti meðal annars verið
að láta skoða Tungudal og
Seljalandsdal sem útivistarsvæði
í heild, fara í gegnum gildandi

deiliskipulag og meta hvort þörf
sé á breytingum. Starfshópurinn
myndi meta þá stefnumörkun
sem hefur verið lögð fram og
vinna út frá því. Málið verður
væntanlega tekið fyrir á næsta
bæjarstjórnarfundi.

Daníel Jakobsson bæjarstjóri
telur að þörf sé á þessum starfs-
hópi. „Mér finnst þetta frábær
hugmynd og er ánægður með að
menn hafi komi þessu í verk.

Við ætluðum að fara að skipu-
leggja allan dalinn fyrir tveimur
og hálfu ári síðan en þá gekk það
ekki upp. Ég hef kallað eftir þessu
í langan tíma og finnst þetta
frábært. Það eru margir hags-
munir í húfi þarna, bæði líkir og
ólíkir, þannig að það er mikilvægt
að setjast niður og móta stefnu til
framtíðar áður en menn halda of
langt í framkvæmdum,“ segir
Daníel um stofnun starfshópsins.

Tungudalur.

Starfshópur um nýtingu
Tungudals og Seljalandsdals

Mikið var um dýrðir á Ísafirði
í gær, þjóðhátíðardag Íslendinga,
og margir mættu prúðbúnir í bæ-
inn eins og sést á meðfylgjandi
myndum. Hátíðarhöldin hófust
með skrúðgöngu frá Silfurtorgi
þar sem lögreglan og skátarnir
fóru í fararbroddi að Eyrartúni
þar sem skemmtidagskráin hófst
á hátíðarræðu Gauta Geirssonar,
nýstúdents frá Menntaskólanum
á Ísafirði. Fjallkonan Hrafnhildur
Ýr Rafnsdóttir hélt hátíðarræðu
dagsins og frábærir söngvarar í
hinum mörgu kórum bæjarins
tóku svo lagið ásamt því að lúðra-
sveit Tónlistarskóla Ísafjarðar
blés í lúðrana.

Börnin voru í brennidepli á
skemmtuninni og fengu þau að
leika sér í uppblásnum hopp-
köstulum, fara á hestbak og keppa
á kassabílum, týna karamellur
sem féllu af himnum ofan og láta
mála á sér andlitið í tilefni
dagsins. Blöðrur og fánar voru á
lofti og mikil gleði virtist ríkja
meðal bæjarbúa sem hittust og
heilsuðust í góða veðrinu. Um

kvöldið voru rokktónleikar á
Silfurtorgi þar sem Hörmung,
Rythmatik og Athygli léku á als
oddi og skemmtu lýðnum af
stakri snilld.

„Það var frábært. Það komu
tæplega 300 manns og ágætis
veður þótt það hafi verið skýjað.
Ég held að fólk hafi almennt verið
áægt, það var stórt og mikið
kökuborð hjá Jónunni Eyju, nýju
kaffiveitngakonunni, og mér
fannst mikið af ferðafólki á
staðnum. Þetta var mjög ánægju-
legt og hátíðlegt,“ segir Valdimar
J. Halldórsson, staðarhaldari að
Hrafnseyri í Arnarfirði en hátíðin
hófst þar með hátíðarguðsþjón-
ustu í Hrafnseyrarkapellu þar sem
Arnaldur Máni Finnsson, guð-
fræðingur, predikaði og séra
Hildur Inga Rúnarsdóttir, sóknar-
prestur, þjónaði fyrir altari.
Margrét Hallgrímsdóttir, þjóð-
minjavörður og forstöðumaður
Þjóðminjasafns Íslands, hélt
hátíðarræðu dagsins og Agnes
Ósk Marzellíusardóttir söng
nokkur lög.                    hordur@bb.is

Mikið um dýrðir á þjóðhátíðardaginn

Allir skemmtu sér vel á þjóðhátíðardaginn á Ísafirði.
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Kristinn Gauti hlaut
Grímuverðlaunin

Bolvíski hljóðmaðurinn og
tónlistarmaðurinn Kristinn Gauti
Einarsson hlaut Grímuna í
flokknum Hljóðmynd ársins, en
hin samnefndu íslensku sviðs-
listaverðlaun voru afhent við
hátíðlega athöfn í Þjóðleikhúsinu
í síðustu viku.

Kristinn Gauti hlaut tvær
tilnefningar til leiklistarverðlaun-
anna Grímunnar, báðar í flokkn-
um Hljóðmynd ársins, annars

vegar fyrir Dýrin í Hálsaskógi
ásamt Baldri Ragnarssyni, Gunn-
ari Ben og Halldóri S. Bjarnasyni
og hins vegar fyrir Macbeth
ásamt Oren Ambarchi.

Kristinn hefur starfað sem
hljóðmaður við ýmsa viðburði,
meðal annars hjá Sense - Nýherja.
Hann er að ljúka námi í slagverks-
leik við Tónlistarskóla FÍH og
hefur kennt trommuleik í Tón-
listarskóla Bolungarvíkur og

Listaskóla Rögnvaldar Ólafsson-
ar. Hann hefur leikið á trommur
við fjölda viðburða og spilaði
meðal annars á nokkrum sýning-
um á uppsetningu Þjóðleikhúss-
ins á Ballinu á Bessastöðum á
Stóra sviðinu. Kristinn Gauti sér
um hljóðmynd fyrir Kvenna-
fræðarann, Macbeth ásamt Oren
Ambarchi og Fyrirheitna landið
ásamt Sigurvald Ívari Helgasyni.

harpa@bb.is

Kristinn Gauti hlaut Grímuverðlaunin.

Safnbátar bíða í röðum
eftir að komast á flot

Bátasafnsfleytur eru í röð á
safnsvæðinu við Ísafjarðarhöfn
og bíða þess að komast á sjó.
„Við erum að gera þá klára til
að sjósetja þá. Við þurfum að
botnmála og vinna minni háttar
viðgerðir. Þeir verða til sýnis í
höfninni í sumar og við reynum
að hafa þá eins sýnilega og hægt
er. Á meðan við höfum ekki
sérstaka aðstöðu verðum við
að dreifa þeim eitthvað um
höfnina. Svo stefnum við að
því að sigla þeim öðru hvoru,
fara í hópsiglingu. Það er bara
til að hafa þá sýnilega, ekki
verður boðið upp á að fólk geti

farið með í siglinguna, við
höfum ekki leyfi til þess,“ segir
Jón Sigurpálsson, forstöðu-
maður Byggðasafns Vestfjarða.

Stefnt er að því að bátarnir
verði sjósettur einn af öðrum á
næstunni. „Gestur Sæmundur
er að fara niður og Jóhanna er
nýuppgerð svo hún þarf bara
haffærnisleyfi. Það er pappírs-
vinna og alls konar þannig sem
þarf að klára því við rekum
bátana á eins pottþéttan hátt og
við getum og hægt er með öllum
leyfum og öryggisbúnaði,“
segir Jón.

hordur@bb.is

Bátarnir bíða sjósetningar.
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Ritstjórnargrein

Hið helga markmið

Spurning vikunnar

Hefur þú farið í svonefnt „greiðsluverkfall“?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 440.
Já sögðu 39 eða 9%

Nei sögðu 401 eða 91%

Sú hugarsmíð mannsins sem sérhvert þjóðfélag virðist setja allt sitt
traust á er í daglegu tali kallað hagvöxtur. Þjóðhöfðingjar (utan kónga-
fólks á ríkisframfærslu) þjóðarleiðtogar, þingmenn og allra tegunda
forstórar, smárra sem stórra fyrirtækja, allt er þetta fólk, allt frá því er
haninn galar að morgni þar til Óli lokbrá miskunar sig yfir það að
kveldi, með hugann við það hvernig auka megi hagvöxt, sem sagður er
það eina sem bjargað getur einstaklingnum- heimilinu- landinu- heims-
byggðinni. Og við að ná þessu göfuga markmiði unir sér enginn hvíld-
ar.

Oft á dag erum við minnt á einu leiðina til aukins hagvaxtar: meiri
vinna, auknar framkæmdir. Í þessum efnum, sem flestum, er þó allt
best í hófi, allt hefur sín takmörk.

Byggingageirinn á Íslandi er sláandi dæmi um fyrirhyggjuleysið,
sem tröllreið samfélaginu í góðærinu, nokkuð sem enginn þorir að
leiða hugann að kvað kostar samfélagið, þegar upp er staðið. Nokkrar
þúsundir íbúða á ýmsum byggingastigum og annað eins í fermetrum
talið af iðnaðar- skrifstofu- og verslunarhúsnæði, stendur autt, víðs
vegar um land, obbinn í þéttbýlinu í kringum 101.

Umræddar íbúðir, sem í dag eru sagðar hafa verið byggðar á vit-
lausum  tíma (ekki rétt staðsettar á stór-Rvk-svæðinu) og séu ekki
(lengur?) af réttri stærð, henti ekki ungu fólki. Byggingariðnaðurinn
þarfnast endurreisnar. Þess vegna sé tímabært að hefja byggingu íbúða
á réttum stöðum og af réttri stærð fyrir fólk sem er að hefja búskap.

Tryggvi Emilsson skrifaði bókina Baráttan um brauðið, sögu sem
hófst 1920. Sú barátta var allt annars eðlis en ríkjandi kapphlaup sveit-
arfélaga um stóriðju í einni eða annarri mynd; kapphlaupi sem snýst
um að koma sér sem fremst í goggunarröðina, með öllum tiltækum
ráðum, þannig að framhjá þeim verði ekki gengið ef feitur biti úr kjöt-
katlinum kynni að velta á borðið. Ómar Ragnarsson hefur gefið þessari
baráttuaðferð heitið ,,Túrbínutrixið“ nafnið dregið af  Laxárvirkj-
unardeilunni, frægu.

Það eru tvær hliðar á krónupeningnum. Aukin atvinna er sögð skapa
hagvöxt. Á sama tíma og bölsótast er yfir versta óvini hins vinnandi
manns, atvinnuleysinu, er myrkranna á milli keppst við að þróa róbóta
til að leysa mannshöndina af hólmi, nánast til allra verka. Hvort skapar
meiri hagvöxt, róbótinn eða mannshöndin, skal ósagt látið.
Spurningunni: hvenær auðlindir náttúrunnar segja hingað og ekki
lengra í endalausu hagvaxtarkapphlaupi mannskepnunnar, forðast all-
ir að velta fyrir sér.  s.h.

„Ekki verður farið í neinar
viðgerðir á Þingeyrarflugvelli þar
sem ekki eru fjárveitingar til þess.
Flugbrautin verður völtuð og
völlurinn verður notaður það sem
eftir er af sumrinu,“ segir Friðþór
Eydal, talsmaður Isavia. Flug-
brautin skemmdist vegna frost-
lyftingar í byrjun mars og hefur
verið lokuð síðan, eftir að í ljós
kom við hefðbundið eftirlit að
klæðning flugbrautarinnar hafði
skriðið undan lendingarhjólum
flugvéla á lendingarsvæðinu og
það brotnað upp á kafla.

„Þetta verður sumarflugbraut

og uppfyllir öll skilyrði til þess.
Vandinn er frostlyfting sem
kemur til út af efnasamsetningu í
efsta laginu og það þyrfti að fara
út í umfangsmikla endurnýjun á
því til að gera við flugbrautina,
sem ekki er til fjármagn fyrir.
Isavia fer ekki út í neinar fram-
kvæmdir nema það liggi fyrir
fjárveitingar frá ríkinu til þess,
þannig er innanlandsflugvalla-
kerfið rekið. Við framkvæmum
eftir þjónustusamningi við innan-
ríkisráðuneytið sem fjármagnar
framkvæmdirnar eftir því sem
stjórnvöld fjármagna verkefnin,“

segir Friðþór.
 Áætlunarflug til Þingeyrar

lagðist af árið 1996, en völlurinn
hefur verið notaður sem vara-
flugvöllur fyrir Ísafjarðarflug-
völl. Þingeyrarflugvöllur þykir
henta vel í suðaustanátt þegar
ófært er á Ísafjörð og eins í
norðaustlægum áttum. Völlurinn
var vígður árið 2006 af Sturlu
Böðvarssyni, þáverandi sam-
gönguráðherra, eftir miklar end-
urbætur. Heildarkostnaður við
framkvæmdina var 182 milljónir
króna.

hordur@bb.is

Þingeyrarflugvöllur.

Engar viðgerðir á
Þingeyrarflugvelli

Skútubryggjan í Ísafjarðarhöfn
sem skemmdist í óveðri í lok
janúar hefur nú verið færð.
Staurar á bryggjunni brotnuðu í
roki upp á 28 metra á sekúndu en
nokkrar skútur voru bundnar við

bryggjuna og tóku á sig mikinn
vind. Auk þess sem núna var
gert við bryggjuna er hún færð til
í höfninni. „Bryggjan var færð
um tæpa sex metra til austurs,
það var gert til að búa til meira

pláss. Við notuðum tækifærið til
að færa bryggjuna þar sem við
þurftum að skipta um staurana
eftir að bryggjan laskaðist ,“ segir
Guðmundur M. Kristjánsson
hafnarstjóri.                hordur@bb.is

Skútubryggjan á Ísafirði færð
Staurarnir settir niður við skútubryggjuna á Ísafirði.



FIMMTUDAGUR     20. JÚNÍ 2013 77777



88888 FIMMTUDAGUR     20. JÚNÍ 2013

„Þetta er stundum eins og að
vera í útlöndum,“ segir íbúi á
Ísafirði um stemmninguna sem
verður þegar erlendir ferðamenn
fjölmenna í bæinn af skemmti-
ferðaskipum. Það setur mikinn
svip á Ísafjörð þegar hann fyllist
skyndilega af ferðafólki en 38
skemmtiferðaskip hafa boðað
komu sína í sumar. Áætlað er að
tekjur hafnarinnar af skipum

sumarsins geti farið yfir 40
milljónir króna. Þá stefnir allt í
að farþegafjöldinn fari yfir 40
þúsund, sem er fjölgun um 10
þúsund manns frá síðasta sumri.

Þeir sem koma í land virðast
una sér vel, hvort heldur er í
dagsferðum, siglingum eða sögu-
ferðum um bæinn með Sigurði
Péturssyni sagnfræðingi eins og
mér má sjá.               hordur@bb.is

Sigurður Pétursson fræðir gestina um Ísafjörð og sögu hans.

„Þetta er ekki það sem menn
áttu von á. Menn töluðu digur-
barkalega um að sérstakt veiði-
gjald yrði afnumið. Þeir töluðu
reyndar eitthvað um að þetta yrði
sniðið að afkomu hvers fyrirtækis
fyrir sig, ég get ekki skilið
svoleiðis öðruvísi en að það yrði
þá innheimt í formi tekjuskatts í
stað þess að taka þetta áður en til
hans kemur. Það er hinn rétti
vettvangur að mínu viti. Þetta er
ekki góð byrjun hjá ríkisstjórn-
inni ef hún gerir þetta svona, þá
er hún ekki sjálfri sér samkvæm,“
segir Óðinn Gestsson, fram-
kvæmdastjóri Fiskvinnslunnar
Íslandssögu á Suðureyri, um þá
áætlun ríkisstjórnarinnar að
afnema ekki sérstakt veiðigjald
á þessu þingi.

Varðandi það að ríkisstjórnin
ætli að afnema gjaldið að ári segir
Óðinn: „Eigum við ekki að trúa
því að þeir standi við það sem
þeir segja þótt maður hafði
freistast um of að skilja þetta
sem þeir sögðu á annan veg? Við
skulum trúa því að þeir séu að
gera sitt besta til að komast frá
þessu. Það var búið að gera ráð

fyrir þessum tekjum inn í ríkis-
sjóð en þær voru ekki í hendi.
Mér fannst þetta hálfgerður
vonarpeningur og ekki snjöll
skattlagning að gera þetta svona.“

hordur@bb.is

Óðinn Gestsson.

Ekki góð byrjun
hjá ríkisstjórninni

Ekki áhyggjur af því að
við getum ekki selt

„Það er ágætis veiði en þetta
er frekar þungt í sölu, finnst
mér. Það er ekkert að rofa til á
mörkuðum. Þetta siglir svona
áfram, það er alltaf þessi slagur
um að kaupandinn pressi verðið
niður og við upp og svona, og
það verður alltaf. Ég hef ekki
trú á að við getum ekki selt
fiskinn, á móti eru minnkandi
ýsukvótar,“ segir Óðinn Gests-
son, framkvæmdastjóri Ís-
landssögu á Suðureyri aðspurð-
ur hvort hann telji að offramboð

verði á mörkuðum við auknar
aflaheimildir á þorski á næsta
fiskveiðitímabili.

„Þótt það sé 2000 tonna aukn-
ing á ýsukvóta hér, þá er minnkun
í Barentshafi og í Noregi svo þá
kemur eitthvað á móti. Neyslan
færist þá yfir á þorskinn, það
verður verðpressa áfram en það
mun ekki hafa áhrif á ýsuverð.
Ég hef ekki áhyggjur af því að
við getum ekki selt þorskinn, það
er spurning um hvort við verðum
sátt við verðið en það er annað

mál.“
Hafrannsóknastofnun leggur

til að þorskkvóti á Íslandsmið-
um verði aukinn upp i 215
þúsund tonn á næsta fiskveiði-
ári, en athygli vekur að fiski-
fræðingar leggja til að nálægt
milljón tonn af þorski verði
veidd í Barentshafi. Þorskverð
hefur farið lækkandi síðustu
misseri vegna mikils framboðs
og efnahagserfiðleika í Evrópu.

hordur@bb.is

Eins og að vera
í útlöndum
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smáar
Leitum að íbúð á Ísafirði fyrir 4
fullorðna og 2 börn fra´26/7 til
29/7 í sumar fyrir skifti á sumar-
húsi í Grímsnesi fyrir 6 manns.
Þarf ekki að vera á sama tíma.
Uppl. gefur Þórður í síma 660-
6316 og Edda 699-6000 eða
thsig@mi.is.

„Bitnar á fyrirtækinu, starfs-
mönnum og nærumhverfi“

„Úrskurðarnefnd umhverfis-
og auðlindamála hefur kveðið
upp úr með það að Skipulags-
stofnun hafi ekki fært nægileg
rök fyrir því að eldisáform HG
krefjist ekki umhverfismats og
fellir þar af leiðandi úr gildi
ákvörðun Skipulagsstofnunar frá
4. apríl 2012. Efnislega snýr úr-
skurðurinn ekki að því hvort
eldisáformin skuli háð mati á um-
hverfisáhrifum eða ekki, heldur
er ein opinber stofnun að fella úr
gildi ákvörðun annarrar stofnunar
sem hefur þau áhrif að afgreiðsla
umsóknarinnar dregst enn frek-
ar,“ segir Kristján G. Jóakimsson,

verkefnisstjóri fiskeldis Hrað-
frystihússins Gunnvarar í Hnífs-
dal um úrskurðinn.

Þetta hefur gríðarleg áhrif á
áætlanir Hraðfrystihússins Gunn-
varar, sem nú þegar hefur þurft
að bíða lengi eftir leyfum til að
geta hafið eldi í Ísafjarðardjúpi
og hefur fyrirtækið þurft að fresta
fyrirætlunum sínum vegna þessa.
Ekki eru hafnar framkvæmdir við
undirbúning laxeldisins og seiða-
eldisstöðin á Nauteyri er nú tóm,
en þar stóð til að ala seiðin fyrir
eldið.

Tilkynningin um eldisáformin
var send inn til Skipulagsstofn-
unar í lok árs 2011 eða fyrir um
einu og hálfu ári.

„Nefndin hefur síðan haft
málið til afgreiðslu í rúmt ár af
þessu eina og hálfa ári, sem aftur
veldur seinkun á okkar áformum
samsvarandi. Þessi langi af-
greiðslutími málsins, sem ein-
ungis nær yfir fyrstu stig í mun
lengra umsóknarferli, hefur nú
þegar seinkað framgangi málsins

Starfsmenn HG fóðra fisk í sjókví.

og bitnar fyrst og fremst á
fyrirtækinu, starfsmönnum þess
og nærumhverfi. Við lestur
úrskurðar nefndarinnar sýnist
mér koma fram að hægt hefði

verið að skýra og leysa ýmis
álitamál á mun skilvirkari hátt
með betri löggjöf og vinnubrögð-
um. Í staðinn erum við þolendur
þess að hægt sé að þæfa mál í

stjórnsýslunni úr hófi fram með
afleiðingum sem við sjáum ekki
fyrir,“ segir Kristján G. Jóakims-
son.

hordur@bb.is



1010101010 FIMMTUDAGUR     20. JÚNÍ 2013

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Flugvallar rausið

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Löngu er orðið tímabært að snúa af braut þeirrar frekju Reykvík-
inga að koma flugvellinum úr Vatnsmýrinni. Hann stendur á landi
íslenska ríkisins og þjónar landsmönnum öllum. Þeir sem búa
fjarri Reykjavík verða að leita ýmiss konar þjónustu til Reykjavíkur
og eiga ekkert annað val. Þetta gildir reyndar um alla landsmenn.
En sumir eiga auðveldara með að komast þangað en aðrir. Fyrst
og fremst eru það íbúar Reykjavíkur og nágrennis og svo þeir er
búa það nærri höfuðborginni, að þeir geta komist á tveimur
klukkustundum eða skemur til Reykjavíkur. En sá kostur er ekki
í boði fyrir Vestfirðinga eða þá sem búa Norðurlandi, einkum
austan til, á Austfjörðum og í Vestmannaeyjum þegar mikið
liggur við eða ekki er hægt að sigla til lands í Landeyjahöfn.

Í Reykjavík er miðstöð stjórnsýslu ríkisins og ýmiss konar
starfsemi og stoðþjónusta sem ekki er í boði annars staðar. Nægir
að nefna stjórnarráð og Landspítala. Hvort tveggja er miðlæg
starfsemi. Hún er fyrir alla landsmenn, ekki eingöngu þá sem hafa
valið sér búsetu á litlu og lágu nesi, Seltjarnarnesi, svo notuð séu
orð skáldsins Þórbergs Þórðarsonar. Vonandi hefur hann haft
rangt fyrir sér þegar hann taldi íbúa þar hugsa lítið og smátt. Aðall
Íslendinga hefur verið að hugsa stórt í þeim efnum, að landið
teldist ein heild. Nú virðist sá hugsunarháttur vera á hverfanda

hveli. Margir íbúar Reykjavíkur, að minnsta kosti þeir sem hæst
hafa, sýnast hafa lítinn hug á lífi utan höfuðborgarinnar. Þó telja þeir
sig margir eiga að geta notið alls sem landið hefur að bjóða, þegar
þeim hentar. Skiptir þá engu hverjir kostir íbúa utan Reykjavíkur
eru. Þjóðin sem byggir Ísland hefur þörf fyrir að standa saman og
efla byggð í landinu. Slíkt verður ekki gert með því að stilla henni
upp í fylkingar, andspænis hver annari.

Hvers vegna vilja Reykvíkingar flugvöllinn burt? Reyndar fer
fjarri að það sé afstaða allra. En burtrekstrarmenn hafa hærra. Sagt
er að þarna sé svo gott byggingarland. Ekki liggja fyrir opinberar
rannsóknir á því hver áhrif þétt byggð í Vatnsmýrinni hefur á grunn-
vatn og fleiri atriði sem hafa kunna áhrif á lífríkið. Vitað er að margir
vilja búa í úthverfum og njóta þess sem þau hafa að bjóða. Er það
einkum barnafólk. Ekki vilja allir búa í miðbæ Reykjavíkur. Íbúar
hans vilja aðalflugvöll innanlandsflugs í burt. Kvartað er yfir hávaða
og mengun. Hvort tveggja sýnist þó vera meira af skemmtanaglöðu
fólki í miðbænum. Rétt væri þá að koma skemmtistöðunum burt. Þá
munu eigendur standa saman og tala um atvinnufrelsi. Flug er líka
atvinna og nýtur sama frelsis. Að auki er flugvöllurinn varaflugvöllur
millilandaflugs. Mál er taka af skarið og spyrna við fæti. Látum
flugvöllinn standa og hættum rausinu.

Helstu áhrif framkvæmda við
Dýrafjarðargöng sjónræns eðlis

Skipulagsstofnun telur að
helstu neikvæðu áhrif fyrirhug-
aðra framkvæmda við Dýrafjarð-
argöng verði sjónræns eðlis og
áhrif á landslag. Þetta kemur fram
í áliti Skipulagsstofnunar um mat
á umhverfisáhrifum. Framkvæmda-
svæðið er innan svæðis sem nýtur
verndar vegna fjölbreytts og stór-
brotins landslags og munu háar
fyllingar og áberandi skeringar
beggja megin gangamunnanna,
auk munnanna sjálfra, koma til

með að breyta yfirbragði þessa
óraskaða svæðis og hafa talsverð
neikvæð, óafturkræf áhrif á lands-
lag svæðisins. Sömu leiðis vega-
lagning í fjöru í Dýrafirði sem
jafnframt mun hafa staðbundin
neikvæð áhrif á búsvæði þeirra
fuglategunda sem halda til í fjör-
unni, m.a. rauðbrysting.

Þá telur Skipulagsstofnun að
áhrif á Hófsá og lífríki hennar
muni verða talsvert neikvæð á
framkvæmdatíma vegna efnis-

töku í ánni og tímabundins til-
flutnings farvegar hennar, en
áhrifin verði að mestu afturkræf.
Stofnunin telur óhjákvæmilegt að
um verði að ræða nokkuð nei-
kvæð áhrif á gróður vegna
umfangs rasks, m.a. á votlendi.
Í skýrslunni segir að framkvæmd-
irnar komi til með breyta lands-
lagi varanlega þar sem vegalagn-
ing er fyrirhuguð um óraskað
land. Nýtt vegstæði verði m.a. í
fjörunni fyrir neðan Kjaransstaði

að Kjaransstaðareyri. Vegstæðið
muni þó að mestu fylgja línum í
landslagi og fylgi að hluta til nú-
verandi vegi eða verði nálægt
honum en þar sem vegagerð sé
fyrirhuguð um brattlendi verði
skeringar nokkuð áberandi. Sjón-
ræn áhrif framkvæmdanna og
áhrif þeirra á landslag verði tals-
vert neikvæð, einkum á afmörk-
uðu svæði við gangamunna í
báðum fjörðum vegna munnanna
sjálfra og vegarins að ganga-

munnunum sem verði lagður á
háum fyllingum.

Til að draga sem mest úr nei-
kvæðum sjónrænum áhrifum
verður öllum jarðvegi á skering-
arsvæðum ýtt til hliðar og síðan
jafnað út ofan á skeringar og háar
vegfyllingar að framkvæmdum
loknum. Einnig verði sáð í veg-
kanta og verði fræ af svæðinu
eða valdar fræblöndur notaðar til
þess að fyllingar falli sem best
að landslaginu. – hordur@bb.is

Byggðasafn Vestfjarða ráðger-
ir að gera við fjóra báta í sumar,
Jóhönnu, Hermóð, Sædísi og
Maríu Júlíu. Safnið hefur markað
sér þá stefnu í varðveislu báta að
gera þá upp í það ástand að þeir
verði sjófærir. Einnig leggur
safnið áherslu á að viðhalda verk-
þekkingu við viðgerð þeirra og
stuðla að því að hún berist milli
kynslóða. Jón Sigurpálsson, for-
stöðumaður Byggðasafns Vest-
fjarða, segir að viðgerð á Jóhönnu
ÍS 159 vera á lokastigi. „Það eru
bara sleikjurnar eftir og við von-
umst til að geta sjósett hana á
sjómannadaginn. Hún var smíð-
uð upp nánast frá grunni,“ segir
Jón.

Jóhanna var smíðuð árið 1929,
í Bolungarvík, af Fal Jakobssyni,

bátasmið frá Kvíum, fyrir (Einar)
Ágúst Einarsson frá Dynjanda,
og hefur hún alltaf verið kennd
við þann stað. Hún er talin vera
skv. mælibréfi, 2.72 rúmlestir og
lengd hennar stafna á milli, eins
og fram kemur á s.st., 24 fet, eða
rúmir sjö metrar. Jóhanna er
smíðuð úr eik og furu. Gunnlaug-
ur Á. Finnbogason, síðasti eig-
andi Jóhönnu, afhenti Byggða-
safni Vestfjarða hana til varð-
veislu árið 1991.

Leki á Hermóði ÍS 482 kom í
ljós í fyrra sumar. „Það þarf að
þétta hann og sauma hann upp til
að geta sjósett hann í sumar. Við
notum tækifærið og málum hann
og gerum hann fínan. Hann þarf
smá viðhald. Við vitum ekki hve-
nær hann fer í sjó, vonandi í júní,“

segir Jón. Hermóður var smíðað-
ur af Fali Jakobssyni í Bolungar-
vík og sonum hans Jakobi og
Sigmundi árið 1928. Með milli-
göngu Einars Guðfinnssonar
keypti Hermann Hermannsson á
Svalbarði í Ögurvík bátinn árið
1930. Hermann gerði hann út
þaðan til ársins 1945 og eftir það
frá Ísafirði til 1956. Það ár seldi
hann bátinn Gunnari og Magnúsi
Jóhannessonum á Skarði í Skötu-
firði. Hermóður komst í eigu
Sverris, sonar Hermanns Her-
mannssonar árið 1974.

„Við tökum Sædísi ÍS 67 í
slipp og þokum henni áfram eins
og hægt er. Það fer eftir fjármagni
hvað við getum gert mikið. Hún
fær grunn viðhald eins og botn-
málum og við setjum vonandi

vél og möstur á hana. Ég veit
ekki hvað við komumst langt,
þetta fer eftir fjármagni en verið
er að vinna í þessum hlutum,“
segir Jón. Það þarf töluverða við-
gerð á upprunalegu vélina úr Sæ-
dísi. Stefnt er að því að setja
bráðabirgða vél í hana í sumar.

Sædís var byggð á Ísafirði árið
1938. Þá var staða sjávarútvegs í
bænum sú að Samvinnufélag Ís-
firðinga og h.f. Huginn voru að-
sópsmestu útgerðarfélögin. Hitt
félagið var Njörður, en Kaupfélag
Ísfirðinga var þar stærsti hluthaf-
inn. Fyrsti stjórnarformaður Njarð-
ar var Guðmundur G. Hagalín en
Ketill Guðmundsson, kaupfé-
lagsstóri, varð fyrsti framkvæm-
dastjóri. Sædís varð fyrsti bátur
félagsins, smíðuð árið 1938 eins

og áður var nefnt.  Ásdís var
smíðuð sama ár, og árið 1940
höfðu þrjár „dísir“ bæst í flotann,
Bryndís, Hjördís og Valdís. Allir
voru þessir bátar teiknaðir og
smíðaðir af Bárði G. Tómassyni,
skipaverkfræðingi á Ísafirði.

„Við fengum styrk í Maríu
Júlíu BA 36 sem nýtist í forvinnu.
Það verður ekki annað gert en að
þrífa hana og undirbúa frekari
vinnu. Hún verður stórglæsilegt
skip þegar hún verður tilbúin,“
segir Jón. María Júlía er fyrsta
björgunarskúta Vestfirðinga og
á sér glæsta sögu sem slík, en
ekki síður úr landhelgisstríðinu
1958 sem einn af varðbátunum í
baráttu um yfirráð Íslendinga yfir
fiskinum í sjónum í kringum
landið.               – hordur@bb.is

Fjórir bátar Byggðasafnsins fá aðhlynningu í sumar
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Helvítis basl að
verða rithöfundur

Eiríkur Örn Norðdahl er Ís-
firðingum að góðu kunnur
enda fæddur og uppalinn í
bænum. Hann hefur getið
sér gott orð sem einn af fram-
sæknustu rithöfundum þjóð-
arinnar og jafnframt er hann
handhafi Íslensku bókmennta-
verðlaunanna í ár fyrir skáld-
söguna Illsku. Hún fór sigurför
um landið fyrir síðustu jól og
heldur nú í víking á erlenda
markaði. Blaðamaður Bæj-
arins besta tók hann tali og
leitaði svara við því hvernig
menn verða rithöfundar og
skáld.

„Ætli ég hafi ekki verið svona
17 ára þegar ég fór fyrst að
skrifa eitthvað af viti. Ég var
orðinn 21 þegar ég ákvað
það fyrir alvöru að verða rit-
höfundur, en þá var ég strand
í Berlín, haustið 1999, og bjó
þar í hálfgerðu reiðileysi. Ég
bað mömmu að senda mér
ritvél sem hún átti, sem hún
og gerði. Þá voru tölvurnar
komnar en þær voru bara
svo dýrar. Sumarið eftir fékk
ég mér ritþjálfa, lítið tæki sem
notað var til að kenna vélritun
í grunnskólum og gat geymt
um 15 síður af texta og hægt
að dæla því inn á tölvu. Þá
gat ég farið á internetkaffihús
og sett þetta á diskettu, þá
átti ég alltaf diska með bók-
menntunum mínum,“ segir
Eiríkur um það hvernig hann
byrjaði að skrifa.

Þegar hann hafði tekið
þessa ákvörðun var hann bú-
inn að innsigla örlögin og hef-
ur aldrei efast í eina sekúndu,
að minnsta kosti ekki í neinni
alvöru.

Helvítis basl að byrjaHelvítis basl að byrjaHelvítis basl að byrjaHelvítis basl að byrjaHelvítis basl að byrja
„Það gekk ekkert að byrja,

ekki þannig lagað. Ég skrifaði
alveg hálfa skáldsögu í
menntaskóla áður en ég var
farinn að taka þetta af ein-
hverri alvöru. Þegar ég var
farinn að sýna þessu meiri
festu var það fyrsta sem ég
gerði að skrifa Halldóri Guð-
mundssyni útgáfustjóra hjá
Forlaginu tölvubréf og fékk
leiðbeiningar um hvernig átti
að ganga frá handriti til út-
gáfu. Ég fékk gott og ítarlegt
svar, það var áður en útgáfu-
stjórar fengu 200 tölvubréf á

dag. Þá var það næstum
eins og að fá alvöru bréf.

Svo hélt ég áfram að skrifa
og fór í ritlist hjá Nirði P. Njarð-
vík hálfa önn árið eftir, en um
haustið 2001 flutti ég til Þránd-
heims. Þar var ég að þýða
Allen Ginsberg og var þrjá
mánuði að þýða úrval úr ljóð-
um hans. Ég sendi það á
Forlagið til Kristjáns B. Jónas-
sonar, sem leist vel á þýðing-
una og hélt mér lengi heitum
um að hann ætlaði að gefa
það út. Svo sagðist hann að
lokum ekki geta gert það en
réð mig í staðinn til að þýða
bækur eftir Michael Moore
á því krediti að hafa þýtt
Ginsberg. Þá var ég kominn
með annan fótinn inn í For-
lagið,“ segir Eiríkur, en það
skipti hann öllu máli að hafa
náð tengingu við útgefanda.

Þegar Eiríkur kláraði sína
fyrstu skáldsögu árið 2003
sendi hann handritið til Krist-
jáns sem leist vel á það og
gaf söguna út. „Það skiptir
ótrúlega miklu máli að þekkja
fólk, þetta er helvítis klíku-
skapur, það er engin lygi.
Allavegana til að komast af
stað, að fá handritið lesið og
það allt saman,“ segir Eiríkur.

Nýhil-útgáfanNýhil-útgáfanNýhil-útgáfanNýhil-útgáfanNýhil-útgáfan
Stórum hluta af forlögunum

þótti Nýhil mjög óþægilegt
fyrirbæri. Þegar Nýhil var
stofnað árið 2002 fannst
þeim félögum eins og forlög-
in hefðu tekið sér það óskipta
vald að mega vígja fólk til
að vera skáld.

„Þau voru með sverðið í
höndunum og sögðu til um
hver mætti verða skáld, við
vildum í staðinn segja að við
mættum gera þetta sjálf og
við eyðilögðum fyrir þeim
metsölulistann á ævisögum
árið 2006 og bara listann yfir
höfuð. Óttar Martin Norðfjörð
gaf út ævisögu Hannesar
Hólmsteins í einblöðungi.
Hann kannaði skilyrði til að
komast inn á listann, sem var
að bókin hefði strikamerki
sem hann fékk á einblöðung-
inn og dældi þessu út í þús-
undum eintaka á hundrað-
kall til styrktar Mæðrastyrks-
nefnd. Forlögin gátu þá ekki
auglýst að þau væru með

bók í fyrsta sæti þar sem Óttar
var alltaf í helvítis fyrsta sæt-
inu. Það var alls konar svona
sem fór í taugarnar á þeim,
ásamt digurbarkalegum yfir-
lýsingum. Það var alltaf yfir
þeim hótunin að Nýhil myndi
verða alvöru skáldsögufor-
lag, sem við reyndum meira
að segja og það setti okkur
næstum á hausinn, og þau
myndu missa alla ungu höf-
undana sína eins og Steinar
Braga, Kristínu Eiríksdóttur,
Ófeig Sigurðsson og allt að-
alliðið,“ segir Eiríkur.

Aðrir tóku því mjög vel að
hafa svona gróðrarstöðvar
þar sem verið var að koma
af stað efnilegum höfundum.
Stóru forlögin þurftu þá ekki
að sjá um að gefa út ljóða-
bækur nýrra höfunda sem
seldust ekki neitt og gátu í
staðinn kíkt í fjársjóðskisturnar
og séð hvort eitthvað spenn-
andi væri að gerast í bók-
menntaheiminum.

Mál og menningMál og menningMál og menningMál og menningMál og menning
„Þegar Eitur fyrir byrjendur

kom út árið 2006 hélt ég al-
veg fram á haustið að Mál
og menning, eða Edda miðl-
un eins og það hét, gæfi
hana út. Þá var allt í hassi hjá
þeim og það hafi gleymst
að setja mig á útgáfulistann.
Ég lenti á milli skips og
bryggju og uppgötvaði það
seint í september að bókin
væri ekki að koma út. Þá fór
ég út í fússi og gaf bókina út
hjá Nýhil. Mál og menning
keypti réttinn að henni svo
aftur seinna. Þetta var ótta-
legt djöfulsins hass. Þá var
ég kominn inn hjá Uppheim-
um og var búinn að lofa þeim
Ginsberg-þýðingunni og
ljóðabók.

Þá var Silja tekin við hjá
Máli og menningu og hún
bað mig að koma. Ég tók því
vel og langaði mikið til að
vera hjá henni, enda er hún
helvíti hress, en ég vissi að
Uppheimar líta á sig sem
höfundaforlag og ég sagði
þeim að ég gæti látið þá fá
ljóðin og Ginsberg en skáld-
sagan færi til Máls og menn-
ingar. Þá gerðum við sam-
komulag um að ég færi bara
með allt þangað og Silja kom

öllu út á methraða. Það tók
mig átta ár að fá Ginsberg
útgefinn,“ segir Eiríkur um
það hvernig hann endaði
hjá Máli og menningu, sem
er hans forlag í dag og gefur
það út sem hann skrifar.

Þrátt fyrir að hafa fengið rit
sín gefin út var ekki þar með
sagt að allt væri komið í höfn.
Eiríkur vann sem blaðamaður
á Bæjarins besta í tvö og
hálft ár en hann hætti þar
árið 2007 og með því hætti
hann alveg að vinna launa-
vinnu.

„Ég flutti út til Helsinki og
var að skrifa greinar, þýða
eitthvað og var í harki. Þá
var krónan svo há að það
gekk ágætlega. Ég lifði al-
veg af en svo fékk ég loksins
ritlaun í sex mánuði árið 2008.
Þá hrundi krónan. Þegar ég
fékk ávísunina í hendurnar
var hún nánast orðin verð-
laus. Eftir hrunið hugsaði ég
hvort ég ætti að taka út fyrir
leigunni í dag eða á morgun
því það gat munað svo miklu
á dögum hvenær tekið var
út úr bankanum. Þetta var
djöfulsins hark og mikill tími
sem fór í að hugsa um eitt-
hvað svona.“

Íslensku bók-Íslensku bók-Íslensku bók-Íslensku bók-Íslensku bók-
menntaverðlauninmenntaverðlauninmenntaverðlauninmenntaverðlauninmenntaverðlaunin

Skáldsagan Illska var fjögur
ár í ritun en hún gekk glimr-
andi vel í þjóðina. Aðspurður
hverju það hafi breytt segir
Eiríkur: „Það kom fullt af pen-
ingum. Það vildi svo til að
verðlaunaféð er ein milljón
króna. Ég skuldaði akkúrat
milljón í skatt frá hinum ár-
unum svo þeir fengu þetta
beint aftur. Vandamálið er
að ég á síðan eftir að borga
skatt af þessari milljón. Það
er búið að selja handritið til
Svíþjóðar, Frakklands og
Þýskalands og hugsanlega
eru fleiri þýðingar í farvatn-
inu. Það er rosalega misjafnt
hvað það getur táknað, í Sví-
þjóð er þetta mjög lítið forlag,
sem þýðir að það er lítil dreif-
ing, lítil fjármögnun og lítill
bransi. Í Þýskalandi er þetta
stórt forlag og þeir eru þegar
byrjaðir að skipuleggja út-
gáfuna, biðja um höfundar-
myndir og spekúlera í mark-

aðsherferðinni. Þar eru stór
og mikil hjól sem snúast.“

Þetta umstang í kringum
bókmenntaverðlaunin hefur
tekið rosalega mikinn tíma í
alls konar vesen, að sögn
Eiríks. Þá sogast af honum
endalaus tími við að mæta í
viðtöl, skrifa greinar og ann-
að slíkt. Honum hefur oft
gengið miklu betur að skrifa
en síðasta hálfa árið.

„Kannski er eitthvað af því
svona performans-kvíði. Mað-
ur er hræddur um að fara að
endurtaka sig, þetta er svo-
lítið skrítið af því að bókin er
ekki bara stór í því samhengi
að vera löng. Hún fjallar um
helförina og það er ekkert
eðlilegt follow up á eftir því.
Hún er samt mjög löng líka,
1.000.412 slög. Ég velti því
meira að segja fyrir mér hvort
ég ætti að stytta hana til að
hún væri nákvæmlega millj-
ón slög.“

Ný skáldsaga á leiðinniNý skáldsaga á leiðinniNý skáldsaga á leiðinniNý skáldsaga á leiðinniNý skáldsaga á leiðinni
Eiríkur hefur verið að skrifa

ljóð og sinna öðrum verkefn-
um undanfarið. Hann er byrj-
aður á annarri skáldsögu en
vill ekkert ræða um innihald
hennar, en hann á heldur von
á því að hún verði stutt. Það
er rosalega erfitt að vera svona
lengi að ljúka verkefnum.
Maður verður frekar tauga-
trekktur á því,“ segir hann.

Á Ísafirði er fólk að hitta og
hlutir að gera, að sögn Eiríks.
Hann er stundum svolítið mik-
ið einrænn. Þegar hann dvaldi
í Norður-Finnlandi var hann
mikið einn að vinna og kynnt-
ist ekki mörgum. „Hérna á
maður fjölskyldu og slíkt sem
maður þarf og vill sinna.
Stundum er ég með hausinn
á milljón stöðum í einu og er
að skrifa á meðan ég er að
borga reikninga, skrifa tölvu-
póst, hanga á facebook, slá
upp einhverju á netinu og er
jafnvel með opna bók að
lesa og skipti á milli fram og
til baka. Það er algengara
en að ég sé í ró. Þá er oft gott
að taka glósubók og fara
eitthvert þar sem er ekkert
inernet svo það sé ekkert að
trufla mig.“

Eiríkur segist skrifa svolítið í
höndunum í seinni tíð, en
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hann byrjaði á því þegar
hann dvaldi á Ísafirði sumarið
2011. Þá skrifaði hann allan
Ísafjarðarhlutann í Illsku með

penna í bók uppi í Listakaup-
stað sem þá var. „Það var
rosalega fínt að vera þar, ég
var með skrifstofu og kom

mér þar fyrir sumarlangt. Síð-
an hef ég alltaf gert þetta
annað veifið, að skrifa í bók.
Ég gerði það oft hérna einu

sinni að skrifa uppkast að ljóð-
um í bækur. Nú er þetta
meira að skrifa prósa í bæk-
urnar,“ segir Eiríkur Örn Norð-

dahl, núlifandi þjóðskáld Ís-
firðinga.

hordur@bb.is
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Sælkerar vikunnar eru Arna Lind Arnórsdóttir og Sigurður Ottó Kristinsson

Fylltar svínalundir og belgískar vöfflurFylltar svínalundir og belgískar vöfflurFylltar svínalundir og belgískar vöfflurFylltar svínalundir og belgískar vöfflurFylltar svínalundir og belgískar vöfflur
Við hjónin höfum ákveðið

að bjóða lesendum BB upp á
fylltar svínalundir og belgískar
vöfflur.Njótið vel.

Fylltar svínalundir
400 gr svínalundir

Fylling:
1 piparostur, rifin niður
1 stk saxaður laukur
50 gr saxaðar döðlur
Maldon salt og Pipar

Aðferð
Hreinsið alla fitu og sinar af

svínalundinni. Takið mjóan hníf
(gott er að nota úrbeiningar-
hníf) og gerið gat í miðja lund-
ina eftir endilöngu. Gerið ekki
gat alla leið í gegn, skilið eftir
smá haft öðru megin.

Saxið döðlurnar og laukinn
mjög smátt og blandið saman
við piparostinn í potti þar til

orðið að þykku mauki. 
Fyllið svínalundina með mauk-

inu og kryddið hana með sjávar-
saltinu og svarta piparnum. Brún-
ið kjötið á heitri pönnu með
smjörklípunni. 

Eldið í ofni við 180°C í 7-12
mínútur (fer eftir smekk).

Sósa
1 piparostur, rifin
3/4 askja sveppir, niðursneidd-
ir
Matreiðslurjómi
Smjörklípa
1/2 teningur kjúklingakraftur

Aðferð
Sveppir skornir niður og steikt-

ir í smjöri, osti og rjóma bætt út
í. Ostur látin bráðna vel og svo er
kjúklingakraftinum bætt í.

Smökkuð til með rjóma, salti

og pipar.

Þetta er borið fram með brak-
andi fersku salati, bökuðum
kartöflum og fullt af ísfirsku
vatni.

Belgískar vöfflur með ferskum
ávöxtum, ís og marssósu

Vöffludeig:
100 gr smjörlíki (brætt)
70 gr sykur
250 gr hveiti
2 egg
3 tsk lyftiduft
3 tsk vanillusykur
3 dl mjólk (gæti þurft meira/
minna)
smá vanilludropar
Öll þurrefnin sett í skál síðan

er vökva bætt út í smátt og smátt
(passa kekki) og síðast eggju-
num. Deigið er sett í belgískt

vöfflujárn (ef viðkomandi á svo-
leiðis), þegar vafflan er bökuð er
sett á hana t.d. bananar, jarðarber,
bláber, og ananas. Síðan er settur
ís ofan á ávextina og að lokum er
hellt yfir þetta marssósa. Namm
namm borðað með bestu lyst.

Marssósa:

Smá rjómi settur í pott og 3
- 4 marsstykki brytjuð út í og
brædd saman við.

Okkur langar að skora á
vinafólk okkar til að vera
næstu matgæðingar BB og eru
það Tinna Hrund Hlynsdóttir
og Hlynur Steinn.

Ester Rut Unnsteinsdóttir er
fædd og uppalin í Garða-
hreppi, sem kallast í dag
Garðabær, og gekk í Grunn-
skóla Garðahrepps. Hún er
sjöunda í röð 10 systkina og
ætlaði að verða rosalega
margt þegar hún yrði stór. Í
dag starfar hún sem fram-
kvæmdastjóri Melrakkaset-
ursins í Súðavík þar sem hún
býr með eiginmanni sínum
til hartnær 30 ára og tveimur
dætrum, sem aldar eru upp
við að mamman sé úti um
allar trissur að elta refi og
mýs eða að kryfja einhver
dýrahræ.

„Ég hafði áhuga á ofboðs-
lega mörgu í uppvextinum
og ætlaði að verða mjög
margt þegar ég yrði stór, eins
og sirkusstjóri, lögga, slökkvi-
liðsmaður, ljónatemjari og
úlfarannsóknarmaður í Kan-
ada og vera úlfakona. Ég
skipti oft um skoðun. Ég ætl-
aði að verða arkitekt eða
grafískur hönnuður og byrjaði
ekki fyrr en 25 ára gömul í líf-
fræði. Ég vann sem tækni-
teiknari á arkitektastofu og
sótti bæði um nám í dýra-
lækningum og arkitektúr. Til
að komast í dýralækninga-
nám fór ég í líffræði og út-
skrifaðist úr því námi 1999.
Ég kynntist refunum á Horn-

Villt blanda af hundi og ketti
ströndum þegar ég var þar í
sumarstarfi. Þá loksins upp-
götvaði ég hvað ég ætlaði
að verða,“ segir Ester.

Hún ólst upp við að horfa á
dýralífsþætti með David
Attenborough. Þá voru það
bara Prúðuleikararnir og
David Attenborough í sjón-
varpinu. „Ég er líka hunda-
mannskja og það er kannski
ein af ástæðunum því að ég
fékk áhuga á refum, hafði
ekki pælt í því. Afi var grenja-
skytta og sagði sögur af veið-
um og refum og alls konar
uppákomum í veiðiferðum.
Hann veiddi líka sel og fugla.
Ástæðan fyrir því að við erum
að safna veiðimannasögum
er kannski sú að ég safnaði
ekki sögunum frá afa.“

Flutti til Súða-Flutti til Súða-Flutti til Súða-Flutti til Súða-Flutti til Súða-
víkur 16. janúarvíkur 16. janúarvíkur 16. janúarvíkur 16. janúarvíkur 16. janúar

Fjölskyldan flutti til Súða-
víkur 16. janúar 2009. Þá voru
ljós í öllum húsum og þau
áttuðu sig ekki á mikilvægi
dagsins, en það var einmitt
á þessum degi sem snjóflóð-
ið féll á Súðavík árið 1995.
„Okkur var vel tekið, það ríkir
mikil bjartsýni og það er sér-
stakur kraftur í Súðvíkingum.
Ég hef oft velt fyrir mér af
hverju það stafar. Þetta er
sérstakt þorp og það sem
gerir það öðruvísi en önnur
þorp sem hafa lent í snjóflóði
er meðal annars það að fólki
var gert kleift að flytja á ör-
uggari stað í bænum eftir
flóðið. Það var ekki byggður
garður sem gnæfir yfir allt
þorpið eins og minnisvarði.

Þeir sem vildu fara gátu það,
þeir fengu bætur fyrir húsin
sín og gátu flutt. Hinir sem
dvöldu áfram á staðnum
gerðu það vegna þess að
þeir völdu að gera það. Það
var þeirra eigið val,“ segir
Ester.

Hún segir jafnframt að það
sé kraftur í Kofranum, bæjar-
fjalli Súðvíkinga. „Það er
magic. Það er jákvæð orka
þar og fólk var tilbúið að
gefa okkur tækifæri til að
koma þessu skrítna verkefni
af stað. Svo er alltaf betra
veður í Súðavík en í Garða-
bæ á sumrin. Það er skjólsælt
og fallegt og ef maður semur
frið við fjöllin líður manni vel.
Þetta er lítill bær svo allir þurfa
að hjálpast að. Súðavík er
kardimommubær, ekki hægt
að skorast undan að taka
þátt í mannlífinu eins og róðr-
arkeppni við Bolvíkinga.

MelrakkasetriðMelrakkasetriðMelrakkasetriðMelrakkasetriðMelrakkasetrið
 „Það var haldin ferða-

málaráðstefna á Ísafirði árið
2005 þar sem kynntar voru
nýjar hugmyndir í ferðaþjón-
ustu. Leiðbeinandi minn, Páll
Hersteinsson heitinn, var beð-
inn um að kynna refinn til
sögunnar því hann hafði gert
rannsóknir á honum. Það var
verið að athuga hvort ekki
væri hægt að gera refina
að aðdráttarafli í ferðaþjón-
ustu. Þá kom þessi hugmynd
um Melrakkasetrið og hún
var kynnt á ráðstefnunni.
Hugmyndin var að Vestfirð-
ingar myndu gera þetta,
setur um tófuna sem er eina

alíslenska spendýrið og til-
tölulega algeng á Vestfjörð-
um. Jafnvel stóð til að gera
hana að einkennisdýri og auð-
lind í ferðaþjónustu,“ segir
Ester um upphaf draumsins
um Melrakkasetrið.

Hugmyndin fékk góðar
undirtektir en það var enginn
sem ætlaði að gera þetta.
Ester var með þetta á bak
við eyrað þar sem hún hafði
kynnt þetta. Hún var ekkert á
leiðinni að flytja vestur og
var að vonast til að einhver
annar myndi gera þetta. Hún
kom alltaf vestur á sumrin að
eltast við refina og var alltaf
að kíkja eftir húsnæði á
svæðinu sem hentaði og var
búin að ákveða innra með
mér að gera þetta eftir dokt-
orsnámið. Hún kláraði það
ekki á þeim tíma en er að
ljúka því núna.

„Ég setti námið á bið til að
byrja á þessu verkefni því
okkur var bent á þetta gamla
yfirgefna hús í Súðavík. Við
skoðuðum það en það hafði
verið yfirgefið í 40 ár og var
gjörsamlega í niðurníðslu, en
frábærlega staðsett og sveit-
arfélagið hafði ákveðið að
fjármagna endurbyggingu á
því að hluta til. Við kíktum á
það og féllum fyrir því og
ákváðum þá að gera þetta
með hjálp heimamanna.
Fyrirtækið var stofnað sem
non-profit einkahlutafélag
en þá átti eftir að gera upp
húsið. Það tók þrjú ár og við
opnuðum í júní 2010. Í milli-
tíðinni kom kreppa en það
tókst samt að standa við allar

áætlanir,“ segir Ester.
„Síðan opnuðum við kaffi-

hús. Það hefur ekki síður notið
vinsælda, en þar er pláss
fyrir listamenn sem kynna
listaverk eða myndir. Þá kom
í ljós að loftið á annarri hæð-
inni býr yfir góðum hljóm-
burði fyrir tónleika, leiksýn-
ingar, fundi og viðburði,
þannig að húsið er orðið
meira viðburðahús og það
er farið að vera fyrirferðar-
meiri hluti af starfseminni. Það
er oft mjög kátt á hjalla í Eyr-
argarði. Við höfum líka mjög
góða útiaðstöðu og erum t.d.
að tvöfalda pallinn úti en
hann er skjólríkur og gott út-
sýni þaðan. Við höfum verið
með lifandi yrðlinga í fóstri í
garðinum.“

RannsóknirRannsóknirRannsóknirRannsóknirRannsóknir
Hugmyndin var fyrst sú að

þetta yrði rannsóknar- og
fræðasetur, sýning á íslensku
tófunni og öllu sem viðkemur
henni. Það átti að gera líf-
fræði tegundarinnar skil, vist-
fræði og hvar hún finnst í
heiminum, útliti, litum og
fleiru. Einnig áttu veiðar, lög
og reglur að eiga sinn sess
og samskipti við manninn.
Sérstakur hluti sýningarinnar
átti að verða helgaður veiði-
mönnum með frásögnum og
munum sem tengjast veiðun-
um og þekktum veiðimönn-
um.

„Etir að Páll dó árið 2011
höfum við tekið við vöktun ís-
lenska refastofnsins sem hann
hafði sinnt og felst í því að
taka við hræjum frá veiði-



FIMMTUDAGUR     20. JÚNÍ 2013 1515151515

mönnum um allt land, kryfja
og aldursgreina og meta
ástand stofnsins frá ári til árs.
Svo eru rannsóknir á Horn-
ströndum sem hafa verið
okkar sérsvið frá byrjun þar
sem við skoðum ábúð, þétt-
leika og afkomu yrðlinga í
Hornstrandafriðlandi. Ég hef
farið þangað á hverju ári og
við erum að halda upp á 15.
árið núna í vor. Síðan höfum
við metið áhrif ferðamanna
á Hornströndum frá 2008 til
að þróa ferðamennsku þar
sem refir eru sýndir. Við höfum
reynt að finna leiðir til að
gera það á sjálfbæran hátt
svo við getum nýtt dýrin
áfram og skapað verkefni
fyrir leiðsögumenn og ferða-
þjóna á svæðinu,“ segir Est-
er.

Rannsóknir sem hafa verið
unnar með hvalaskoðunar-
ferðum sýna að hvalirnir sem
er verið að sýna eru oft sömu
dýrin. Það er líklega eins með
tófurnar, að sögn Esterar.
Veiðarnar myndu líklega
valda því að við myndum
missa sýningardýrin því þau
eru líklegust til að nálgast
veiðimenn. Rannsóknir utan
friðlandsins eru byggðar á
samstafi við þá, þeir koma
með hræin og þeir einir
nenna að tala um refi í lang-
an tíma. „Það er gert grín að
mér með það, ég vil tala um
þá í marga klukkutíma. Það
er eitthvað sem mér finnst
skemmtilegt að tala um. Mýs
og fugla eða hegðun dýra
yfirleitt. Það er áhugavert að
spá í þessa hluti. Ég held að
flestum finnist það líka. Nátt-
úrulífsmyndir eru vinsælar
þrátt fyrir að hafa verið á
skjánum i marga áratugi.“

FerðaþjónustaFerðaþjónustaFerðaþjónustaFerðaþjónustaFerðaþjónusta
Verið er að útbúa gæða-

vottunarkerfi á leiðsögninni í
Melrakkasetrinu. Settar eru
viðmiðunarreglur þar sem
fundið er út hvernig best er
að nálgast dýrin án þess að
tapa þeim. Hugsunin er að
leiðsögumenn geti fundið
dýrin aftur og aftur og jafnvel
sýnt sömu dýrin. Rannsóknir
hafa sýnt að dýrin verða var-
ari um sig eftir að ásókn eykst.

„Við veljum dýr sem eru
samvinnuþýð og helst geld
dýr sem eru ekki með yrð-
linga eða greni og hafa tíma
til að sinna ferðamönnum,
hafa ekki skyldum að gegna.
Við aðstoðum ljósmyndara
og kvikmyndagerðarmenn
að ná sem bestum myndum
af þessum dýrum. Við vorum
byrjuð á þessu áður en við
opnuðum og það var hluti af
fjármögnun setursins. Við
vinnum með Vesturferðum
og Borea Adventures, þjálf-
um leiðsögumenn eða förum
sjálf með ferðamenn á svæð-

ið. Hugmyndin er sú að fólk
komi í setrið og læri um dýrin,
hvernig þau líta út og hvernig
heyrist í þeim og fari svo út
og skoði þau,“ segir Ester.

„Við höfum fengið um
15.000 gesti frá opnun en
það hefur yfirleitt verið tvö-
földun í heimsóknum milli
ára. Það er sífellt vaxandi
áhugi og mikið af fyrirspurn-
um sem berast. Fyrst var það
hálfgert tabú að tala um refi
í ferðaþjónustu, nú eru þeir í
öllum myndum, bæklingum
og auglýsingum. Það er klárt
að dýrið er farið að verða
svolítið einkennisdýr fyrir
svæðið og margir koma til
að sjá refi. Á þessum árum
sem ég hef verið á svæðinu
hef ég fylgst með sex óðulum
og ferlinu þegar eldri dýrin
fara og önnur taka við. Við
þekkjum einstaklingana orð-
ið vel, ekki alltaf alla, en þá
sem við sjáum aftur og aftur.
Gestunum þykir ekki síður
skemmtilegt þegar maður
getur sagt frá hvað á daga
þeirra hefur drifið. Það er eins
og að vera í Attenborough-
mynd að segja frá samskipt-
um refanna og því sem gerist
í lífi þeirra, en það eru alls
konar spennandi viðburðir.“

KvikmyndagerðKvikmyndagerðKvikmyndagerðKvikmyndagerðKvikmyndagerð
„Þessi tegund sem við höf-

um hér er ekki algeng og
frekar sjaldséð. Fólk sem ferð-
ast til að sjá ákveðnar dýra-
tegundir, eins og fuglaskoð-
arar, hafa komist að því að
Hornstrandir eru ákjósanleg-
asti staðurinn til að sjá þessi
dýr. Við höfum tök á að sýna
þau villt í náttúrlegu umhverfi.
Það sem meira er, við höfum
bæði mórauð og hvít dýr,
en mórauði liturinn er mjög
sjaldgæfur á heimsvísu. Við
erum heppin að hafa góðar
aðstæður til að sýna dýrin
sem við þekkjum,“ segir Ester.

Hún hefur orðið vör við auk-
inn áhuga á refnum hjá heim-
ildamyndagerðarmönnum
og náttúrulífsmyndum. „Við
erum með bréf frá David Att-
enborough en við buðum
honum í heimsókn þegar við
opnuðum Melrakkasetrið, en
hann komst ekki þar sem
hann var við tökur á Frozen
Planet. Hann veit af okkur og
aðrir aðilar sem vinna hjá
BBC hafa verið að hugsa um
að koma. Við höfum verið í
viðræðum um það,“ segir
Ester.

Gerðar hafa verið nokkrar
góðar heimildamyndir um
refinn á Hornströndum, tvær
franskar og ein þýsk sem
þykir mjög góð. Hún er með
ensku tali og var sýnd á Nati-
onal Geographic Channel.
Stærstu verkefnin hafa fólgist
í að aðstoða kvikmynda-
gerðarmenn en íslenskur

kvikmyndagerðarmaður er
að hefja tökur á heimilda-
mynd.

Melrakkasetrið heldur al-
þjóðlega melrakkaráðstefnu
í haust, en það er ein af leið-
unum til að taka þátt í vís-
indasamfélaginu. Ástæðan
fyrir því að Ísland varð fyrir
valinu er sú, að hér eru tófur
í tveimur litum. Flestir vinna
að refarannsóknum á stórum
túndrum og sjá dýrin sjaldan,
það er erfitt að komast að
þeim. Rannsóknir á Íslandi
eru mikilvægar því íslenski
stofninn hefur verið einangr-
aður lengi. Hér eru ekki
rauðrefir sem eru helsti keppi-
nautur melrakkans, sem er í
útrýmingarhættu, en stærsti
stofninn í Evrópu er hér á
landi eða um 90% af Evrópu-
stofninum.

Heillandi dýrHeillandi dýrHeillandi dýrHeillandi dýrHeillandi dýr
„Ég veit ekki hvað er svona

heillandi við refina, þeir eru
eins og villt blanda af hundi
og ketti. Það er gaman að
sjá hvernig þeir leysa vanda-
mál, hvað þeir eru ólíkir kar-
akterar og hvernig þeir lifa
af í harðbýlli náttúrunni. Mað-
ur manngerir ekki dýrin, en

þeir fá mann til að hugsa um
fólk í gamla daga á afskekkt-
um svæðum sem þurfti að
skýla sér, ná í mat og bíða
eftir sumrinu. Það er aðdá-
unarvert hvernig þeir bjarga
sér við erfiðar aðstæður. Þeir
eru með flókið félagslegt
kerfi, makast til lífstíðar en
eru ekki hópdýr, hugsa vel
um afkvæmi sín og eru iðnir
við að halda öllu gangandi.
Þeir bera virðingu fyrir ákveðn-
um siðareglum eins og að
fara ekki inn á óðul annara.
Þau dýr sem eru ekki með
óðul eða afkvæmi passa sig
að vera ekki fyrir. Þeir eru
ólíkir í útliti og skapferli. Sum
eru svo töff og hörð af sér en
jafnframt viðkvæm og hrædd
við hluti sem er fáránlegt
þegar maður er svona töff.
Það eru ekki bara refirnir,
heldur hvernig allt kerfið
virkar. Fuglarnir plata refina,
refirnir fylgjast alltaf með og
finna veika punkta hjá fugl-
unum. Það er keppni í gangi
upp á líf og dauða, að éta
eða vera étinn. Þetta er act-
ion sýnt hægt, maður sér
þetta í samhengi þegar
maður hefur fylgst með í smá
tíma,“ segir Ester aðspurð um

hvað sé svona heillandi við
refina.

Hún segist fá fleiri spurn-
ingar en svör, myndin verði
skýrari og skýrari af kerfinu
hjá þeim eftir því sem hún
fylgist meira með þeim. Samt
veit maður alltaf minna og
minna. Það þarf alltaf að
brjóta reglurnar til að komast
að einhverju nýju. Það er allt
í föstum skorðum en síbreyti-
legt. Hvernig þeir takast á
við breytingar í umhverfinu,
aukið eða minnkandi fæðu-
framboð, veiðiálag, jarð-
bönn eða annað er heillandi
að hennar sögn.

Við erum heppin að hafa
einfalt vistkerfi á Vestfjörðum
án ógna og keppinauta þar
sem við getum séð innri stýr-
ingu og burðargetu landsins.
Á þessu svæði er líklega þétt-
asta tófubyggð í Evrópu sem
vitað er um. Einnig finnst Ester
áhugavert að skoða hvernig
dýrin takast á við samkeppni
um fæðu og óðul þar sem
ofgnótt er að sumarlagi en
vetrartíminn er erfiður. Hvern-
ig þeir leysa það er sannar-
lega athyglisvert.

hordur@bb.is
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Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Baldur Páll HólmgeirssonBaldur Páll HólmgeirssonBaldur Páll HólmgeirssonBaldur Páll HólmgeirssonBaldur Páll Hólmgeirsson

Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:
Bókasafnið á Ísafirði

Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:
http://flickr.com/baldurpan

Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?
Ég hreinlega veit það ekki.

Annað hvort er það sköpun-
arþörf eða sýniþörf. Jafnvel
bæði?

Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?
Chinon CM-4s filmuvél.

Skemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta Kódak
mómentið?mómentið?mómentið?mómentið?mómentið?

Líklegast þegar ég var að
reyna að ná mynd af fljúg-
andi rollum og ein rollan
strauk á mér höfuðið í látun-
um.

Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?
Canon EOS 5D Mk II
Canon EOS 1000FN filmuvél
Chinon CM-4s filmuvél
Canon EF 50mm f/1.4
Pentaflex 50mm f/1.8
Chinon 50mm f/1.9

Canon EF 85mm f/1.8
Canon EF 100mm f/2.8 Macro
USM
Canon EF 17-40mm f/4 L
Canon EF 24-70mm f/2.8 L
USM
Danubigon 135mm f/2.8
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Þjónustuauglýsingar

Chinon 80-200mm f/3.8
Tamron SP 35-210mm f/3.5
Svo er ýmislegt smálegt sem
ég nenni nú ekki að telja
upp.

Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?
Hauk Sigurðsson.
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
20. júní 1940: 20. júní 1940: 20. júní 1940: 20. júní 1940: 20. júní 1940: Bifreiðaöldin
hófst. Ditlev Thomsen kaup-
maður kom til Reykjavíkur

með gufuskipinu Kong
Tryggve og hafði meðferðis
bifreið af tegundinni Cudel.

Hún var reynd á götum
bæjarins daginn eftir þetta

var „gamall skrjóður sem
gerði litla lukku“ segir í
Árbókum Reykjavíkur.

20. júní 1969: 20. júní 1969: 20. júní 1969: 20. júní 1969: 20. júní 1969: Strandferða-
skipið Hekla var sjósett hjá

Slippstöðinni á Akureyri. Þetta
var þá stærsta skip sem hafði

verið smíðað hér á landi.
21. júní 1980:21. júní 1980:21. júní 1980:21. júní 1980:21. júní 1980: Kvikmyndin

Óðal feðranna var frumsýnd.
Leikstjóri og höfundur handrits

var Hrafn Gunnlaugsson.
21. júní 1986: 21. júní 1986: 21. júní 1986: 21. júní 1986: 21. júní 1986: Íþróttamið-

stöðinni í Laugardal í Reykja-
vík var tekin í notkun.

22. júní 1939: 22. júní 1939: 22. júní 1939: 22. júní 1939: 22. júní 1939: Mesti hiti hér á
landi 30,5 gráður, mældist á

Teigarhorni í Berufirði.
23. júní 1926: 23. júní 1926: 23. júní 1926: 23. júní 1926: 23. júní 1926: Varðskipið

Óðinn kom til Reykjavíkur, en
ríkisstjórnin lét smíða það.
Það var gufuskip, vopnað
tveimur 57 mm fallbyssum.
24. júní 1988:24. júní 1988:24. júní 1988:24. júní 1988:24. júní 1988: Kanadíski

söngvarinn Leonard Cohen
hélt tónleika í Laugardalshöll,

sem var þéttsetin. Þar flutti
hann m.a. lögin Susanne og

First We Take Manhattan.
25. júní 1985: 25. júní 1985: 25. júní 1985: 25. júní 1985: 25. júní 1985: Reynir Pétur

Ingvarsson, 36 ára vistmaður
á Sólheimum í Grímsnesi, lauk
göngu sinni hringinn í kring-
um landið, alls 1.411 kíló-
metra. Gangan tók einn

mánuð.
25. júní 1990:25. júní 1990:25. júní 1990:25. júní 1990:25. júní 1990: Elísabet Eng-
landsdrottning og Filippus

maður hennar komu í þriggja
daga opinbera heimsókn.

26. júní 1930:26. júní 1930:26. júní 1930:26. júní 1930:26. júní 1930: Alþingishátíðin
á Þingvöllum var sett. Hún var

haldin til að minnast 1000
ára afmæis Alþingis.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg NA-átt, skýjað

með köflum og skúrir, einkum
síðdegis. Hiti breytist lítið

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðlæg eða breytileg átt og
bjart með köflum, en skúrir SV-

og V-lands. Hiti 10 -15 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Fremur hægur vindur og bjart
með köflum, en sums staðar
skúrir síðdegis. Hiti 9-17 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Fylgjandi gjaldtöku fyrir
aðgang að náttúruperlum

Skorað hefur verið á Samtök
ferðaþjónustunnar og stjórnvöld
að hefja nú þegar gjaldtöku af
ferðamönum svo hægt verði að
standa undir nauðsynlegri upp-
byggingu og rekstri á ferðamanna-
stöðum á næstu árum. Þetta
kemur fram á vef RÚV þar sem
segir einnig að víða er brýn þörf
sé á úrbótum og uppbyggingu til
að koma í veg fyrir óafturkræf
náttúruspjöll.

Ásthildur Sturludóttir, bæj-
arstjóri Vesturbyggðar, er fylgj-
andi því að tekin verði upp gjald-

taka fyrir aðgang að helstu ferða-
mannastöðum landsins. „Þetta er
sannarlega raunhæft. Þetta gæti
vel átt við staði eins og Látra-
bjarg. Það er eðlilegt að það sé
greitt fyrir aðgang að náttúru-
perlum landsins alveg sama
hvaða náttúrperlur það eru. Það
hafa sjálfsagt verið farnar hag-
kvæmar leiðir í öðrum löndum
sem hægt er að taka til fyrir-
myndar við útfærslu á þessu,“
segir Ásthildur.

Þessi þáttur hefur ekki verið
ræddur með formlegum hætti í

Vesturbyggð. Ásthildur telur hins
vegar að þetta væri hið besta mál
sem skiptir miklu máli fyrir svæð-
ið. Þannig er hægt að fjármagna
forvarnir og aðgerðir til verndar
umhverfinu áður en það er traðk-
að niður. Þar er ekki verið að tala
um einhverjar meiriháttar að-
gerðir, einungis að hægt verið að
stjórna umferð ferðamanna.

Látrabjarg er meðal vinsælustu
ferðamannastöðum landsins en
um 30.000 heimsóttu bjargið í
fyrra og útlit er fyrir að sú tala
eigi aðeins eftir að hækka.

Er gisting grunnur ferðaþjónustunnar?
Sigurður Arnfjörð Helgason,

rekstraraðili að Hótel Núpi í
Dýrafirði og annar eigenda Edin-
borgar – Bistro, Café Bar á Ísa-
firði, segir gistingu verða grunn-
þjónustu við erlenda ferðamenn.
„Ef ferðamaður fær ekki gistingu
fer hann ekki á kajak eða út að
borða. Það hlýtur að verða brjálað
að gera hjá öllum öðrum ferða-
þjónustuaðilum í sumar miðað
við aðsókn í gistingu á svæðinu.
Ef það verður þetta mikið í gist-
ingu hafa allir nóg að gera,“ segir

Sigurður en vel er bókað á Hótel
Núp í sumar. „Flestir gista í tvær
nætur, sem segir mér að fólk ætli
að dvelja á staðnum og gera eitt-
hvað meira en að keyra bara strax
á næsta stað.“

Heimir Hansson forstöðumað-
ur upplýsingarmiðstöðvar ferða-
mála á Ísafirði segir mikið af
fólki sækja sér upplýsingar um
gististaði og almenna þjónustu
og afþreyingu til upplýsingamið-
stöðvarinnar. „Það er alltaf tals-
vert mikið að gera allan veturinn

í slíkri upplýsingagjöf. Það eru
þá 99% útlendingar sem eru að
skipuleggja sumarfríið sitt á Ís-
landi. Þetta verður allt að spila
saman. Fólk verður að geta gist
til að hafa aðstæður til að stoppa
en það þarf líka að hafa afþrey-
ingu og fleira til að hafa eitthvað
að gera á svæðinu og vilja gista.
Þar heillar einnig náttúran og ann-
að sem ferðamenn vilja staldra
við til að skoða. Það er spuring
hvort kemur á undan, hænan eða
eggið,“ segir Heimir.

„Það lítur út fyrir algjört met-
sumar. Við höfum aldrei verið
með jafn mikið af bókunum, jafn
snemma og í þessu magni. Það
eru allar helgar bókaðar nema
ein fyrir brúðkaup, ættarmót eða
stærri mannsöfnuði. Skemmti-
legasta viðbótin er bókanir út-
lendinga í gegnum ferðaþjónustu

bænda og allar þessar hótelvélar
á netinu. Við erum inni á þeim
öllum og höfum verið frumkvöðl-
ar í því hérna fyrir vestan og
höfum aldrei séð eins marga ein-
staklinga bóka jafn mikið í gegn-
um þessar leitarvélar og núna.
Oft hafa sumrin verið góð en
þetta verður brjálað. Þetta sumar

stefnir í enn eitt metið með um-
talsverðri aukningu,“ segir Sig-
urður Arnfjörð Helgason, rekstr-
araðili Hótel Núps í Dýrafirði.

Sigurður segist vera með smá
verkkvíða en hann býst við að
vera glaður í lok sumars. „Þá fer
maður að afstressa sig svo maður
verði rólegur yfir veturinn.“

Metsumar í gistingu á Núpi
Hótel Núpur í Dýrafirði.
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