
Ástandið á Snæfellsjökli heldur 
áfram að versna ár frá ári. Mæl
ingar sem framkvæmdar voru í 
mars sýna að mikið minni snjór er 
á jöklinum en á sama tíma í fyrra. 
Þeir sem þekkja til telja að þetta sé 
meðal annars vegna hnattrænnar 
hlýnunnar og að Jökullinn eigi 
um 3050 ár eftir.

Um síðustu helgi hrundi snjór 
undan vélsleða sem keyrði yfir 
sprungu norðaustur af Miðþúfu. 

Sást þá ofan í djúpa sprungu sem 
opnaðist síðasta sumar.

Ægir Þór Þórsson hjá Summit 
Guides ræddi við Jökul um 
ástand ið á Snæfellsjökli. 

“Það sem er að gerast þarna er að 
það er að verða meiri bráðnun en 
hún var sérstaklega mikil síðasta 
sumar. Það eru nýjar sprungur að 
opnast og snjór hefur ekki náð að 
tolla vel þarna. Á þessum tíma í 
fyrra sögðu mælingar að það væru 

67 metrar af snjó á jöklinum en í 
ár segja mælingar að snjórinn sé 
einungis um tveir metrar.”

Í sjálfu sér segir Ægir að lítið sé 
hægt að gera til að bæta ástandið 
og að þetta muni bara enda með 
því að jökullinn hverfi. “Nei það 
er lítið hægt að gera í þessu. 
Við teljum ástæðuna fyrir þessu 
vera hnattræna hlýnun og breytt 
veðurfar hér á Íslandi. Við erum 
í samstarfi við Veðurstofuna og 
þegar við fórum með þeim upp 
á Jökul í fyrra sögðu þeir að 
Jökullinn ætti 3050 ár áður en 
hann verður ekki kallaður jökull 
lengur. Við sjáum breytingar ár 
frá ári og það mótar alltaf meira 
fyrir fjallinu undir. Jökullinn er 
að þynnast Þetta er auðvitað 

skelfilegt ástandi en við vissum 
að það væri að stefna í þetta.”

Þá var Ægir spurður hvort 
það væri beinlínis hættulegt að 
fara upp á Jökul, sérstaklega á 
vélknúnum farartækjum. “Já, ég 
myndi segja það. Við hættum 
við allar okkar ferðir upp á topp 
eftir að þetta kom í ljós. Ef fólk 
er að fara þarna upp ráðlegg ég 
því að hafa þetta í huga. Það er 
hægt að fara á ákveðinn svæði en 
það eru hættur á köflum og geta 
alltaf leynst sprungur. Fólk þarf 
að verja sig betur þegar það fer 
upp á Jökul”

Meðfylgjandi mynd tók Ægir í 
september síðastliðnum en hún 
sýnir vel hve sprunginn jökullinn 
er orðinn að norðanverðu. 
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Ríkisstjórn Íslands tilkynnti á 
dögunum áform um að fjárfesta 
í innviðum samfélagsins fyrir 15 
milljarða til að sporna við þreng
ingum og samdrætti innan hag
kerfisins. Eitt af verk efn unum 
sem verður ráðist í er Skógar
strandarvegur milli Snæfellsness 
og Búðardals.

Vegurinn hefur verið þónokkuð 
í umræðunni undanfarin misseri 
enda löngu kominn tími á lag
færingar á veginum. Snemma 
á árinu var greint frá því að 
framkvæmdir við veginn væru á 
dagskrá 15 ára samgönguáætlunar 
fyrir árin 20202034. Þá stóð til 
að ráðist yrði í framkvæmdirnar 

á öðru tímabili áætluninnar en 
nú hefur þeim framkvæmdum 
verið flýtt.

Er það mikið fagnaðarefni 
enda hefur lengi verið barist fyrir 
bættum vegi um Skógarströnd. 
Í samgönguáætlun Vesturlands 
árið 2017, sem öll sveitafélög á 
Vesturlandi samþykktu, var lögð 
þung áhersla á að framkvæmdir 
við veginn myndu hefjast sem 
fyrst. Framkvæmdirnar fela það 
í sér að bundið slitlag verði lagt 
á veginn.

Umferð um Skógarstrandarveg 
hefur aukist undanfarin ár 
samkvæmt Ólafi Guðmundssyni, 
ráðgjafa í umferðaröryggi en hann 

vann skýrslu um Skógar strandar
veg fyrir Samtök sveitafélaga á 
Vesturlandi árið 2019.

Í samtali við Jökul segir Pálmi 
Þór Sævarsson, svæðisstjóri 
Vegagerðarinnar á Vesturlandi, 
að framkvæmdir séu nú þegar í 
gangi og þær framkvæmdir muni 
klárast í sumar. Í kjölfarið verði 
svo unnið í framhaldinu. 

“Við erum með verk í gangi 
núna, að setja bundið slitlag á 
tveggja kílóbetra kafla  Blönduhlíð 
að Ketilsstöðum og það á að 
klárast í sumar. Í kjölfarið hefjum 
við undirbúning og hönnun á 
áframhaldandi framkvæmdum og 

frumdrög á línunni verða kláruð 
á næsta ári.” 

Hann segir enn smá bið í að 
vegurinn verði fullkláraður. 
“Það er ómögulegt að segja til 
um hvenær þetta verður allt 
klárt. Þetta eru í heildina um 
60 kílómetra vegur og þessir 
peningar sem eru að koma inn 
núna duga í svona 56 kílómetra. 
Ég myndi ágiska að allur kaflinn 
kosti 45 milljarða í framkvæmd 
og samkvæmd núverandi sam
göngu áætlun er gert ráð fyrir 4 
mill jörð um á öðru og þriðja tíma
bili áætlunarinnar.”

Eins og fram kom í Jökli fyrir 
nokkrum vikum voru styrkir 
veittir til uppbyggingu innviða, 
náttúru verndar og annara verk
efna á ferðamannastöðum 
ný verið. Það voru þau Þórdís 
Kol brún R. Gylfadóttir, ferða
mála, iðnaðar og ný sköpunar
ráð herra, og Guð mundur Ingi 
Guð brands son sem gerðu grein 
fyrir úthlutuninni. 

Eitt af þeim verkefnum sem 
fékk styrk er nýr kirkjustígur 
við Stykkishólmskirkju en verk
efnið fékk 9.800.000 í styrk. 
Göngu stígur verður lagður um 
troðinn slóða í brattri klöpp í 
Maðkavík. Brattasti kaflinn er 
illfær og þar verða lögð stein
þrep og notast verður við grjót 
úr nágrenninu. 

Framkvæmdir við stíginn eru 
þegar hafnar og munu auka 
aðgengið um svæðið til muna.

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði, 
Stykkis hólmi, Helgafellssveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Aukið fjármagn í Skógarstrandarveg

Það er alltaf hægt að segja góðar 
fréttir og Svæðisgarðurinn Snæ
fells nes sendir nú út daglegt 
frétta bréf (www.snæfellsnes.
is) þar sem áhersla er lögð á að 
kynna náttúru og menningararf 
á Snæ fells nesi. Við erum ákaflega 
heppin að búa hér og geta notið 
þess sem Snæfellsnes hefur upp 
á að bjóða. Í Jökli í dag er birt 
dæmi um samstarfsverkefni á 
Snæ fells nesi þar sem hvatt er 
til fjöru ferða og gefnar upp
lýs ingar um örugga og ábyrga 
ferða hegðun. 

Á hverju kvöldi er Áskor
endahorn en Snæ fell ingar skora 
nú hver á annan að tala beint til 
sam félags ins kl. 20 á fés bókar
síðu sinni, sumir segja sögu, 
aðrir flytja ljóð og margt fleira 
skrítið og skemmtilegt á örugg
lega eftir að koma í ljós. Efninu 
er svo dreift á sam félags miðlum 
Svæðis garðsins. 

Á óvenjulegum tímum reynir 
á samstöðu og seiglu sam félags
ins. Gangi okkur vel og  áfram 
Snæ fells nes.

Góðar fréttir 
af Snæfellsnesi

Framkvæmdir hafnar 
við kirkjustíg

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Kæru bæjarbúar, vinir og vanda
menn, nær og fjær!

Laugardaginn 29. febrúar sl. 
kl. 16  18 héldum við, ég, Olga, 
Steini og Sveinn Þór heimilis tón
leika, „heima í stofu“, að heimili 
mínu að Ólafsbraut 54. Þetta var 
áskorun, að efna til tónleika heima 
í stofu en líka spennandi.

Þar fluttum við úrval eigin 
lagasmíða minna gegnum tíðina 
við texta ýmissa höfunda, þekktra 
sem óþekkta. Inn á milli lékum við 
nokkur þekkt dægurlög eftir fræga 
erlenda listamenn, t.d. Queen og 
Simon og Garfunkel.

Tónleikarnir stóðu í tæpar 2 klst 
þóttu takast vel, í raun gaman að 

flytja tónlist inn á heimili eins og 
þarna gerðist.

Alls sóttu heimilistónleika þessa 
um 40 manns enda var setið í öllum 
hornum heimilisins.

Sannast sagna er ég orðlaus og 
hrærður yfir þessum mót tökum 
ykkar, kæru vinir, að þiggja heimboð 
mitt þetta laugardags síðdegi. Ég 
og meðspilarar mínir erum líka 
þakklát fyrir góðar undirtektir.

 
Takk fyrir komuna!
Sjáumst og heyrumst með hækk
andi sól!

Sigurður Höskuldsson og vinir

Ný og skemmtileg útvarpsstöð 
hefur verið stofnuð á Vesturlandi og 
fengið nafnið útvarp Klifurfell. Það 
er fólkið frá Klifurfelli í Grundar
firði sem stofnaði útvarps stöðina.

Vegna aðstæðna í samfélaginu 
eru þættir ekki teknir upp í stúdíói 
en í staðinn getur fólk tekið upp 
þætti þar sem þeim hentar best.

Hver sem er getur sett sig í sam
band við Klifurfell og óskað eftir 
því að vera með. Dæmi um útvarps

þætti eru viðtalsþættir og mat
reiðslu þættir eða þættir sem kynna 
annað fróð  legt og uppbyggilegt 
efni, öðrum til gagns og gamans. 
Stjórn endur eru alltaf opnir fyrir 
góðum og skemmtilegum hug
mynd um.

Nánari upplýsingar um útvarps
stöðina má nálgast á Facebook 
síðu Klifurfells en þar verður 
dagskrá hvers dags einnig auglýst.

Samkomubannið sem nú 
stend ur yfir vegna kóróna far
aldurs ins kemur illa niður á fyrir
tækjum sem standa í veitinga
rekstri. Einhverjir veitingastaðir 
á Snæ fells nesi hafa skellt í lás þar 
til ástand ið batnar á meðan aðrir 
ætla að reyna að hafa opið eins 
lengi og þeir geta.

Gestum á veitingastöðum 
hefur aug ljóslega fækkað mikið 
og þá geta staðirnir ekki tekið 
inn eins marga í einu og áður 
vegna sam komu bannsins sem 
miðast við 20 einstaklinga.

Einn af þeim sem stendur í 
veitinga rekstri á Snæfellsnesi 
er Jón Kristinn Ásmundsson en 
hann á og rekur veitingastaðinn 
Hraunið í Ólafsvík. Jón segir 
stöðuna sem nú er uppi ekki 
góða.

“Fjöldi viðskiptavina hefur 
farið úr ca 150200 á dag niður 
í 010 á dag. Það er því ekkert 
mál að gera ráðstafanir vegna 
samkomubannsins,” segir Jón. 
Aðspurður segist hann ekki eiga 
von á því að ná að halda staðnum 
opnum þar til ástandið lagast. 

Á veitingastaðnum Sker í 
Ólafs vík var tekin ákvörðun um 
að loka veitingasalnum sjálfum 
en staðurinn heldur áfram að 
taka við pöntunum í Take Away 
formi auk þess sem hægt er að 

fá matinn heimsendann.
Í Stykkishólmi hefur Narf

eyrar stofa ákveðið að loka þar til 
ástandið lagast en á Sjávar pakk
húsinu er hægt að fá mat heim
send ann fimmtudaga, föstudaga 
og laugardaga.

Bjargarsteinn Mathús í 
Grundar  firði hefur líka lokað 
en þar er eins og víðar boðið 
upp á Take away. 

Við ræddum einnig við Önnu 
Guðrúnu Aðalsteinsdóttur, sem 
er með Kaffi 59 í Grundarfirði. 
Hún er ennþá með opið en það 
eru fyrst og fremst verktakar 
sem starfa við framkvæmdir í 
Grundarfjarðarhöfn sem koma 
að borða. 

“Við erum með opið milli 18 
og 21 á kvöldin. Svo er ég með 
heitan mat í hádeginu en það 
er aðallega fyrir verktaka sem 
eru að vinna í höfninni. Það eru 
810 karlar sem koma og borða 
hér, sprittaðir og í hönskum. Á 
meðan það er áfram þá get ég 
haldið opnu enda er ég búin að 
skuldbinda mig til að gefa þeim 
að borða,” segir Anna og bætir 
við að lítið sé um aðra kúnna.

“Það er nákvæmlega ekkert að 
gera. Allir túristar eru farnir af 
svæðinu en áður voru þeir mikið 
að koma á kvöldin.”

 

Erfiður rekstur í 
samkomubanni

Takk fyrir komuna!

Útvarp Klifurfell í loftið

Útgáfa Jökuls 
í næstu viku

Jökull kemur næst út miðvikudaginn 8. apríl,
skil á efni og auglýsingum 

er því fyrir kl. 16 mánudaginn 6. apríl.

Jökull Bæjarblað

jokull@steinprent.is

steinprent@simnet.is

436 1617



FRÆÐSLUEFNI  FYRIR  FJÖRUFERÐIR

Þetta verkefni var unnið að frumkvæði Svæðisgarðsins Snæfellsness, í samstarfi við Vör sjávarrannsóknasetur, 
Hafrannsóknastofnun og grunnskóla á Snæfellsnesi, með styrk frá Breiðafjarðarnefnd. 

Fjaran
Fjaran er það svæði sem kemur undan sjó þegar sjávarfalla gætir og sjávarborð lækkar 
við ströndina. Á fjöru birtist úr hafinu athyglisverður heimur sem er hulinn á flóði en fjaran 
er skemmtilegt útivistarsvæði og ekki síst spennandi fyrir þá sem kunna að meta lífríkið. 
Lífríki fjörunnar er auðugast og fjölbreyttast á skjólríkum svæðum. Sumar lífverur þrífast þó 
í brimasömu umhverfi þar sem skjól er af skornum skammti. Hér á eftir verður nokkrum 
algengum fjörugerðum lýst og sagt frá helstu lífverum sem finnast þar. Vonin er að þetta 
fræðsluefni verði hvatning fyrir forvitna íbúa og gesti til að heimsækja fjörur og geri upp
lifunina enn ánægjulegri. 

Undirbúningur fyrir fjöruferð
Fjöruferð krefst svolítils undirbúnings. Mikilvægt er að vera í góðum hlífðarfötum, stíg vél
um og vatnsheldum buxum því fjaran er blaut og víða eru pollar. Mikilvægt er að kynna 
sér á hvaða tíma fjaran er daginn sem ferðin skal farin og er ágætt að vera mættur um 1-2 
klst fyrir háfjöru.* Það getur verið gaman að taka með sér bakka til að safna lífverum í til 
að skoða nánar. Einnig er nauðsynlegt að fara að öllu með gát og bera virðingu fyrir um 
hverfinu. Við mælum með því að hafa ávallt í heiðri lögmál fjörulallans sem sjá má hér á eftir.

Sjávarföll
Sjávarföll eru ferlið þegar sjávarstaða breytist. Hafið rís og hnígur með reglulegu millibili og 
þar með skiptast á flóð og fjara. Þetta gerist vegna aðdráttarafls tungls og sólar sem toga í 
jörðina. Samhliða snúningi jarðar færast áhrif þessara krafta til á jörðinni. Á tilteknum stað 
verður fjara og u.þ.b. 6 klst síðar er komið flóð. Styrkur þessara krafta breytist einnig eftir 
afstöðu sólar og tungls. Á tveggja vikna fresti leggjast kraftar sólar og tungls saman og 
þá verður mestur munur milli flóðs og fjöru. Þetta köllum við stórstreymi. Vikuna á eftir 
stórstreymi verka kraftar sólar og tungls á móti hvor öðrum og þá verður smástreymi og 
munur milliflóðs og fjöru verður minni. Við Íslandsstendur verður mestur munur á flóði og 
fjöru við Breiðafjörð á stórstreymi, eða rúmir 4 metrar.

Þangfjara
Þangfjörur eru nefndar eftir stórgerðum brúnþörungum sem einkenna þær. Þangfjörur 
er helst að finna á skjólsömum klappar og grjótsvæðum þar sem nóg er af föstu undirlagi 
fyrir þörunga til að festa sig. Oft má sjá fjörusvertu ofarlega í slíkum fjörum og meðal al
gengra brúnþörunga má nefna klóþang, klapparþang og bóluþang. Dýralíf í þessum fjörum 
er auðugt þar sem hrúðurkarlar festa sig gjarnan við undirlagið, snúðormar og þangskegg 
klæða sums staðar þangið og klettadoppur skríða á milli steina. Fleiri tegundir eins og 
marflær, þanglýs og krabba má oft finna með því að lyfta þanginu eða líta undir stein. 
Alltaf skal þó muna að skilja við svæðið eins og að því var komið. 

Marígull (Echinus esculentus) (Ljósm. Erlingur Hauksson).

Nákuðungar gæða sér á smákrækling  (Ljósm. Erlingur Hauksson).

Gæta skal vel að sjávarföllum í fjöruferðum (Ljósm. Jóhannes Ólafsson).

Þangdoppa á klóþangi (Ljósm. Erlingur Hauksson).

•	 Leikum	okkur	ekki	á	vélknúnum	farartækjum	í	
fjörunni.	

•	 Fjörugrjótið	er	launhált.Göngum	með	gætni.	
•	 Berum	með	okkur	poka	og	hirðum	rusl.	
•	 Brimið	er	heillandi	en	viðsjált.	Verum	varkár.	

•	 Leitum	leyfis	landeigenda	til	fjörunytja.	
•	 Forðumst	að	fæla	fugla,	seli	og	búfénað.	
•	 Forðumst	rányrkju,	tínum	ekki	upp	til	agna.	
•	 Étum	ekki	fjörudýr	og	þörunga	við	skolpræsi	og	í	

þéttbýli.	

•	 Þyrmum	lífi	þörunga	og	dýra	eins	og	kostur	er.	
•	 Veltum	steinum	við	með	varúð.	Skiljum	við	þá	eins	

og	að	þeim	var	komið.	
•	 Slæmt	er	að	vera	á	flæðiskeri	staddur.		Gætum	að	

sjávar	föllum.

Lögmál fjörulallans  - eftir Agnar Ingólfsson o.fl.



Leira
Í afar skjólsælum fjörum sest oft til fíngert set og myndar svokallaða setfjöru. Meðal 
algengustu setfjara við Íslandsstrendur eru svokallaðar leirur. Ýmsar lífverur una sér vel í 
mjúkri leðjunni. Má þar helst nefna sandmaðkinn sem mætti kalla einkennistegund leira 
og eru þær oft nefndar eftir honum, sandmaðksleirur. Sandmaðkurinn sem er setæta sést 
sjaldan þar sem hann býr ofan í leirunni. Algengara er að sjá ummerki eftir hann vítt og 
breitt um leiruna þar sem hann skilar úrgangi sínum upp á yfirborðið í formi úrgangshóla. 
Þörungar eru sjaldgæfir á leirum þar sem yfirleitt er skortur á góðum festum. Leirur eru þó 
kjörsvæði marhálms sem lifir í mjúkum leirbotni á grunnsævi og er ein af fáum tegundum 
sæjurta við Íslandsstrendur. Aðrar lífverur er helst að finna ofan í leðjunni t.d. burstaorma 
og skeldýr sem grafa sig í setið. 

Kræklinga- og hrúðurkarlafjörur
Kræklinga og hrúðurkarlafjörur eru einnig nefndar eftir einkennistegundunum. Þessi dýr 
hafa þann eiginleika að geta fest sig kirfilega við undirlagið. Kræklingar nota festiþræði til 
að festa sig hver við annan, sem og við undirlagið. Með þessu móti geta þeir lagt undir sig 
sand og malarbotn þar sem skjól er gott og myndað þar samfellda breiðu. Slíkar fjörur, þar 
sem undirlag úr seti er bundið saman af kræklingum, eru kallaðar kræklingaleirur. Kræklingar 
geta einnig komið sér vel fyrir á grýttum brimasömum svæðum og deila þeim þá oft með 
hrúðurkörlum sem þurfa fast undirlag til að festa sig við. Oft má sjá þéttskipuð hrúðurkarla
belti ofarlega í slíkum fjörum. Þörungar geta dafnað innan um þessar kyrrsætu tegundir ef 
brimasemi er ekki of mikil. Smádýralíf má einnig finna. Nákuðungar eru til að mynda nokkuð 
algengir þar sem hrúðurkarlar og smávaxnir kræklingar eru þeirra helsta fæða. 

Gestir af láði, legi og úr lofti
Fjörufarar eru hvattir til að hafa auga með öðrum gestum af láði, legi og úr lofti. 
Stundum má sjá seli gægjast upp úr sjónum undan ströndu eða hvílast í fjörum og 
nálægum skerjum. Ef heppnin er með má jafnvel hitta ref í leit að æti. Fjörur eru jafnframt 
veisluborð fyrir ýmsar fuglategundir. Þetta á sérstaklega við þar sem mikilla sjávarfalla 
gætir og undirlag er heppilegt. Vaðfuglar eru einkennistegundir í fjörum, sérstaklega á 
leirum og má oft sjá tegundir eins og tjald, sandlóu og stelka. 

Byggt á fróðleik úr:
•	 Fjörulíf	eftir	Agnar	Ingólfsson,	Hrefnu	
Sigurjónsdóttur,	Karl	Gunnarsson	og	Eggert	
Pétursson.	1986.	Ferðafélag	Íslands.

•	 Fjöruvísi	fyrir	Breiðafjörð	eftir	Erling	Hauks-
son.	Í	útgáfuferli.

•	 Sjávarnytjar	við	Ísland	eftir	Karl	Gunnars-
son,	Gunnar	Jónsson	og	Ólaf	Karvel	Pálsson.	
1998.	Mál	og	Menning,	Reykjavík.	

•	 Vistgerðalykil	Náttúrufræðistofnunar	
Íslands.	2016.	https://www.ni.is/grodur/
vistgerdir/fjara.

•	 *Upplýsingar	um	sjávarföll	í	höfnum	má	t.d.	
finna	í	Sjómannaalmanakinu,	í	hefti	Landhel-
gisgæslunnar:	Sjávarföll	við	Ísland	sem	og	á	
veraldarvefnum	á	vegagerdin.is,	easytide.
com	og	víðar.

Seli má oft sjá í fjöruferðum (Ljósm. Tómas Freyr Kristjánsson).

Hrúðurkarlafjörur, þangfjörur, leirur og kræklingaleirur við Breiðafjörð. Kortið er byggt á gögnum frá Náttúrufræðistofnun Íslands og Landmælingum Íslands.

Fjöruhrúðurkarlar (Ljósm. Erlingur Hauksson).

Í leirum má oft finna sandmaðk (Ljósm. Kristinn Ó Kristinsson).



Það eru öðruvísi aðstæður 
í samfélaginu okkar heldur en 
við erum vön. Þegar pistillinn 
er skrifaður er samkomubann, 
fjöldasamkomur með fleiri en 20 
manns eru óheimilar og hvar sem 
fólk kemur saman óháð fjölda skal 
tryggja að hægt sé að hafa a.m.k. 
tvo metra bil á milli einstaklinga. 
Óvíst er hvernig þetta þróast næstu 
daga, vikur eða mánuði. Covid19 
faraldurinn er að hafa mikil áhrif á líf 
og störf okkar allra. Af þessu tilefni 
langar okkur í Soroptimistaklúbbi 
Snæfellsness að senda smá 
hugleiðingu út í samfélagið okkar.

Fyrst viljum við beina því til 
ALLRA að halda áfram að virða þær 
reglur og fyrirmæli sem sett hafa 
verið fram af þessu tilefni og í gildi 
eru hverju sinni, bæði vegna öryggis 
og heilsu okkar sjálfra og af virðingu 
við náungann. Við þurfum að hugsa 
um fólkið sem er í áhættuhóp 
gagnvart veirunni, hugsa um eldra 
fólkið okkar og fólk sem er með 
undirliggjandi sjúkdóma. Minnum 
í því sambandi á að víða þurfa heilu 
fjölskyldurnar að draga sig út úr 
sínu hefðbundna lífi af tillitsemi 
við einn á heimilinu. Við ætlum að 
standa öll saman í þessu og komast 
í gegnum þetta tímabil saman. 

Í aðstæðum eins og þeim sem uppi 
eru (oft talað um “fordæmalausar”!) 
getur verið stutt í óvissu, ótta og 

kvíða hjá mörgum. Óttinn er lélegur 
stjórnandi og dregur jafnvel fram 
hegðun og gjörðir sem valda því 
að fólk verður ólíkt sjálfu sér. Því er 
mikilvægt að hlúa að náunganum, 
hlusta á áhyggjur hans, bera 
virðingu fyrir þeim og reyna að 
hjálpa honum í gegnum þær. Það 
er jú mjög misjafnt hvernig upplifun 
okkar er og ekkert eitt rétt í því 
sambandi. Sumir ná ekki að hafa 
stjórn á tilfinningum sínum og ef 
okkur finnst eitthvað athugavert við 
hegðun eða gjörðir annarra getur 
verið gott að reyna að koma góðum 
orðum að því við viðkomandi aðila 
í stað þess að tala um það úti í bæ 
 “tala við í stað þess að tala um” 
hann eða gjörðir hans. 

Við minnum alla á að horfa í 
kringum sig, heyra í fólkinu sínu. 
Ekki má gleyma þeim sem eru einir, 
jafnvel einstæðingar sem eiga lítið 
sem ekkert bakland. Það er ekkert 
að því að hafa samband við fólk 

sem við höfum jafnvel aldrei talað 
við, langflestir kunna að meta 
umhyggju og verða þakklátir. Nú 
er mikilvægara en nokkru sinni 
að við höldum vel utan um hvort 
annað og látum okkur varða um 
líðan annarra, sýnum samkennd og 
náungakærleika í verki.

Í samfélaginu okkar eru og munu 
verða einstaklingar sem veiran 
snertir, ýmist í sóttkví eða smitaðir 
og þannig settir í einangrun. 
Munum að það er hægara um að 
tala en í að komast, hér á það við 
eins og á mörgum öðrum sviðum. 
Við erum misjafnlega sterk fyrir. 
Á meðan einum finnst lítið sem 
ekkert mál að vera kippt út úr sínu 
hefðbundna lífi og fer létt með að 
nýta “fríið” t.d. í verkefni sem setið 
hafa á hakanum heima fyrir, er það 
öðrum nánast óbærilegt. Dæmi 
eru um að slík reynsla taki drjúgt á 
sálartetrið. Ekki má heldur gleyma 
þeim sem viðkomandi einangrast 
frá, jafnvel börn viðkomandi eða 
maki. Við erum að tala um aðstæður 
sem fæst okkar hafa upplifað og við 
verðum óörugg og niðurdregin.

Við viljum þakka öllum þeim 

sem leggja sig fram um að halda 
samfélaginu okkar gangandi eins 
og kostur er fyrir þeirra góðu 
störf. Búið er leggja mikla vinnu í 
að breyta ýmsu, á mörgum ef ekki 
öllum stöðum hér í samfélaginu, 
til að aðlagast þessum undarlegu 
aðstæðum og hefur það gengið vel 
enda eru allir að gera sitt besta í 
þeim efnum. Hvort sem okkur líkar 
betur eða verr við þær reglur og 
fyrirmæli sem sett eru, þá ber okkur 
að fara eftir þeim. Hér er ekki í boði 
að vaða áfram í “Það kemur ekkert 
fyrir mig” taktinum. Þessu ber að 
taka alvarlega  þetta ER dauðans 
alvara! 

Við verðum að trúa og bera 
traust til hvors annars um að allir 
séu að gera sitt besta. Það biður 
enginn um að verða snertur af 
COVID19 veirunni. Hún er og 
kemur þangað sem henni sýnist. 
Ef einhver gleymir sér eða veit ekki 
alveg hvernig honum ber að haga 
sér er það hlutverk okkar allra að 
leiðbeina viðkomandi. Hættum að 
dæma samborgara okkar, bæði með 
hugsunum okkar og orðræðu. Við 
megum ekki láta þessa veiru koma 
upp á milli okkar og varpa bletti á 
okkar ágæta samfélag. 

Stöndum sama og róum öll í 
sömu átt, leysum verkefnið á eins 
já kvæð an hátt og okkur frekast er 
unnt. VIÐ ERUM ÖLL ALMANNA
VARNIR!

F.h. Soroptimistaklúbbs Snæfellsness
Auður Kjartansdóttir og 

Vilborg Lilja Stefánsdóttir

Tilvera okkar er undarlegt ferðalag...

Ólafsvík: 733,6 tonn í 67 löndunum
Dragnót:
Egill SH 45,5 tonn í 2 löndunum
Gunnar Bjarnason SH 30,7 tonn í 3
Leynir SH 17,4 tonn í 2 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson 72,2 tonn í 4
Þorlákur ÍS 3,3 tonn í 1 löndun 

Grásleppunet:
Rán SH 15,9 tonn í 7 löndunum

Handfæri:
Geysir  SH 0,3 tonn í 1 löndun
Glaður SH 2,2 tonn í 2 löndunum
Hilmir SH 1,9 tonn í 2 löndunum
Katrín II SH 1,3 tonn í 4 löndunum

Lína:
Brynja SH 18,3 tonn í 4 löndunum 
Signý HU 2,1 tonn í 1 löndun
Sverrir SH 6,9 tonn í 1 löndun
Tryggvi Eðvarðs SH 26,2 tonn 3 löndunum
Kvika SH 9,9 tonn í 2 löndunum
Óli G GK 29,8 tonn í 3 löndunum
Landey SH 20,8 tonn í 5 löndunum

Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 232,6 tonn í 7 löndunum
Bárður SH 811 105,8 í 8 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 90,4 tonn í 5 

Rif: 446,7 tonn í 30 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 57,4 tonn í 5 löndunum
Magnús SH 43 tonn í 1 löndunum
Matthías SH 4,9 tonn í 1 löndun
Rifsari SH 35,5 tonn í 2 löndunum

Handfæri:
Kári III SH 4,9 tonn í 4 löndunum

Lína:
Bíldsey SH 11,7 tonn í 2 löndunum
Gullhólmi SH 23,6 tonn í 2 löndunum
Hamar SH 55,9 tonn í 2 löndunum
Lilja SH 22,3 tonn í 3 löndunum
Stakkhamar 28,5 tonn í 4 löndunum
Tjaldur SH 47,2 tonn í 1 löndun
Örvar SH 18,7 tonn í 1 löndun

Þorskfiskanet:
Magnús SH 50,3 tonn í 1 löndun
Saxhamar SH 42,9 tonn í 1 löndun

Grundarfjörður: 406,8 tonn í 13
Botnvarpa: 
Farsæll SH 124,5 tonn í 2 löndunum
Hringur SH 26,5 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 70,4 í 1 löndun 
Sigurborg SH 104,8 tonn í 1 löndun

Handfæri: 
Vinur SH 4,9 tonn í 3 löndunum 

Þorskfiskanet: 
Hafborg EA 75,6 tonn í 5 löndunum

Stykkishólmur: 9,6 tonn í 8 löndunum
Landbeitt lína:
Kristborg SH 1,2 tonn í 1 löndun

Plógur:
Fjóla GK 5,9 tonn í 4 löndunum
Fjóla SH 1 tonn í 1 löndun
Sjöfn SH 1,4 tonn í 2 löndun

Aflatölur 23. - 29. mars

Afli sjóveiðiskipa dregst 
lítillega saman á milli ára ef mið 
er tekið af tölum sem Hagstofa 
Íslands birti í vikunni. Þar voru 
birtar heildar aflatölur fyrir 
hafnirnar fimm á Snæfellsnesi 
í febrúar á þessu ári. Við bárum 
tölurnar svo saman við aflatölur 
í febrúarmánuði síðustu ára.

Hafnirnar fimm sem um ræðir 
eru á Arnarstapa, Grundarfirði, 
Ólafsvík, Rifi og Stykkishólmi. 
Löndun á Arnarstapa nánast 

tvöfaldast á milli ára en er þó 
enn töluvert minni en árið 2017. 
Löndun í Grundarfirði stendur 
nánast í stað en í bæði Ólafsvík 
og á Rifi dregst aflinn þónokkuð 
saman. Mesta aukningin er í 
Stykkishólmi eins og sjá má á 
töflunni hér að neðan.

Heildarafli á Snæfellsnesi 
í febrúarmánuði þessa árs 
er 7.889,3 tonn samanborið 
8.360,6 í febrúar í fyrra.

Afli dregst lítillega 
saman milli ára

	

Hafnir:	 Febrúar	2020	 Febrúar	2019	 Febrúar	2018	 Febrúar	2017	
Arnarstapi	 74,6	tonn	 40,7	tonn	 3,5	tonn	 121,2	tonn	
Grundarfjörður	 	1.935,2	tonn	 1.929,3	tonn	 1.521,1	tonn	 748,8	tonn	
Ólafsvík	 2.367,3	tonn	 2.763,5	tonn	 2011,8	tonn	 1.983,6	
Rif	 2.919	tonn		 3.582,9	tonn	 2.555,1	tonn	 1.650,3	tonn	
Stykkishólmur	 593,2	tonn	 44,2	tonn	 532,2	tonn	 274,6	tonn	
	



Ein af þeim starfsstéttum sem 
mest mæðir á um þessar mundir 
eru starfsmenn í grunnskólum. 
Skólahald heldur áfram og 
starfsfólkið í grunnskólanum 
leggur mikið á sig til að halda 
skólanum áfram með eins 
hefðbundnu sniði og kostur er á. 

Það veldur því líka að fólk sem 
er ekki í sóttkví heldur áfram að 
geta mætt til vinnu. Margir eru 

starfsfólki grunnskóla þakklátir 
og hafa reynt að sýna það í verki. 

Veitingastaðurinn Hraunið í 
Ólafsvík ákvað að sýna þakklæti 
með því að bjóða öllum 
starfsmönnum í grunnskóla 
Snæfellsbæjar upp á pítsu. Þá 
ákvað Stykkishólmsbær að gefa 
öllum starfsmönnum skólans 
þar í bæ súkkulaði og gosdrykk.

Þakklæti til 
grunnskólastarfsmanna

Þegar fyrst var farið að ræða 
það að færa dvalarheimilið inná 
sjúkrahús leyst mér vægast sagt illa 
á þá framkvæmd. Ég skildi aldrei 
að það borgaði sig að fara að rífa 
gamalt hús til að byggja það svo 
upp aftur frekar en að byggja nýtt, 
líka það að þetta hús myndi henta 
fyrir þessa starfsemi. Hvað þá að 
stúkka í sundur fólkinu sem er í 
íbúðunum og fólkinu á herbergjum 
Dvalarheimilisins, þar sem þau 
hafa góðann félagsskap hvort af 
öðru og oft eru hjón sem búa á 
sitthvorum staðnum og hittast 
alla daga. En hjá bæjaryfirvöldum 
var lítið hlustað á svona raddir og 
skrifað undir samning þess efnis að 
flytja skuli inn á sjúkrahús. 

Nú fyrir stuttu fékk ég svo að 
sjá teikningar af þessu „nýja“ húsi, 
þá var ég sannfærður um að ég 
hafi haft rétt fyrir mér frá upphafi, 
þetta verða tvær hæðir, 12 manns 
á annarri og 6 á hinni. Borðstofur 
verða á hvorri hæð þannig að fólkið 
verður að borða hvort á sinni hæð, 
ekki pláss til að borða saman. Þá 
verður engin aðstaða fyrir föndur, 

íþróttaiðkun, hvað þá að taka á 
móti sínu fólki ef um afmæli eða 
þess háttar er að ræða, og ef 
einhver vill skemmta fólkinu með 
söng og þess háttar, enginn salur 
fyrir slíkt, aðeins lítil setustofa á 
hvorri hæð. Hvernig verður með 
þorrablótið til dæmis, hvergi pláss 
fyrir það. Útiaðstaða er engin. 

Oftast er þetta fólk sem er til 
heimilis á svona stofnun með góða 
andlega heilsu þó líkaminn sé oft 
farinn að gefa sig. Þetta fólk hefur 
að sjálfsögðu þörf og löngun til 
að stunda allt þetta sem ég taldi 
hér að ofan. 

Aðstaða fyrir forstöðumann er 
engin, hvorki skrifstofa né móttaka 
fyrir ættingja. Ef eitthvað að þessu 
á að koma þarna þá þarf eitthvað 
annað að víkja vegna plássleysis, 
þá vonar maður að hólmurum 
fjölgi í framtíðinni og þar með 
eldriborgurum, þá er ekki neinn 
möguleiki að fjölga rýmum á 
þessum stað. Ég vona að þeir sem 
að eru ráðandi hér í Hólminum 
hugsi nú aðeins um mannlegu 
hliðina á þessu máli, og fari ekki 
af stað í framkvæmdir án þess að 
þessir hlutir séu komnir í lag. 
Kannski er það afsökun að þetta 
heitir hjúkrunarheimili, en þetta er 
samt fólk en ekki einhver kennitala 
ekki satt. 

Gamla fólkið okkar á betra skilið 
en þetta svo ég hvet alla hólmara til 
að kynna sér hvað er verið að fara 
að gera þarna og láti í sér heyra.

Virðingafylgst
Agnar Jónasson, Stykkishólmi

Flutningur 
dvalarheimilisins á 

sjúkrahúsið

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐÚTBOÐ
ÞJÓÐGARÐSMIÐSTÖÐ  
HELLISSANDI
21163 – Þjóðgarðsmiðstöð Hellissandi
- Byggingarútboð.

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd umhverfis- og 
auðlindarráðuneytisins, óskar eftir tilboðum í verkið: 
Þjóðgarðsmiðstöð Hellissandi - Byggingarútboð.

Verkið felst í uppbyggingu nýrrar Þjónustumiðstöðvar í 
Þjóðgarði Snæfellsjökuls á Hellissandi. Bygging gesta-
stofunnar mun hýsa fjölbreytta starfsemi þjóðgarðsins. 
Húsgrunnur nýbyggingar samanstendur af tveimur megin 
byggingum er tengjast með miðrými. Hluti byggingar 
kragar út yfir grunna, þar sem ekki má valda 
yfirborðsskemmdum á landi umfram það sem óhjákvæmi-
legt er. Húsið er á einni hæð staðsteypt og stálvirki að 
hluta, klætt með lerki.

Búið er að grafa fyrir húsi, grafa og fylla í bílastæði og 
setja upp heildargirðingu fyrir verksvæðið, sem var fram- 
kvæmt í sérstöku jarðvinnuútboði. Jarðvinna í þessu verki 
felst í að fylla í sökkla, fylla að húsi, grafa og endurfylla í 
lagnaskurði undir og meðfram húsi. Um jarðvinnu gildir að 
lágmarka skal allt jarðrask, þannig að yfirborð lands 
umhverfis mannvirkin verði eins ósnortið og mögulegt er. 
Í fyrra útboði var vinnusvæðið girt af. Verktaki tekur við 
þessum girðingum, sér um að viðhalda þeim til að hindra 
óviðkomandi umferð fari um svæðið. Verktaki tekur á 
sama hátt við aksturshliði og gönguhliði og sér til þess að 
þau séu lokuð utan vinnutíma. Byggingarreiturinn er á 
hornlóð og liggur þjóðvegur í þéttbýli, Útnesvegur, með 
henni að norðanverðu. Norðan við þjóðveginn er íbúða-
byggð Hellissands.

Helstu stærðir:
Brúttó flötur byggingar:  698 m²
Brúttó rúmmál:  2.400 m³,
Steinsteypa:  400 m³
Stálvirki:  24.000 kg.
Timburklæðning útveggja: 850 m²
Fyllingar:  1.200 m³

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla verða aðgengilegar í hinu rafræna útboðskerfi 
TendSign, laugardaginn 28. mars 2020. 

Ákvæði um val á tilboði er í grein 2.7 í ÍST 30 og í 79. gr. 
laga um opinber innkaup.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 21163 skulu sendar rafrænt 
í gegnum útboðskerfið TendSign og verða svör birt þar.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 26. apríl 2020 en svarfrestur 
er til og með 30. apríl 2020.

Tilboðum skal skila rafrænt í TendSign eigi síðar en 
kl. 12:00 þriðjudaginn 5. maí 2020.

Sjá frekari upplýsingar á vefsíðunni: 
www.utbodsvefur.is



Starfsmannafélag 
Dala- og Snæfellsnessýslu

 
 

Breyting á deiliskipulagi hesthúsasvæðis við Fákaborg Stykkishólmi.

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkti þann 26. mars 2020 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
hesthúsasvæðis við Fákaborg í Stykkishólmi, samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Hesthúsasvæðið Fákaborg Stykkishólmi er um 5 ha að stærð og liggur eftir Stykkishólmsvegi, að byggð við 
Hjallatanga í vestur og Móholti í norður.

Megin tillögubreytingar felast í leyfi fyrir stækkun á þegar byggðri reiðskemmu og hesthúsum og tilfærslu á 
óbyggðum lóðum og byggingarreitum, til að auka rými fyrir miðjusvæði, bílstæðum og aðgengi að gerðum. 
Tillagan verður til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa Hafnargötu 3, Stykkishólmi og á heimasíðu Stykkis-
hólmsbæjar, www.stykkisholmur.is, frá og með 1. apríl 2020 til og með 14. maí 2020. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér breytingarnar. 

Ábendingum og athugasemdum á auglýstri tillögu ber að skila skriflega eigi síðar en 14. maí 2020, til Stykkis-
hólmsbæjar /skipulagsfulltrúa, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á netfangið skipulag@stykkisholmur.is

Stykkishólmsbær
Auglýsing um skipulag

Skipulagsfulltrúi Stykkishólmsbæjar


