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Flugnemar á faraldsfæti

Á föstudag í síðustu viku var
óvenjulega mikil umferð á Rifs
flug
velli, þangað var kominn
hópur af nemendum frá Flug
akademíu Keilis, flugvélarnar
renndu sér inn til lendingar ein
af annarri og þegar allar vélar
voru lentar voru 7 flugvélar á
stæðinu fyrir framan flug
stöðina.
Nemendurnir hafa lokið
einkaflugmannsnámi og flugu á
Rif til að safna flugtímum í
tengslum við nám til atvinnu
flugmannsréttinda, samtals

voru þetta 17 manns sem komu
með flugi á Rif þennan dag en
þau munu ljúka námi í vor.
Nokkuð víst er að langt er síðan
jafn margar flugvélar hafa verið
samankomnar á flugvellinum á
sama tíma.
jó

miðvikudaginn 20. febrúar 2013 kl. 20

Stúkan stækkar

Í síðustu viku hóf TS vélaleiga
vinnu við jarðvegsskipti undir
væntanlega stækkun á stúku við
Ólafsvíkurvöll. Að kröfu KSÍ
verður farið í að stækka stúkuna
úr 330 sætum í 500 sæti, það er
stækkun um 170 sæti. Búist er
við að áhorfendum fjölgi mjög
fyrst að Víkingur er kominn í
efstu deild, auk sætanna verður
áfram nóg pláss til að standa
því að ekki hafa allir þolinmæði
til að sitja þegar spennan er
sem mest, en svo eru líka þeir
sem hafa alltaf staðið á sama

stað og hjátrúin kemur í veg
fyrir að þeir færi sig í sæti.
Það er ekki bara áhorfenda
aðstaðan sem verður bætt fyrir
sumarið heldur verður einnig
farið í að stækka vara
manna
skýlin, klára aðstöðu fyrir fjöl
miðlamenn og girða völlinn af.
Allt á þetta að vera búið fyrir
fyrsta heimaleik Víkings í
Pepsideild sem fara á fram þann
5. maí en sá leikur er gegn
Fram.
jó

Nú erum við komin á fullt aftur eftir jólafrí.
Nýir kórfélagar hjartanlega velkomnir
bæði konur og karlar.
Kirkjukór Ólafsvíkur
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Fjölmenni
á sýningu

Föstudaginn 1. febrúar var
opnuð sýning á verkum Örnu
Daggar Tómasardóttur í Átthaga
stofu Snæfellsbæjar. Við opnun
ina las Lena Örvarsdóttir upp
ljóð og Hlöðver Smári Oddsson
flutti tónlist til að minna okkur á
að hægt er að tjá list á ýmsan
hátt. Jón Þór Lúðvíksson opnaði
sýninguna formlega og færði
Örnu Dögg blóm frá íbúum
Snæfellsbæjar um leið og hann
þakkaði henni fyrir að koma
heim í átthagana og sýna verk
sín og leyfa íbúum að njóta og
fylgjast með því sem hún væri að
gera. Við opnunina voru einnig
til sýnis myndir af vinnustofunni
hennar ásamt málningu og
penslum sem hún notar. Eins og
áður var atburðurinn skipu
lagður af Átthagastofu og
styrktur af Lista- og menningar
nefnd Snæfellsbæjar en boðið
var upp á veitingar framreiddar
af Theodóru Einarsdóttur. Hús
fyllir var nánast í Átthagastofu
við opnunina til að gleðjast með
listakonunni, um það bil 70
manns, sagði Barbara Fleckinger
í viðtali að starfskonur Átthaga
stofu væru mjög þakklátar fyrir
þessa góðu mætingu það væri
svo gefandi og gaman þegar fólk
tæki virkan þátt í því sem væri að
gerast í kringum það. Sýningin
er sölusýning og eru nú þegar
nokkrar myndir seldar. Arna
Dögg er fædd í nóvember 1985
og ólst upp hér í Snæfellsbæ.
Hún segist hafa teiknað frá því
hún lærði að halda á blýandi og
var vön að hlaða skólabækur og
stílabækur af kroti þegar hún
gekk í skóla. Fyrir 3 til 4 árum
segist hún svo hafa farið að trúa
því að hún gæti lært myndlist og
lagt eitthvað af mörkum til

hennar. Upp úr veikindum hafi
hún verið hvött til að fara í
Myndlistaskólann sem hún lét
verða af. Í kjölfarið sannfærði
Hjalti Parelíus vinur hennar
hana um að koma til Keflavíkur
þar sem hún býr nú og deila
með sér vinnustofu. Nú býr
þessi unga listakona í inn
réttuðum bílskúr hjá Örnu Björg
bestu vinkonu sinni í Reykjanes
bæ og því stutt á vinnustofuna.
Er hún á kvöldnámskeiði í
Myndlistaskóla Reykjavíkur í
teikningu 3 og hyggur á frekara
nám síðar. Draumurinn er að
læra meira um olíulitina og
jafnvel að læra að gera upp
gömul verk. Nú þegar hún hefur
opnað þessa sýningu ætlar hún
að snúa sér að nýjum verkefnum
og eru nokkur í bígerð. Meðal
annars voru þau hjón Óli og
Sigga sem reka Apótek Ólafs
víkur svo elskuleg að lána henni
gamlar apotekaraflöskur sem
þau eiga og stefnir hún að því að
mála nokkrar myndir þeim
tengdar ásamt samstarfsverkefni
sem hún og Hjalti eru að skoða.
Að lokum vildi Arna Dögg þakka
þeim sem komu á opnunina
kærlega fyrir komuna og stuðn
inginn, einni Lista- og menninga
nefnd og Barböru. Þótti henni
afar vænt um hve vel var mætt.
Sýningin er opin til 28.
febrúar á virkum dögum og eftir
samkomulagi. Auðvitað er búið
að skipuleggja næstu sýningu í
þessu skemmtilega húsnæði og
er það Þór Magnússon og ber
sýningin nafnið „Veðrun og
tæring”. Á myndinni er Arna
ásamt foreldrum sínum, Tómasi
Sigurðssyni og Birnu Péturs
dóttur.
þa

Súpa og brauð.

Mánudaga til fimmtudaga frá kl 12:00-17:00
Borðað á staðnum eða taka með.

Gott þorrablót

990,-

Unnu silfurverðlaun

Annar flokkur kvenna snæ
fells
nes tók þátt í úrslitum í
fut
sal 3. febrúar síðastliðinn,
mótið fór fram í Ólafsvík. Liðin
sem voru skráð til leiks voru
Haukar, Breiðablik,Valur og
Snæfellsnes, Valur komst því
miður ekki alla leið þar sem
rútan sem þau voru á bilaði í
Borgarnesi. Fyrsti leikurinn var
á milli Hauka og Breiðabliks
sem endaði með 3-2 sigri
Breiðabliks, næsti leikur var svo
á milli Snæfellsnes og Breiða
bliks og var sá leikur mikill
baráttuleikur þar sem bæði
liðin lögðu sig virkilega fram,
Heimastúlkurnar í snæfellsnesi
voru ívið sterkar til að byrja
með og uppskáru gott mark
sem Elín skoraði, það sem eftir
lifði af hálf
leiknum hélt
baráttan áfram og mikið jafn
ræði var með liðunum en
þegar um 20 sekúndur voru
eftir af fyrri hálfleik fengu
Blikastúlkur horn og smá
einbeitigarskortur hjá okkar

stúlkum varð til þess að þær
jöfnuðu nánast um leið og
flautað var til hálfleiks. Í síðari
hálfleik hélt sama barátta áfram
og sáust oft flott spil hjá báðum
liðum og þetta var bara spurnig
um hvor megin sigurinn myndi
lenda og því miður lenti hann
Blika megin þar sem þær
skoruðu tvö mörk í lokin og
tryggðu sér 3-1 sigur í leik sem
hefði geta dottið hvorn vegin
sem var, virkilega jafn og
skemmtilegur leikur. Seinni
leikurinn hjá stelpunum gegn
Haukum var því leikur um 2.
sætið og óhætt er að segja að
sá leikur var algjörlega eign
okkar stúlkna þar sem þær
yfirspiluðu Hauka algjörlega
og spiluðu virkilega flottan og
góðan bolta, leikurinn endaði
4-1 þar sem Elín skoraði tvö og
María og Sigrún sitt markið
hvor. Fengu þær þar af leiðandi
silfurmedalíu í lok móts.
Flottur árangur hjá stelpunum.

Árlegt þorrablót félaga
samtaka í Ólafsvík var haldið á
síðasta laugardag. Félögin sem
að blótinu koma eru Átthaga
félag Fróðhreppinga, Lions
klúbbur Ólafsvíkur, Kvenfélag
Ólafsvíkur og Leikfélag Ólafs
víkur, Lionsklúbburinn Rán átti
fulltrúa í nefndinni í fyrsta
skipti og komu þær inn eftir að
Rótaryklúbbur Ólafsvíkur var
lagður niður. Veislustjóri var
Erla Höskuldsdóttir sem opnaði
kvöldið með söng eins og
henni er einni lagið. Eftir að
gestir höfðu gætt sér á góm
sætum og vel útilátnum þorra
mat frá Galito á Akranesi fluttu
Helgi Kristjánsson minni

kvenna og Hafdís Björk Stefáns
dóttir minni karla við góðar
undirtektir. Þorrablótsnefndinn
tók svo við og hafði aldeilis ekki
setið auðum höndum og fór
yfir helstu viðburði síðasta árs
sem sviðsettir voru í Pebbsívík
og þar gerðist nú ýmislegt
meðal annars var Rótaryklúbb
urinn jarðsettur með viðhöfn.
Að loknum frábærum heimatil
búnum skemmtiatriðum sem
greinilega voru samin og flutt af
metnaðarfullri nefnd var að
sjálfsögðu slegið upp dansleik
þar sem hljómsveitin Saga Class
sá um fjörið. Góð stemming var
á dansleiknum og dansað fram
eftir nóttu.
þa

Söngkeppni Vesturlands verður haldin í Klifi, Snæfellsbæ
fimmtudaginn 7. febrúar kl. 19:00.
Efnilegir söngvarar frá félagsmiðstöðvum á Vesturlandi munu
syngja fyrir okkur lög með íslenskum texta.
Tveir efstu flytjendurnir keppa svo fyrir okkar hönd í
aðalkeppninni sem fer fram í Laugardalshöllinni þann 2. mars nk.
Miðaverð er 500 kr.
Sjoppa verður á staðnum sem selur pizzur og annað góðgæti.

Gestadómari verður Magni
Ásgeirsson og mun hann taka fyrir
okkur nokkur lög.

Hlökkum til að fá ykkur í
Snæfellsbæ .
Félagsmiðstöðin Afdrep.

Annar síldardauði í Kolgrafafirði
Flestum er í fersku minni
dauði 30.000 tonna af síld í
Kolgrafafirði 13. desember síðast
liðinn og hefur m.a. orðið vart
við afleiðingar þess með grúti í
fjörum og óþef í lofti.
Síðdegis síðastliðinn föstudag,
1. febrúar, varð aftur vart við
mikinn síldardauða þegar ferska
síld rak á land við vestanverðan
fjörðinn. Á laugar
deginum fór
starfsfólk Náttúru
stofu Vestur
lands á staðinn til að meta að
stæður og gera tilraun til að meta
magn síldar í fjörum. Dauða síld
virtist aðal
lega vera að finna í
fjörunni við vestanverðan fjörð
inn frá brú inn að Eiðisstöpum,
skammt suðaustan við bæinn
Eiði, og var því ákveðið að ganga
um 2,5 km langa leið eftir strönd
inni frá eyrinni við brúna (frá
sunnanverðum Hjarðarb óls
odda) að Eiði.
Tekin voru snið niður fjöruna
á 100 m fresti og þéttleiki síldar
innar metinn. Jafnframt var
grútarmengun lýst á hverju sniði.
Gríðarlegt magn af dauðri síld
var í fjörunni á þessum kafla og
þurftu starfsmenn að vaða í
gegnum ferska síld og úldinn
grút megnið af leiðinni, en þar
sem mest var, austan Eiðis, náði
síldin upp að hnjám neðarlega í
fjörunni.
Samkvæmt þessum mælingum
voru um 7.000 tonn af síld í
fjörunni á þessum 2,5 km kafla.
Talsvert magn til viðbótar var í
fjörum norðan og þó sérstaklega
sunnan við athugunarsvæðið.
Þetta er margfalt meira magn í
fjörum en var í desember. Þegar
þetta er ritað er ekki vitað um
heildarmagn dauðrar síldar í
firðinum öllum, en veður
að
stæður aðfaranótt laugardagsins
gætu hafa valdið því að stórum
hluta dauðu síldarinnar skolaði á
land við vestan- og norðanverðan
fjörðinn innan brúar og því sé
minna á botninum en þegar svip
aður atburður varð í desember.
Fyrstu fréttir úr leiðangri Haf
rannsóknastofnunar 4. febr
úar
benda til að svo sé.
Eins og í desember eru lang
mestar líkur á að súrefnisþurrð
hafi orsakað þennan mikla
síldardauða en rotnunarferlið á
þeirri síld sem drapst í desember
og stórar síldartorfur taka til sín
súrefni og auka líkurnar á að
súrefnisþurrð verði viðvarandi í
firðinum innan brúar. Mælingar
Hafrannsóknastofnunarinnar í
ranns óknal eiðöngrum
í

desember og janúar bentu til að
súrefnismettun sjávarins í firði
num innan brúar væri mjög lág
og styðja þessa tilgátu. Líkurnar á
að súrefnismettun fari niður fyrir
hættumörk fyrir síldina aukast
enn þegar veður er stillt og
blöndun sjávar lítil, eins og var í
aðdraganda síldardauðans í
báðum tilfellum. Mynni Kol
grafafjarðar var þegar fremur
þröngt áður en hann var þver

og tilfelli snemma á 20. öld). Öll
voru þau þó mun smærri að
umfangi en síldardauðinn í
Kolgrafafirði nú. Síldardauði af
þessu umfangi gæti því verið
einstakur á heimsvísu.
Fuglatalningar síðustu vikur
hafa sýnt að tugþúsundir fugla
hafa flykkst inn á sunnanverðan
Breiðafjörð vegna mikils fram

legast beðnir um að koma þeim
til Náttúrustofu Vesturlands þar
sem þeir verða þvegnir. Hafi þeir
ekki tök á því mega þeir gjarnan
láta vita af slíkum fuglum í s. 8986638. Þá óskar Náttúru
stofan
eftir því að sjálf
boðaliðar sem
áhuga hafa á að taka þátt í þvotti
á grútarblautum fuglum eða
skipulögðum göngum til að leita
þeirra, láti vita af sér á netfangið
nsv@nsv.is eða í s. 433 8122.

boðs fæðu þar, og er nú svo
komið að nokkuð hátt hlutfall af
landsstofni sumra tegunda
heldur sig á svæðinu. Bráða
birgðan iðurstöður
nýlegrar
fuglatalningar, sem Náttúrustofa
Vesturlands stóð fyrir í samvinnu
við Náttúrufræðistofnun Íslands,
Rannsóknasetur HÍ á Snæfellsnesi
og Fuglavernd, benda til að fjöldi
fugla með ströndinni frá
Stykkishólmi að Búlandshöfða
hafi verið um 90 þúsund í seinni
hluta janúar. Síldin sem drapst í
desember er nú orðin talsvert
niðurbrotin og á þeirri leið sem
starfsfólk
Náttúrustofunnar
gengu sl. laugardag var grútarlag
yfir allri fjörunni og efst í henni
oftast hrúgur af síldarfitu.
Grúturinn er mjög hættulegur
fuglum, því festist hann í fjöðrum
missa þeir flughæfnina, auk þess
sem einangrunargildi fjaður
hamsins verður lítið. Flestir
fuglar sem lenda í slíku eiga enga
lífsvon án hjálpar. Nú eftir seinni
síldardauðann hefur áhættan
fyrir fuglalíf margfaldast þar sem
margir fuglar sækja í fersku
síldina í fjörunum og fá þá í sig
grút af dauðu síldinni frá í
desember. Á síðustu dögum hafa
sést grútarblautir fuglar (a.m.k.
langvía, hvítmáfur og tjaldur) við
Kolgrafafjörð og er viðbúið að á
næstu vikum muni talsverður
fjöldi fugla blotna í síldarfitunni.
Vegfarendur sem verða varir við
grútarblauta fugla eru vin
sam

Náttúrustofu
Vesturlands
hefur ítrekað fengið tilkynningar
um að skotið hafi verið á þétta
fuglahópa við Kolgrafafjörð (og
Urthvalafjörð), bæði af landi og
úr bátum. Á þessum árstíma eru
heimilar veiðar á mörgum þeirra
fuglategunda sem þarna halda
sig en innan um þær eru hins
vegar einnig margar friðaðar
tegundir. Ýmis rök hníga að því
að draga eins og kostur er úr
skotveiðum á þessu svæði á
meðan þetta óvenjulega ástand
varir. Þar á meðal:
1. Talningar hafa sýnt að umtals
verðan hluta landsstofna ýmissa
tegunda sé að finna á þessu svæði.
Ljóst er að afföll verða á næstunni
vegna grútar og gætu þau í versta
falli orðið umtalsverð og haft áhrif
á stofnstærðir. Óskynsamlegt er að
bæta á þau afföll með skotveiðum.
2. Fuglarnir gegna hlutverki í að
hreinsa fjörðinn og flýta niður
broti og ættu að fá að sinna því
hlutverki óáreittir. Þótt fuglarnir
éti vissulega einnig lifandi fiska,
taka þeir talsvert af dauðum
fiskum og fiskitægjum úr sjónum.
Fuglar ná reyndar aðeins að taka
brot af heildarmagni dauðra fiska
í firðinum en margt smátt gerir
eitt stórt.
3. Þótt margir fuglanna sem al

gengastir eru þarna (s.s. hvítmáfur,
svartbakur, fýll, rita og skarfar) séu
ófriðaðar á þessum árstíma, þá
eru þarna líka ýmsar friðaðar teg
undir, s.s. haförn, fálki, gulönd og
bjartmáfur. Sá síðastnefndi er í
þúsundatali á svæðinu en aðeins
vanir fuglaskoðarar þekkja hann
frá hvítmáfi, svo nánast öruggt er
að sé skotið á máfa sé einnig verið
að skjóta á bjartmáf.
4. Líta verður til dýravel
ferðar
sjónarmiða í þessu samhengi, en
með því að skjóta inn í stóra
fuglahópa er nánast öruggt að
margir fuglar særist án þess að
drepast strax. Þá geta þeir átt í
vændum hægfara og kvalafullan
dauðdaga.

Áhrif á fuglalíf

Skotveiðar

aður en ekki er hægt að útiloka
að breyttir straumar eða aðrar
breytingar á aðstæðum eftir gerð
vegfyllingar og brúar hafi aukið
líkurnar á viðburðum af þessu
tagi. Þátt fram
kvæmdanna í
þessum viðburðum nú þarf að
rannsaka eins og kostur er.

Hefur þetta
gerst áður?

Heimildir eru um síldargöngur
inn í Kolgrafafjörð. Í grein í Vísi
árið 1953 segir frá því að síld hafi
áður oft gengið inn í Kolgrafafjörð
en einkum að sumri og hausti. Í
Íslendinga
þáttum Tímans árið
1983 segir af miklum síldar
göngum í Kolgrafafirði upp úr
1930. Þá er til frásögn af
síldartorfu sem fraus í sjónum í
miklum kuldum á fyrri hluta 20.
aldar. Í skýrslu náttúrufræðingsins
Bjarna Sæmundssonar til lands
höfðingja árið 1897 segir m.a. af
því að hægt sé að veiða síld við
þrenginguna („lás“) í Kolgrafa
firði. Einhverjar heimildir virðast
vera um síldardauða í Kolgrafa
firði, t.d. frá 1941, en ekkert þó í
líkingu við það sem gerst hefur
undanfarnar vikur. Lesendur eru
hvattir til að benda undirrituðum
á fleiri heimildir um síldargöngur
í Kolgrafafirði á árum áður.
Svo virðist sem síldardauði
hafi orðið nokkrum sinnum í
norskum fjörðum og hafa þegar
fundist heimildir um a.m.k.
fjögur tilfelli (2012, 1988, 1984

5. Ólíklegt er að veiðar á „varg
fuglum“ á þessum árstíma og stað
komi í veg fyrir tjón, t.d. í tilteknu
æðarvarpi, síðar meir.
Af framangreindum ástæðum
er því beint til skotveiðimanna
að skjóta ekki fugla í Kolgrafafirði
og nágrenni á næstu dögum og
vikum, jafnvel þótt veiðar séu
heimilar á sumum tegundum.

Hvað er fram undan?

Mögulegt er að súrefnisþurrð
viðhaldist í Kolgrafafirði næstu
vikur og mánuði og haldi áfram
að ógna lífríki. Grútur mun halda
áfram að safnast í fjörur og valda
fuglum
erfiðleikum
og
mannfólkinu óþægindum. Á
næstu dögum þarf að huga að
fjölmörgum atriðum. Vinna þarf
viðbragðsáætlanir sem taka til
hreinsunarstarfs ferskrar síldar
og grútar, grútarblautra fugla,
aðferða til að varna ferðum síldar
inn í fjörðinn og vöktun fuglalífs,

fiska, botndýra og eðlisþátta
(hita, seltu og súrefnismettunar),
auk vöktunar á menguninni sem
fylgir niðurbroti síldarinnar. Þá
þarf að koma upp ásættanlegri
aðstöðu til fuglaþvottar og listum
yfir sjálfboðaliða sem vilja á einn
eða annan hátt taka þátt í þeim
verkefnum sem fram undan eru
varðandi hreinsun fugla og
grútar. Einnig þarf að huga að
vernd æðarvarpa á svæðinu fyrir
grúti þegar líður að vori og hvort
og hvernig hægt sé að fyrirbyggja
að sauðfé fái á sig grút í sumar.
Síðast en ekki síst er mikilvægt
að rannsaka í kjölinn hvaða áhrif
vegfylling og brú yfir fjörðinn
höfðu á þessa atburðarás. Þriðju
daginn 5. feb. ákvað ríkisstjórnin
að veita 6 milljónum króna til
verkefnisins og á næstu dögum
verður verkaskipting og verk
áætlun útfærð.
Róbert A. Stefánsson og
Menja von Schmalensee

Fundurinn verður mánudaginn 11. febrúar
kl. 18.00 í Átthagastofunni, Ólafsvík

Á fundinn mætir Bryndís Friðgeirsdóttir,
svæðisfulltrúi RKÍ á Vesturlandi

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 249. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 7. febrúar 2013 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 240. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, 		
dags. 24. janúar 2013.
2) Fundargerð 64. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, 		
dags. 15. janúar 2013.
3) Fundargerð 76. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, 		
dags. 22. janúar 2013.
4) Fundargerð 127. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga,
dags. 8. janúar 2013.
5) Fundargerð 353. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands,
dags. 18. janúar 2013, ásamt ársreikningi.
6) Fundargerð 4. fundar stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga,
dags. 16. janúar 2013, ásamt ársreikningi.
7) Fundargerð stjórnarfundar SSV, dags. 24. janúar 2013.
8) Fundargerð 803. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 25. janúar 2013.
9) Tillaga að fundarboði Íslandsstofu vegna ráðstefnu um útflutnings
og markaðsmál, í samstarfi við Þróunarfélag Snæfellinga og
Markaðsstofu Vesturlands.
10) Fundarboð aðalfundar Landssamtaka landeigenda, 		
dags. 14. febrúar 2013.
11) Bréf foreldra barna í 1.-4. bekk, dags. 28. janúar 2013, varðandi
íþróttakennslu barna í yngri bekkjum Grunnskóla Snæfellsbæjar.
12) Bréf frá Jóni Kristni Ármundssyni, dags. 24. janúar 2013. varðandi
rekstur á félagsheimilinu Röst.
13) Minnisblað frá Tæknideild Snæfellsbæjar, dags. 4. febrúar 2013,
varðandi slátt í Snæfellsbæ.
14) Minnisblað frá forseta bæjarstjórnar, dags. 30. janúar 2013, varðandi
áður útsenda greiðsluseðla vegna stöðuleyfa sem sendir voru út í
desember 2012.
15) Úthlutunarreglur styrktarsjóðs til minningar um 		
Svandísi Elímundardóttur.
16) Reglur um niðurfellingu á húsaleigu í félagsheimilum Snæfellsbæjar,
Klifi og Röst.
17) Bréf frá Markaðsstofu Vesturlands og Breiðafjarðarfléttunni, ódags.,
varðandi umdraheima Breiðafjarðar – allt árið.
18) Bréf frá Sturla Böðvarssyni, f.h. Hollvinasamtakanna Vinir Snæ
fellsjökuls, dags. 19. nóvember 2012, varðandi ósk um styrk á árinu
2013. Áður tekið fyrir í bæjarstjórn í desember og frestað til nýs árs.
19) Bréf frá SAMAN-hópnum, dags. 25. janúar 2013, varðandi ósk um
fjárstuðning á árinu 2013.
20) Bréf skólastjóra GSNB til Mennta- og menningarmálaráðuneytisins,
dags. 23. janúar 2013, varðandi skóladaga í Grunnskóla
Snæfellsbæjar.
21) Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, dags. 22. janúar
2013, varðandi framkvæmd á ytra mati á leik- og grunnskólum.
22) Tvö bréf Landslaga, f.h. Eyja- og Miklaholtshrepps, til Skipulags
stofnunar, dags. 18. janúar 2013 og 30. janúar 2013, varðandi
Múlavirkjun.
23) Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dags. 24. janúar 2013, varðandi
bókun 38. sambandsráðsfundar UMFÍ, helgina 12.-13. október
2012.
24) Þakkarbréf Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar, 		
dags. 3. nóvember 2012.
25) Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 25. janúar
2013, varðandi styrkveitingu til Snæfellsbæjar úr Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða á árinu 2013.
26) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 5. febrúar 2013
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Hvers á Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull að gjalda?
gestastofa er í leiguhúsnæði á
Hellnum.

Hollvinasamtök
stofnuð

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
var stofnaður árið 2001. Frá
þeim tíma hefur þjóðgarðs
vörður og annað starfsfólk
unnið að því að móta og byggja
upp starfið sem þar fer nú fram
á ábyrgð Umhverfisstofnunar.
Heimamenn bæði sveitar
stjórnar
menn og almenningur
á Snæfellsnesi hafa sýnt mál
efnum þjóðgarðsins mikinn
áhuga enda laðast allir þeir sem
til þekkja að þeirri einstöku
náttúrufegurð sem er undir
Jökli. Þjóðgarðurinn hefur
reynst mikilvægur og sterkur
segull fyrir svæðið og þá
fjölmörgu þjónustuaðila sem
sinna ferðaþjónustu og leggja
mikla áherslu á náttúrutengda
ferðaþjónustu. Mikil fjölgun
hefur orðið á komum innlendra
og erlendra ferðamanna á
Snæfellsnesið og langflestir fara
um þjóðgarðinn. Samt sem
áður skortir mjög á að þar hafi
risið upp sú þjónusta sem þarf
að vera og gert var ráð fyrir og
þjóðgarðsmiðstöð hefur ekki
enn risið. Gert er ráð fyrir því
að hún verði staðsett við mörk
Þjóðgarðsins á Hellissandi, en

Síðastliðið sumar voru
stofnuð samtökin Vinir Snæ
fellsjökuls. Þar voru á ferðinni
hollvinir Þjóðgarðsins Snæfells
jökuls. Tilgangurinn með stofn
un þeirra er að kalla áhugasamt
fólk til starfa, beina athygli
stjórnenda stórfyrirtækja að
þjóðgarðinum og leitast við að
styrkja stöðu þeirrar takmörk
uðu starfsemi sem fram fer í
þjóðgarðinum. Jafnframt er vilji
til þess að standa með Um

hverfisstofnun við að efla starf
semina og spila sem best úr því
sem stofnunin hefur yfir að
ráða til þess að reka þjóðgarðinn
á hverjum tíma.

Fjárlögin fyrir árið
2013 valda miklum
vonbrigðum

Í haust var þess vænst að sæi
fyrir endann á því mikla aðhaldi
sem hefur verið af hálfu stjórn
valda gagnvart rekstri og upp
byggingu í Þjóðgarðinum Snæ
fellsjökli. Í raun má segja að
fæst af því sem var þar áformað
hafi gengið eftir nema að
teiknuð var vegleg þjóðgarðs
miðstöð, en ekkert bólar á
fjármunum til framkvæmda. Á
sama tíma er staðið fyrir ævin
týralegum framkvæmdum við
Þjóðgarðinn Vatnajökul og
þangað streyma áfram fjár
veitingar af fjárlögum. Á sama
tíma og engin eyrnamerkt fjár
veiting er til Þjóðgarðsins Snæ
fellsjökuls eru veittar 130

Getraunir
Um helgina eru 120 millj. í
fyrsta vinning á laugar
dags
seðlinum. Það sem af er árinu
er Víkingur með 0,6% af
heildarsölu getrauna sem setur
Víking í 26 sæti á hinum um
rædda sölulista. Það er von
okkar að þessi fjáröflun gefi
meira af sér en undarfarinn ár
þar sem að Víkingur er kominn

í Pepsídeildina svo má ekki
gleyma að yngriflokkar félags
ins fá 300 þús. af sölu
laun
unum. Opið í Íþróttahúsinu á
laugardögum frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Munið félagsnúmerið 355. Allir
velkomnir. Áfram Víkingur.
Nefndin.

milljónir í reksturinn í Þjóð
garðinum á Þingvöllum og 105
milljónir til nýframkvæmda.
Þjóðgarðurinn Vatnajökull fær
400 milljónir í rekstur og 464
milljónir til framkvæmda! Þessi
mismunum er óskiljanleg. Á
meðan fjármunum er mokað ár
eftir ár í Vatnajökulssvæðið er
öllu haldið í svelti til Þjóð
garðsins á Snæfellnesi. Rétt er
að taka það fram að Vatna
jökulsþjóðgarður var stofnaður
árið 2008 en Þjóðgarðurinn á
Snæfellsnesi árið 2001 eins og
fyrr er getið um og því ætti
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
undir eðlilegum kringum
stæðum að vera á undan í
röðinni hvað varðar fjármuni til
framkvæmda úr ríkissjóði svo
ekki sé talað um Þjóðgarðinn á
Þingvöllum.

Úr því er enn
hægt að bæta

Þegar undirritaður var beð
inn um það sl. vor að gegna
formennsku í hollvinasamtökum
vegna Þjóðgarðsins Snæfells
jökuls stóðu vonir til þess að
efna ætti loforð um fram
kvæmdir svo einhver jöfnuður
ríkti á milli þjóðgarðanna. Það
hefur því miður ekki orðið. Og
það er ekkert sem bendir til
þess að rekstur geti orðið eins
og eðlilegt er miðað við þá
umferð sem fer um þjóðgarðinn
Snæfellsjökul. Umhverfisstofn
un er auðvitað í miklum vanda

að láta þjóðgarðinn standa
undir nafni en hann hefur verið
kynntur um víða veröld og þess
verið vænst að uppbyggingin
gæti ekki síður orðið þar enda
er slagorð landkynningar
„Ísland allt árið“. Ég trúi því
tæpast að það eigi einungis að
gilda um Suður- og Austurland.
Það er beðið eftir því að
viðkomandi stjórnvöld geri
heimamönnum grein fyrir því
hverju þetta sætir. Og hvers
Snæfellingar eiga að gjalda.
Jafnframt hljótum við Snæ
fellingar að kalla eftir því við
ferðamálayfirvöld að þau komi
til skjalanna og veiti ráðgjöf um
hvernig tryggja megi hagsmuni
okkar ekki síður en þeirra sem
næst
Vatnajökulsþjóðgarði
standa og vilja draga ferðamenn
til Suður- og Austurlands. Það
liggur fyrir að í sjóði eru
fjármunir sem eftir er að úthluta
til ferðamannastaða og er þess
vænst að Umhverfisstofnun fái
þaðan fjármuni til þess að
leggja í nauðsynlegar fram
kvæmdir innan marka Þjóð
garðs
ins Snæfellsjökuls svo
hann standi undir nafni. Hér
með er skorað á þá sem úthluta
þeim fjármunum að þeir horfi
til þess að óforsvaranleg mis
munun er í fjárlögum ársins
2013. Úr því er enn hægt að
bæta.
Sturla Böðvarsson

Höfundur er formaður stjórnar hollvinasamtaka
Þjóðgarðsins Snæfellsjökull.

Starfsmenn óskast
Hótel Framnes óskar eftir starfsfólki við herbergja þjónustu.
Um er að ræða tímabunda ráðningu með möguleika
á framhaldi. Hluta ráðning kemur til greina.
Upplýsingar gefur Gísli í síma 8944076
eða Shelagh í síma 6963041.
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á framnes@hotelframnes.is

Bókasafn
Grundarfjarðar
Ertu Internetlaus?
Á bókasafninu fæst hjálp við að sækja efni á vefinn til að fara með heim:
Blaðagreinar, minningagreinar, handbækur, leiðbeiningapésar,
rafbækur á ensku, ljósmyndir o.fl. Hægt er að fá litlar greinar prentaðar
í svörtu. Annars má taka með sér USB lykil, I-síma, spjaldtölvu,
tóman CD eða fá efnið sent heim í tölvupósti.

Hjálpumst að við að færa samfélagsumræðuna heim til allra.
Erum komin á Facebook.
Sjáumst!

Loksins færist
Up the irons upp

Eftir að yngri hluti hópsins
Up the irons tók að sér stjórn
ina í hópnum hefur hópurinn
sífellt færst upp töfluna með
hverri helginni sem líður, og
stefnir á toppinn. En til gamans
má geta þess að ég fékk kallana
sem mæta til stelpnanna í
verkalýðshúsinu í Kallakaffi til
að tippa. Árangur þeira er síst
lakari en spekinganna sem
mæta á Kaffi 59 á laugardags
morgnum. Þeir Tryggvi Gunn
arsson og Arnór á Eiði náðu
sama stigafjölda eins og S.G.
Hópurinn náði í 5. umferð þ.e.
5 réttum. Nú Kjartan Gunnars
son og Móses náðu sama
árangri og Frænkan náði í 15.
umferð, 4 réttum og þá náði
Guðmundur Pálsson 6 réttum
eins og Brettagaurarnir í 15.
umferð. Þess má geta að fyrstu
verðlaun í þessari keppni hjá
köllunum var frítt far til Reykja
víkur með Sverri (Svanur og
Sverrir urðu jafnir og efstir).
Þannig á þessu sést að þarf
ekki að hafa mikið vit né áhuga
á þessu til að ná árangri. Síðast
gat ég þess að Grobbelear væri
að komast á skrið og myndi

taka verulegt stökk upp töfluna
s.l. helgi. Þetta gekk eftir, og
fór hópurinn upp um 6 sæti
(enda þurfti hann ekkert að
borða frá kokknum þá helgina,
og örugglega eitthvað betra þá,
til að skola fæðunni niður).
Fjögur fyrstu sætin breytast
ekkert á milli helga en eitthvað
virðist Hjálmdís ætla sér að
blanda sér í baráttuna, því
hópurinn færðist upp um 8
sæti (Maggi skilaði seðlinum
fyrir Sverri). Púkarnir virðast
nú vera að tryggja sér neðsta
sætið með arfaslökum árangri
aðra helgina í röð. Nú af öðrum
hópum er ekkert merkilegt að
frétta, nema hvað einn hópur
inn bað mig um að vera ekki
að minnast á slakan árangur
sinn að sinni, það færi ekki vel
í 50% hópsins.
Að lokum minni ég á get
raunasölu UMFG á laugardags
morgnum frá kl. 11:00 á Kaffi
59 og svo er hægt að sjá stöðu
töfluna á heimasíðu Grundar
fjarðarbæjar.

Aflafréttir
Fyrir nokkru síðan þá spurði
ég hvaða bátur hefði verð
fyrstur til þess að veiðar í net
frá Snæfellsnesinu. Ég ákvað að
leita til ykkar lesendur góðir
með hvort þið vissuð svarið og
mér til mikillar furðu þá fékk ég
ansi mörg svör og þau vöru öll
rétt nema eitt. Við erum að tala
um árið 1953 eða fyrir 60 árum
síðan og mun þessi pistill ein
ungis fara 60 ár aftur í tímann.
Báturinn sem þið giskuðu á
og var rétt, hét Hafalda SH 79.
Báturinn var 29 brl. eikarbátur
smíðaður í Danmörku árið
1932 og kom til Íslands sama ár
og þá til Neskaupstaðar og hét
þá Hafalda NK 56. Báturinn var
svo seldur þaðan til Vestmanna
eyja árið 1938 og hét þar Haf
aldan VE 7. 1948 var hann svo
seldur til Ólafsvíkur til Sumar
liða Sumarliðasonar og Guðna
Sumarliðasonar. En Guðni var
skipstjóri á Haföldunni SH.
Guðni haft gert tilraun til
netaveiða um haustið 1952 og
tók svo aftur upp þráðin í mars
árið 1953. Þá voru í Ólafsvík
gerðir út 7 bátar. Egill SH 10
(eigendur Haukur Sigtryggsson
og Guðmundur Jensson). Fróði
SH 5 (eig Víglundur Jónsson).
Fylkir SH 11 (frá Stykkishólmi
eigendur margir m.a Sigurður
Ágústsson og Páll Þorleifsson).
Glaður SH 67 (eig Halldór
Jóns
son). Mummi III SH 167
(eig m.a Kristmundur Halldórs
son). Týr SH og Snæfell SH.
Allir þessir bátar að Snæfelli
SH undanskildu stunduðu
línuveiðar alla vertíðina nema
Hafaldan SH sem fór á netin í
mars. Bátarnir fiskuðu nokkuð
vel í janúar og febrúar. Egill SH
var t.d með 97 tonn í 17 róðrum
í janúar og 127 tonn í 19
róðrum í febrúar. Hafalda SH
var með í janúar 87 tonn í 17
róðrum og 78 tonn í 17 róðrum

í febrúar. Báturinn hóf neta
veiðar í byrjun mars og gekk
ágætlega. Báturinn var afla
hæstur allra bátanna í mars
með 85 tonn í 17 róðrum og
var með um 30 tonnum meiri
afla en næsti bátur sem kom á
eftir honum.
Þessi tilraunakennda vertíð
Haföldunnar SH, sem því
miður tók endi þann 28. mars
eins og greint verður frá hérna
að neðan, var uppá 250 tonna
afla. Þá var Fróði SH hæstur
með 489 tonn í 86 róðrum og
Egill SH kom þar rétt á eftir
með 480 tonn í 89 róðrum.
Þessi netatilraun Guðna tók
því miður endi í mars eða sama
mánuði og báturinn hóf
netaveiðarnar. Því 28. mars þá
slitnaði Hafaldan SH frá bryggju
og rak á land í ofsaveðri.
Báturinn náðist á land aftur en
var það mikið skemmdur að
ekki var hægt að róa honum
aftur þess vertíð. En þessi
tilraun Haföldunnar tókst það
vel að allar vertíðar eftir þessa
árið 1953 þá voru komnir
netabátar í öllum bæjum á
Snæfellsinu og má segja að í
þessi 60 ár þá hafa bátar
stundað netaveiðar á vertíð frá
Snæfellsnesinu. Sumir bátanna
hafa stundað netaveiðar alla
vertíðina en yfirleitt var þó
veiðitillögun háttuð þannig að
bátar byrjuðu á línu og fór
síðan á netin. Bátarnir sem
stunduðu skelfiskveiðar frá
Grundarfirði og Stykkishólmi
fóru líka á netaveiðar eftir að
skelvertíðinni lauk.
Vil ég að lokum þakka öllum
þeim sem bæði hringdu í mig
og sendu mér póst með svörum
kærlega fyrir.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Gummi Gísla

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 10. febrúar kl. 11.00
Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir
guðsþjónustu

Allir velkomnir
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