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Krían mætt á Snæfellsnes
Einn af dáðustu vorboðum
okkar á Snæfellsnesi, krían, er
farin að láta á sér kræla hér á svæð
inu en undanfarna daga hefur þó
nokkuð sést af kríum í grennd við
Rif í Snæfellsbæ.
Krían er því að ljúka rúmlega
60 daga ferðalagi frá Suðurskauts
landinu þar sem hún heldur til
á veturna. Hún verpir svo hér á
landi og dvelur svo á landinu þar
til í september þegar hún ferðast
suður á bóginn. Almennt er talið
að krían sé á ferðalagi í kringum
fimm mánuði á ári. Í logni getur
krían náð allt að 50-60 km hraða
á klukkustund.
Á Íslandi er eitt stærsta kríuvarp
í Evrópu en kríur virðast kjósa
að verpa í grennd við þéttbýli.
Íbúar við Rif í Snæfellsbæ þekkja
kríuna vel enda varla þverfótað
fyrir kríum þar yfir hásumarið.
Á Hellissandi og á Rifi er stærsta
kríuvarp landsins. Þegar krían
verpir getur hún orðið frekar
árásargjörn og hafa ófáir orðið
fyrir barðinu á kríum í varnarham.
Krían hefur verið friðuð á
Íslandi frá árinu 1882 og síðan
skömmu eftir aldamótin 2000
hefur varpárangur fuglsins ekki

verið góður og stofninn því
metinn í nokkurri hættu. Hrun í
sandsílastofni hefur haft neikvæð
áhrif á afkomu kríufuglsins hér
á landi.
Myndina með fréttinni tók
Kristinn Ásbjörnsson eða Diddi
eins og hann er jafnan kallaður.

Útgáfa Jökuls
í næstu viku
Jökull kemur næst út miðvikudaginn 20. maí,
skil á efni og auglýsingum
er því fyrir kl. 16 mánudaginn 18. maí.
Jökull Bæjarblað
jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
436 1617

Gistinóttum fækkar
um helming milli ára
Það þarf líklega ekki að
koma neinum á óvart að það
var töluvert minna að gera á
hótelum og gistiheimilum í
mars á þessu ári samanborið
við marsmánuð í fyrra. Covid
faraldurinn er líklega stærsta
ástæðan.
Þetta kemur fram í tölum sem
Hagstofa Íslands sendi frá sér
á dögunum. Þar eru gistinætur
á Vesturlandi og Vestfjörðum
teknar saman og því ekki hægt
að sjá nákvæmar tölur fyrir
Snæfellsnes eitt og sér en ljóst

er að hér á Snæfellsnesi hefur
ferðamönnum fækkað mikið.
Á Vesturlandi og á Vestfjörðum
voru samtals 17.860 gistinætur í
mars í fyrra en í mars þetta árið
voru þær einungis 8.872 er það
fækkun um tæplega helming.
Þegar rýnt er í tölur um
nýtingu á gistirýmum má einnig
sjá að herbergi voru betur
nýtt fyrir ári síðan. Nýtingin
á mögulegum gistirýmum á
Vesturlandi og Vestfjörðum var
40,1% í mars í fyrra en einungis
19,3% í ár.

Nýting gistirýmis á Vesturlandi og Vestfjörðum: 2019 2020
Fjöldi herbergja
794 845
Nýting í %
40,1% 19,3%

Enginn greindist með Covid í skimun
Ekki er útlit fyrir að Covid 19
sé mikið samfélagslegt vandamál
hér á Snæfellsnesi. Ekkert smit
hefur verið staðfest í fjölmarga
daga og í skimun sem fram fór í
síðustu viku fundust engin smit.
Íbúum í Grundarfirði, Snæfells
bæ og Stykkishólmi gafst kostur
á því að fara í Covidpróf en alls
voru tæplega 800 manns sem létu
skima fyrir Covid sjúkdómnum í
sér. Ekki eitt einasta próf reynd
ist jákvætt fyrir veirunni og því
ólíklegt að veiran sé mikið á
sveimi á svæðinu.
182 sýni voru tekin í skimuninni
í Grundarfirði. Þá voru tæplega
300 sýni tekin í Stykkishólmi og
annað eins í Snæfellsbæ. Enn
hafa einungis sjö smit greinst á
Snæfellsnesi síðan faraldurinn
hófst. Allir þeir sem greindust
með veiruna hafa nú jafnað sig
og eru útskrifaðir úr einangrun.
Þá eru einungis fjórir í sóttkví á
Snæfellsnesi.
Það er því hægt að segja að vel
hafi gengið að kljást við Covid19
faraldurinn hér á Snæfellsnesi og
fyrir það er hægt að þakka sér
staklega skilningi og vilja almenn
ings til að fara eftir fyrirmælum
þríeykisins, heilbrigðisþjónust
unni og bæjaryfirvöldum fyrir
sín viðbrögð.
Næst á dagskrá er svo að hefja

sýnatöku á mótefnamælingum
í blóði einstaklinga sem koma í
blóðprufur á heilsugæslustöðvar
nar á Snæfellsnesi. Enn sem
komið er mun ekki vera hægt
að bóka sig sérstaklega í þessa
rannsókn en fólki sem kemur í
blóðprufur af öðrum ástæðum
verður boðið að láta einnig taka
sýni í þetta í leiðinni.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Upplag: 1.500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
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Gott rekstrarár
hjá Snæfellsbæ
Rekstur Snæfellsbæjar gekk
ákaflega vel árið 2019 en það
sést þegar ársreikningur fyrir
seinasta rekstrarár er skoðaður.
Afgangur af rekstrinum var 272
milljónum króna meiri en gert
hafði verið ráð fyrir.
Samkvæmt fjárhagsáætlun var
stefnt á að skila 53 milljónum
í afgang en raunin varð 325
milljón króna afgangur af rekstri
bæjarins. Rekstrartekjur sveita
félagsins á árinu voru 2.652
milljónir en laun og launatengd
gjöld voru 1.292,8 milljónir. Alls
voru 145 stöðugildi í árslok
„Tekjurnar voru hærri en við
gerðum ráð fyrir. Þá stóð stofn
unin sig vel á árinu enda erum
við með frábært starfsfólk,” segir
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri
Snæfellsbæjar í samtali við Jökul
og bætir við að hagstætt verð

í sjávarútvegi hafi einnig áhrif.
„Bæjarsjóðurinn er einnig
háður afkomu í sjávarútvegi og
þess vegna skilar það sér þegar
verð á sjávarafurðum er hag
stætt.”
Það var sömuleiðis mikið um
framkvæmdir á vegum bæjarins
á árinu sem leið en alls var farið í
framkvæmdir fyrir 457 milljónir
króna. Upphaflega var gert ráð
fyrir því að taka lán upp á 150
milljónum fyrir framkvæmd
unum en vegna þess hve vel
reksturinn gekk var ákveðið að
sleppa öllum lántökum.
Samkvæmt ársreikningi bæjar
ins var eigið fé Snæfellsbæjar
3.901 milljón í árslok 2019. „Fjár
hagsstaða Snæfellsbæjar verður
því að teljast afar góð,” segir í
skýrslu um ársreikninginn.

Snyrting trjágróðurs
á lóðamörkum
Trjágróður sem vex út fyrir lóðarmörk getur skapað óþægindi og jafnvel hættu fyrir
gangandi og akandi vegfarendur. Stykkishólmsbær hvetur garðeigendur til að klippa tré
sín svo þau hvorki hindri vegfarendur, hylji umferðarskilti, götumerkingar né dragi úr
götulýsingu. Einnig þarf að hugsa fyrir aðgengi vegna snjóhreinsunar.

Garðeigendur bera ábyrgð á sínum gróðri
Garðeigendur eru hvattir til þess að kynna sér lögreglusamþykkt Stykkishólmsbæjar,
þar sem meðal annars kemur fram í 12. gr. að gróður, s.s. tré, runnar o.s.frv., skulu ekki
skaga út í eða út yfir gangstéttar, gangstíga eða götur. Þá eru garðeigendur minntir
á að byggingarreglugerð nr. 112/2012 gr. 7.2.2 setur garðeigendum þá skyldu á herðar
að halda gróðri innan lóðarmarka. Þar segir: „Lóðarhafa er skylt að halda vexti trjáa
eða runna á lóðinni innan lóðarmarka. Sinni hann því ekki og þar sem vöxtur trjáa eða
runna fer út fyrir lóðarmörk við götu, gangstíga eða opin svæði er veghaldara eða
umráðamanni svæðis heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða óprýði veldur, á
kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.“
Garðeigendur í Stykkishólmsbæ eru hvattir til að klippa og snyrta allan gróður á
lóðarmörkum og jafnframt að huga almennt að garðinum öllum og næsta umhverfi.
Einnig eru íbúar hvattir til að fjarlægja bílhræ og önnur tæki og tól í niðurníðslu sem eiga til að safnast innan
lóðarmarka. Þannig getum við öll hjálpast að við að hafa bæinn okkar enn snyrtilegri og fallegri.
Samkvæmt nýlegum úrskurði úskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála kemur skýrt fram að
heilbrigðiseftirlitið hefur heimild til þess að fjarlægja númerslausa bíla á einkalóðum, á þeirri forsendu einni
að um sé að ræða lýti á umhverfinu.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar
Þeir sem vilja fá nánari upplýsingar eða koma ábendingum á framfæri geta
haft samband í síma 433 8100 eða sent tölvupóst á bygg@stykkisholmur.is.

www.stykkisholmur.is

Heimilisfólk fékk hjartnæmar kveðjur
Enn eru nokkrar takmarkanir
á heimsóknum á dvalarheimilið
Fellaskjól í Grundarfirði þó svo
að vissulega hafi verið rýmkað á
reglunum þegar létt var á höftum
sökum Covid faraldursins þann 4.
maí.
Börn í leik og grunnskólanum
í Grundarfirði eru komin aftur á
fulla ferð í sínu skólastarfi eftir
að létt var á hömlunum í síðustu
viku og skólastarf því með eðli
legu sniði. Krakkarnir vildu sýna
heimilisfólki á Fellaskjóli stuðn
ing í verki og fóru nokkuð óhefð
bunda leið.
Börnin ákváðu að raða sér upp
til að mynda hjarta fyrir utan fella
skjól og senda heimilisfólki í leið
inni hjartnæmar kveðjur, heimilis
fólki til mikillar gleði.
Myndin er tekin af viðburðinum
en það er Tómas Freyr Kristjánsson
sem tók þessa flottu mynd.

Stangveiðin að
taka við sér
Eftir kaldan og erfiðan apríl
mánuð virðist loksins vera að
færast líf í vorveiði stangveiði
manna á Snæfellsnesi.
Ófáir hafa reynt við vötnin á
Snæfellsnesi tímunum saman
en snúið tómhentir heim en nú
horfir til bjartari vegar í þeim
efnum.
Blaðamaður Jökuls heyrði af
veiðimanni sem stundar stang
veiði á Snæfellsnesi af miklum
móð og er vel kunnugur stöðu
vötnum á Snæfellsnesinu. Eftir

nokkrar ferðir í Hraunsfjörðinn
sem einkenndust af kulda og
vonbrigðum varð hann loksins
var við mikið líf í vikunni sem
leið. Á einum klukkutíma fékk
hann 4 fallegar bleikjur og missti
nokkrar aðrar.
Með hækkandi sól eru veiði
menn því bjartsýnir á að sil
ungurinn fari nú loksins að taka
almennilega við sér og að þeir
geti snúið úr veiðiferðum sínum
með fisk í soðið.

Björgin komin úr slipp

Björg, bátur björgunarsveitar
innar Lífsbjargar kom úr slipp Í
Njarðvík fyrir skömmu. Björgin
hafði verið í nokkrun tíma í slipp
þar sem meðal annars skipt var
um öxulþétti í báðum öxlum í
skrúfubúnaði bátsins ásamt því
að öxulskoðun fór fram, fenderar
voru lagaðir enda voru þeir illa
farnir, stjórntæki yfirfarin og barkar
smurðir en einnig er verið að
vinna að nýju haffæri fyrir bátinn.
Skrokkurinn var allur blettaður
en Björgin var nýmáluð þegar
hún kom til hafnar í Snæfellsbæ

í fyrra. Kom Björgin frá Ísafirði í
staðin fyrir eldri bát sem komin
var til ára sinna og vélar hans þar
af leiðandi orðnar þreyttar. Eins
og áður hefur verið sagt frá fór
gamla Björgin til Flateyrar vegna
öryggissjónarmiða.  
Neðri myndin er af harðbotna bát
Lífsbjargar sem ber nafnið Sæbjörg
II, rólegheit undanfarinna vikna
hafa verið notuð til að taka bátinn
aðeins í gegn. Myndin, sem fengin
er af Facebooksíðu Lífsbjargar, var
tekin um síðustu helgi þegar æfðar
voru fjörulendingar á Sæbjörgu II.

Vinnuskóli Snæfellsbæjar sumarið 2020
Snæfellsbær óskar eftir umsóknum um störf í skemmtilegri og lærdómsríkri
sumarvinnu við vinnuskóla Snæfellsbæjar sumarið 2020.
Vinnuskólinn verður starfræktur frá 8. júní til 17. júlí.
• Nemendur í 8. bekk starfa í fjórar vikur, frá 8. júní - 3. júlí.
Daglegur vinnutími frá kl. 8:00 - 12:00.
• Nemendur í 9. og 10. bekk og unglingar í árgangi 2003 starfa í sex vikur,
frá 8. júní - 17. júlí. Daglegur vinnutími frá 8:00 - 16:35 með hádegismat.
Athugið: Nemendur í 10. bekk og unglingar í árgangi 2003 þurfa að skila
rafrænum persónuafslætti og greiða í lífeyrissjóð. Iðgjöld reiknast frá
næstu mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag.
Nemendur vinnuskóla mæta á eftirfarandi staði, fer eftir búsetu:
• Ólafsvík - Áhaldahús Snæfellsbæjar
• Hellissandur - rúta fer frá Grunnskólanum á Hellissandi
• Rif - rúta fer frá strætóskýlinu efst í Háarifi
Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar:
•
•
•
•
•
•
•

Mæta skal á réttum tíma á réttum stað.
Sýna skal flokkstjórum kurteisi.
Einelti er ekki liðið.
Notkun tóbaks er bönnuð. Reykingar, munntóbak, vape og önnur vímuefni.
Notkun farsíma er bönnuð enda er ekki tekin ábyrgð á þeim á vinnutíma.
Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra.
Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en vinnuskóli leggur til
öryggisvesti.
• Ætlast er til að krakkar mæti með nesti. Ekki er leyft að yfirgefa vinnustað
í pásum.
• Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar.

Umsóknareyðublað má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar
og í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn
á neðangreint netfang eða skila henni í Ráðhús
Snæfellsbæjar.

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí nk.
Ekki er tekið við umsóknum eftir að umsóknarfrestur hefur liðið.

Snæfellsbær

Vinnuskólinn er eingöngu ætlaður fyrir börn sem eiga
lögheimili í sveitarfélaginu eða eiga foreldri með
lögheimili í sveitarfélaginu.

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, valgerdur@snb.is
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Golfið verður að heilsárssporti
Það er óhætt að segja að það
sé nóg um að vera hjá Golfklúbb
num Jökli í Snæfellsbæ um þessar
mundir. Auk þess að verið sé að
útbúa nýjan golfvöll tók klúbb
urinn glæsilega inniaðstöðu á
Hellissandi í notkun á dögunum.
Um er að ræða bæði innanhús
púttvöll þar sem golfþyrstir geta
æft stuttu högginn sem og glæsi
legan golfhermi þar sem auðvelt

er að gleyma sér tímunum saman.
Um er að ræða byltingu fyrir kylf
inga sem nú geta stundað sportið
allt árið um kring.
Í tilefni þess að aðstaðan er nú
komin í notkun tóku meðlimir á
móti gestum um síðustu helgi og
er óhætt að segja að púttvöllurinn
og golfhermirinn hafi mælst vel
fyrir.

Óánægja með stöðvun
grásleppuveiða
Vorverkin hafin

Á þriðjudag var verið að steypa
gangstéttir í Ólafsvík og náði ljós
myndari sem átti leið hjá mynd
af verkinu.
Um er að ræða frágang á verk
efni sem ráðist var í á síðasta ári
en ekki tókst að klára alla steypu
á gangstéttum þar sem það var
komin vetur og kalt í veðri.
Þetta er eitt af fjölmörgum
verkefnum sem sinnt verður í
sumar og má segja að nú sé vinnu
tímabilið af hefjast. Gera má ráð
fyrir því að minna verði um stórar

framkvæmdir samanborið við
síðasta ár en þó verða fleiri starfs
menn sem munu sinna smærri
verkefnum víðar.
Fleiri sóttu um sumarstörf hjá
Snæfellsbæ núna en undanfarin
ár og má gera ráð fyrir að það sé
vegna þess að erfiðara er að fá
vinnu vegna Covid faraldursins.
Bærinn reiknar með því að
þegar krakkarnir í vinnuskólanum
eru taldir með verði allt að 100
manns í sumarvinnu hjá bænum
í sumar.

Óhætt er að segja að ákvörðun
Kristjáns Þórs Júlíussonar, sjávar
útvegs og landbúnaðarráðherra,
um að stöðva grásleppuveiðar
fyrr en áætlað var hafi vakið hörð
viðbrögð.
Í reglugerð ráðherra kemur
fram að grásleppuveiðar voru
bannaðar frá og með miðnætti
aðfaranótt sunnudagsins 3. maí
2020. Hins vegar verði heimilt
að gefa út leyfi til grásleppuveiða
í allt að 15 daga til þeirra sem
stunduðu grásleppuveiðar árin
2018 eða 2019 á Breiðafirði,
svæði 2, samkvæmt leyfum sem
tóku gildi 20. maí þau ár eða
síðar. Er þetta gert til að koma
til móts við grásleppusjómenn
sem stunda munu veiðar á þessu
svæði en þær veiðar verða ekki
heimilar fyrr en 20. maí nk.
Ástæða þess að veiðarnar voru
stöðvaðar er sú að veiðin hafði
gengið vel. Rúm 4.000 tonn voru
komin á land þegar veiðarnar
voru stöðvaðar en heildarráðgjöf
Hafrannsóknarstofnunnar var
4.646 tonn. Landsamband smá
bátaeiganda hefur lýst yfir von
brigðum með ákvörðunina og
þar á bæ segja menn að ráðgjöf
Hafrannsóknarstofnunnar hafi
brugðist og sé einfaldlega ekki í
takti við ástand stofnsins.
Sömuleiðis var ákvörðun
ráðherra mótmælt harðlega af

bæjarstjórn Stykkishólms enda
mikið í húfi í Hólminum. Í bókun
bæjarstjórnar Stykkishólms um
málið kemur fram að 22% af
öllum grásleppuafla landsins hafi
verið landað í Stykkishólmi árið
2019. Þá er grásleppuveiðin um
35% af öllum afla sem landað var
í Stykkishólmi árið 2019.
“Í ljósi núverandi stöðu efna
hags- og atvinnumála vegna
kórónuveirunnar er um að ræða
gríðarlegt viðbótaráfall fyrir sam
félagið í Stykkishólmi. Gildir
það um grásleppusjómennina,
vinnslurnar og þeirra starfsfólk
auk þess sem þetta hefur veruleg
áhrif á tekjur sveitarfélagsins í
gegnum hafnarsjóð og þau störf
sem hugsanlega munu tapast.
Þá eru viðskiptasambönd og
samningar vinnsluaðila í hættu
á að glatast. Takmörkunin mun
að óbreyttu hafa áhrif á 150
störf hér á svæðinu og ætla má
að um sé að tefla hálfan milljarð í
verðmætasköpun,” segir í ályktun
bæjarstjórnar Stykkishólms.
Bæjarstjórn Stykkish ólms
bæjar skorar á Hafrannsókna
stofnun og sjávarútvegs- og land
búnaðarráðherra að endurskoða
heimild til grásleppuveiða á
innan
v erðum Breiðafirði og
fjölga veiðidögum þar til sam
ræmis við áður gildandi reglu
gerð.

Luku þjóðbúninganámskeiði
Á síðasta sunnudag lauk
þjóðbúninganámskeiði sem
farið hefur fram í Ólafsvík vetur.
Á námskeiðinu voru tíu konur
úr Ólafsvík og Grundarfirði
undir dyggri stjórn Guðrúnar
Hildar Rosenkjær, frá Annríki
þjóðbúningum og skart í
Hafnarfirði. Guðrún Hildur sá
um námskeiðið ásamt eiginmanni
sínum Ásmundi Kristjánssyni
gullsmiði sem sá um að hreinsa
og gylla skartið ásamt því að
smíða skart fyrir þær konur sem
það þurftu. Komu þau fyrst í
nóvember á síðasta ári, þá voru
tekin mál af konunum og valin
efni.
Misjafnt var hvort konur voru
að fara að sauma heila búninga,
breyta eldri búningum eða sauma
að hluta. Byrjað var svo að sauma í

Jökull Bæjarblað
jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
436 1617

febrúar og áætlað að hittast fjórar
helgar og ljúka námskeiðinu í
mars með útskrift og sýningu.
Aðstæður í þjóðfélaginu urðu
þó til þess að ekki tókst að
ljúka síðustu helginni fyrr en
um síðustu helgi. Konurnar létu
það þó ekki aftra sér og héldu
áfram eins og þær gátu með
góðri leiðsögn frá Guðrúnu Hildi
kennara sem sendi þeim góðar
leiðbeiningar í formi mynda og
myndbanda.

Afraksturinn sýndu þær svo í
Átthagastofu sunnudaginn 10.
maí. Námskeið eins og þetta er
ekki hrist fram úr erminni en
það var Margrét Vigfús
d óttir
sem kom þessu öllu af stað og
hélt utan um allt með Guðrúnu
Hildi. Sótti Margrét um styrk úr
Uppb yggingars jóð Vesturl ands
fyrir þetta verkefni sem nefnist
Menningara rfurinn í þjóðb ún
ingum, til að standa straum af
þeim kostnaði sem til féll. Það

voru því stórglæsilegar konur sem
fögnuðu í glæsilegum búningum
saumuðum af þeim sjálfum.
Í tilefni dagsins var haldin
hátíð þar sem Guðrún Hildur
sagði aðeins frá þjóðbúningum
á Íslandi, konur af námskeiðinu
sungu fyrir gesti og að því loknu
var farið út í myndatöku, eftir
myndatöku var boðið upp á
veitingar.

Sumarstörf
fyrir námsmenn

Íbúð til sölu
Falleg, fullbúin fjögurra herbergja íbúð
að Grundargötu 65 er til sölu.

Sjá nánar á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar
og á mbl.is

Stykkishólmsbær auglýsir
ný sumarstörf fyrir námsmenn
Stykkishólmsbær mun í vikunni auglýsa ný og
fjölbreytt sumarstörf fyrir námsmenn 18 ára og eldri.
Störfin eru hluti af atvinnuátaki Stykkishólmsbæjar
í samvinnu við Vinnumálastofnun, ætlað
námsmönnum í sveitarfélaginu.
Störfin verða auglýst á vefsíðu Stykkishólmsbæjar
og eru námsmenn hvattir til að kynna sér störfin
og sækja um.

Grundarfjarðarbær

www.stykkisholmur.is

Aflatölur 4. - 10. maí
Ólafsvík: 660,8 tonn í 103 löndunum
Dragnót:
Egill SH 26,1 tonn í 1 löndunum
Leynir SH 27,5 tonn í 2 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 99 tonn í 5 löndunum
Steinunn SH 136,4 tonn í 5 löndunum
Sveinbjörn Jakobsson SH 52,6 tonn í 3
Handfæri:
Aðalheiður BA 0,7 tonn í 1 löndun
Alli gamli BA 1,7 tonn í 2 löndunum
Björn Kristjónsson SH 1,8 tonn í 2
Bryndís SH 9,2 tonn í 4 löndunum
Brynja Dís ÍS 1,5 tonn í 2 löndunum
Brynjar BA 1,7 tonn í 1 löndun
Dóra HU 1,5 tonn í 2 löndunum
Elli Jóns ÍS 1 tonn í 2 löndunum
Geilsi SH 1,8 tonn í 2 löndunum
Geysir SH 2,8 tonn í 3 löndunum
Glaður SH 1,6 tonn í 2 löndunum
Guðrún Jakobs SH 0,4 tonn í 1 löndun
Gugga RE 1,6 tonn í 2 löndunum
Hafrún SH 0,6 tonn í 1 löndun
Hanna SH 0,9 tonn í 1 löndun
Hilmar afi SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Hilmir SH 4,9 tonn í 3 löndunum
Hjördís SH 0,7 tonn í 1 löndun
Ingibjörg SH 1,4 tonn í 2 löndunum
Jónas Gunnarsson SH 1,6 tonn í 2
Katrín II SH 3,4 tonn í 3 löndunum
Koppalogn SH 0,9 tonn í 1 löndun
Kristborg SH 3,4 tonn í 3 löndunum
Kría SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Muggur SH 0,6 tonn í 1 löndun
Naustvík ST 2,4 tonn í 2 löndunum
Stefanía SH 1,6 tonn í 2 löndunum
Visir SH 0,9 tonn í 1 löndun
Von ÍS 1,6 tonn í 2 löndunum
Vorsól ÍS 1,7 tonn í 2 löndunum
Þorvaldur SH 0,9 tonn í 1 löndun
Lína:
Brynja SH 27,3 tonn í 5 löndunum
Magnús HU 6,1 tonn í 2 löndunum
Sverrir SH 20,7 tonn í 4 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 24,9 tonn í 3 löndunum
Landey SH 34,5 tonn í 4 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 142,9 tonn í 7 löndunum
Rif: 521,9 tonn í 51 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 29,5 tonn í 2 löndunum
Magnús SH 81,1 tonn í 4 löndunum
Saxhamar 69,8 tonn í 4 löndunum
Handfæri:
Agla ÁR 1,5 tonn í 2 löndunum
Bessa SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Geiri SH 1 tonn í 1 löndun
Glaumur SH 4,2 tonn í 2 löndunum
Jóa II SH 1,7 í 2 löndunum
Kári III SH 10,7 í 4 löndunum
Laugi afi II SH 1,9 tonn í 2 löndunum
Lóa KÓ 0,8 tonn í 1 löndun
Muggur SH 1,4 tonn í 2 löndunum
Skáley SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Smyrill SH 0,9 tonn í 1 löndun
Lína:
Bíldsey SH 47,2 tonn í 5 löndunum
Gullhólmi SH 15,3 tonn í 2 löndunum
Rifsnes SH 62 tonn í 1 löndun
Stakkhamar 57 tonn í 6 löndunum

Tjaldur SH 76 tonn í 1 löndun
Örvar SH 49,9 tonn í 1 löndun
Þerna SH 6,7 tonn í 3 löndunum
Arnarstapi: 105 tonn í 43 löndunum
Handfæri:
Brimsvala SH 3,4 tonn í 2 löndunum
Draupnir SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Gestur SH 5,1 tonn í 2 löndunum
Gísli KÓ 1,6 tonn í 2 löndunum
Grímur AK 0,9 tonn í 1 löndun
Heppinn AK 1,6 tonn í 2 löndunum
Herdís SH 2,1 tonn í 1 löndun
Hítará SH 1,6 tonn í 2 löndunum
Hrafnborg SH 1,7 tonn í 2 löndunum
Hrólfur SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Huld SH 5,1 tonn í 2 löndunum
Kristján SH 4,4 tonn í 2 löndunum
Kvika GK 1,6 tonn í 2 löndunum
Lóa KÓ 0,8 tonn í 1 löndun
Nautsvík ST 2,3 tonn í 1 löndun
Rafn SH 1,6 tonn í 2 löndunum
Ríkey MB 1,7 tonn í 1 löndun
Sigurborg Ólafs HF 1,1 tonn í 1 löndun
Sælaug MB 2,3 tonn í 2 löndunum
Valdís ÍS 1,6 tonn í 2 löndunum
Þröstur BA 1,7 tonn í 2 löndunum
Þytur MB 0,9 tonn í 1 löndun
Lína:
Rán SH 5,6 tonn í 1 löndun
Þorskfiskanet:
Bárður SH 811 51,5 tonn í 3 löndunum
Grundarfjörður: 517,8 tonn í 34 lönd.
Botnvarpa:
Drangey SK 217,6 tonn í 1 löndun
Farsæll SH 54,7 tonn í 1 löndun
Hringur SH 58,9 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 61,3 tonn í 1 löndun
Sigurborg SH 79,4 tonn í 1 löndun
Handfæri:
Arney SH 2,4 tonn í 3 löndunum
Birta SH 7,1 tonn í 4 löndunum
Birtir SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Doddi SH 1,6 tonn í 2 löndunum
Fíarún SH 1,4 tonn í 2 löndunum
Jón Beck SH 1,4 tonn í 2 löndunum
Júlli SH 0,7 tonn í 1 löndun
Kuggur SH 0,4 tonn í 1 löndun
Sif SH 16 tonn í 2 löndunum
Snúlli SH 1,4 tonn í 2 löndunum
Valdimar SH 1,1 tonn í 2 löndunum
Vinur SH 3,4 tonn í 3 löndunum
Þröstur SH 1,7 tonn í 2 löndunum

Strandveiðar
fara vel af stað

Eftir fyrstu viku strandveiði
tímabilsins eru menn almennt
sammála um að veiðarnar fari vel
af stað. Sjómennirnir létu brælu
í byrjun vikunnar ekki trufla sig
of mikið.
Eftir fyrstu vikuna höfðu
338 bátar landað afla og sam
kvæmt Erni Pálssyni, formanni
Landssambands smáb átae ig
enda, er gert ráð fyrir því að um
700 bátar stundi strandveiðar
á tímabilinu en stöðvun á grá
sleppuveiðinni fjölgar þeim sem
stefna á strandveiðar.
Alls eru 11.000 tonn af óslægð
um bolfiski sem má veiða og
miðað við hvernig veiðin fer af
stað er útlit fyrir að aflaheimildin
geti vel klárast. Hver bátur má

veiða í 48 daga á tímabilinu.
Hér á Snæfellsnesi hafa fjöl
margir smábatar stundað strand
veiðar í vikunni og almennt er
ánægja með hvernig gengið
hefur.
Í samtali við RÚV segir Örn
að verð á fiski sé svipað og við
upphæð strandveiða í fyrra en
því er spáð að verð á fiski sé á
uppleið.
Handfæraveiðin hefur verið
fín í Ólafsvík í vikunni sem leið.
Í Ólafsvík komu 62,7 tonn á
land, á Rifi komu 27,4 tonn og á
Arnarstapa var aflinn 47,8 tonn.
Grundarfjörður skilaði 25,9
tonnum á land og í Stykkishólmi
komu 5,9 tonn á land.

Rækjuvarpa:
Sóley Sigurjóns GK 20 tonn í 1 löndun
Stykkishólmur: 8,8 tonn í 14 löndunum
Handfæri:
Alli gamli BA 0,5 tonn í 1 löndun
Elín SH 1,2 tonn í 2 löndunum
Fákur SH 0,8 tonn í 1 löndun
Guðrún SH 0,1 tonn í 1 löndun
Jón afi SH 0,5 tonn í 1 löndun
Sómi SH 0,2 tonn í 1 löndun
Sumrungur SH 1,1 tonn í 2 löndunum
Örn SH 1,5 tonn í 2 löndunum
Plógur:
Fjóla GK 3 tonn í 3 löndunum

Ánægðari
viðskiptavinir

verður haldinn miðvikudaginn 25. maí kl. 17.00
að Austurgötu 7 í Stykkishólmi.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Þeir sem óska eftir fari á fundinn hafi samband við skrifstofu félagsins
í síma 588 9191 eða netfang verks@verks.is.

Hátt í 60 leikir á Snæfellsnesi í sumar

Knattspyrnusamband Íslands
hefur birt drög að niðurröðun
leikja fyrir keppni í Íslandsmótum
sínum í sumar. Ljóst er að hátt í 60
knattspyrnuleikir verða spilaðir á
Snæfellsnesi í sumar.
Um er að ræða 17 meistara
flokksleiki en Víkingur Ó. leikur
11 heima
l eiki í 1. deildinni
og Snæfell á 6 heimaleiki í 4.

deildinni. Restin af leikjunum
er í yngri flokkum en Víkingur/
Reynir, UMFG og Snæfell tefla
fram sameiginlegu liði í yngri
flokkum undir merkjum Snæ
fellsnessamstarfsins.
Samkvæmt upplýsingum á vef
KSÍ er Snæfellsnessamstarfið með
eitt lið í þriðja flokki, eitt lið í
fjórða flokki og eitt lið í 5. flokki

karla. Einnig eru lið í 5. og 4.
flokki kvenna.
3. flokkur kvenna hjá Snæfells
nesi náði frábærum árangri í fyrra
og komst alla leið í undanúrslit
Íslandsmótsins en ekki náðist í
lið í ár vegna fækkunar iðkenda.
Einhverjir leikmenn liðsins fóru
suður í framhaldsskólanám eftir
að keppni lauk.

Í grunninn eru allir leikir yngri
flokka settir á Ólafsvíkurvöll en
einhverjir leikir verða svo færðir
yfir í Grundarfjörð og Stykkis
hólm. Það verður því nóg af fót
bolta á Snæfellsnesi í sumar og
nú er bara að vina að hægt verði
að leyfa áhorfendur svo fólk geti
fjölmennt á völlinn og stutt liðin
okkar til sigurs.

Haldið köttum inni á varptíma
Fuglavernd skorar á katta
eigendur að halda köttum inni yfir
varptíma fugla. Kettir eru öflug og
afkastamikil rándýr sem höggva
stór skörð í stofna fugla sem verpa
í nágrenni við mannabústaði ár
hvert. Á varptíma er því mikilvægt
að lausaganga katta sé takmörkuð
og sérstaklega yfir nóttina. Bjöllur
og kattakragar eru í sumum
tilfellum betri vörn en engin en
langbest er að halda þeim inni.
Aðgerðir sem draga úr afráni
katta *
*Brot úr grein: Menja Von Schmallensee, 2019. Heimiliskötturinn. Besti
vinur mannsins en ógn við fuglalíf?
Fuglar 12: 36.

Kattaeigendur geta gert
ýmislegt til að draga úr tjóni á
náttúru af völdum útikattar:
1. Stýra útivistartíma kattarins.
Hafa skal í huga að bráð veiðist
helst þegar hún er hvað virkust.
Þetta þýðir að lítil nagdýr veiðast
helst að nóttu til en fuglar helst
að degi til, sérstaklega snemma
morguns (u.þ.b. kl. 5-9) og
síðdegis (u.þ.b. kl. 17-21)
(miðað við sumarvirkni). Kettir
sjá hins vegar verr í mikilli birtu,
sem dregur úr veiðiárangri
þeirra yfir daginn. Einnig eru
fuglar oft viðkvæmari fyrir afráni
á varptíma.
a. Halda ætti öllum köttum inni
á nóttunni (helst frá kl. 17 til
kl. 9 næsta morgun).
b. Sé köttur veiðikló þarf að
halda honum inni á varptíma
fugla, ef fuglar verpa í
nágrenni kattarins.
2. Nota hjálpartæki til að draga
úr afráni. Sé köttur veiðikló
þarf að draga úr getu hans til
veiða með notkun bjöllu, kraga
og/eða svuntu eftir þörfum og
aðstæðum. Á þetta sérstaklega
við um ketti yngri en 6 ára.
Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram
á gagnsemi slíkra hjálpartækja.
Kattaeigendur gætu þurft að
prófa sig áfram til að finna þá
lausn sem virkar best á sinn kött.
a. Fuglakragi ásamt bjöllu ætti
að vera staðalútbúnaður úti
kattarins og ætti að duga

flestum.
b. Kattasvunta gæti verið nauð
synleg hjá sérlega veiði
glöðum köttum og þeim sem
eiga til að klifra í trjám til að
komast í hreiður.
3. Sjá til þess að kötturinn fái góða
örvun og fæðugjafir við hæfi
heima fyrir. Sé köttur saddur og
sæll og fær að eltast við leikföng
hjá fólkinu sínu er ólíklegra (en
þó ekki útilokað) að hann sæki
í þá fyrirhöfn og spennu sem
fylgir veiðum.
4. Gelda köttinn eigi hann að fá
að vera úti. Geldir kettir fara að
jafnaði yfir minna svæði þegar
þeir eru úti og hafa minni
áhuga á veiðum. Þá er gelding
útikatta mjög mikilvægur liður í
því að koma í veg fyrir myndun
villikattastofna.
5. Fara reglulega með útiketti
í ormahreinsun. Þetta atriði
er mikilvægt heilsu kattarins,
heilsu manna og heilsu villtra
dýra, en kettir eru hýslar ýmissa
sníkjudýra sem þeir geta fengið
í sig við að veiða villt dýr. Þessi
sníkjudýr geta svo fyrir slysni
borist úr köttum í menn.
Vilji garðeigendur verja fugla
varp í garðinum sínum fyrir
ágangi katta (þeirra eigin eða
annarra manna) getur verið ráð

að sprauta köldu vatni á köttinn
þegar hann gerir sig líklegan til
að fara í hreiður (auðvitað á þann
hátt að kettinum verði ekki meint
af ). Sumum hefur reynst vel að
hafa garðúðara í gangi með litlum
þrýstingi undir hreiðurstað. Þá
hefur vatnsúðarakerfi með hreyfi
skynjurum gefið góða raun.
Einnig fást í dýrabúðum ýmis

fælingarefni með lykt sem köttum
finnst vond, sem t.d. má setja
undir tré með hreiðri. Allt gæti
þetta dregið verulega úr áhuga
kattarins á viðkomandi hreiðri en
óvíst er þó hvort slíkar aðgerðir
trufli varpfuglana.
Meðfylgjandi mynd tók Daníel
Bergmann af ketti með kattarkraga

GARÐSLÁTTUR
SUMARIÐ 2020
Líkt og undanfarin ár þá býður Grundarfjarðarbær
fólki 67 ára og eldri og þeim sem búa við örorku
niðurgreidda þjónustu við garðslátt í sumar.
Sækja þarf um garðslátt með því að senda
tölvupóst á grundarfjordur@grundarfjordur.is
eða í síma 430-8500 á opnunartíma skrifstofu
kl. 10-14 virka daga.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2020.
Gjaldskrá fyrir garðslátt má nálgast á
vef Grundarfjarðarbæjar www.grundarfjordur.is

Grundarfjarðarbær

Ný stjórn UMF Víkings/Reynis
Ársfundur UMF Víkings/Reynis
fór fram þriðjudaginn 5. maí.
Ársfundurinn var með hefðbundu
sniði en auk þess að fara yfir
ársreikning og almenn mál sem
snúa að rekstri félagsins var ný
stjórn mynduð
Margrét Sif Sævarsdóttir, for
maður félagsins, hætti í stjórninni
ásamt Garðari Kristjánssyni,
ritara, en bæði höfðu þau starfað
í þágu félagsins í fimm ár. Heimir
Berg Vilhjálmsson og Selma
Pétursdóttir koma ný inn í stjórn.
Michael Gluszuk er formaður
nýrrar stjórnar en hann hefur setið
í stjórn félagsins í ár. Með honum
í Stjórn eru Alexander Friðþjófur
Kristinsson, Ari Bent Ómarsson,
ritari, Heimir Berg Vilhjálmsson,
gjaldkeri, og Selma Pétursdóttir.
Framkvæmdastjóri UMF Víkings/
Reynis er áfram Kristfríður Rós
Stefánsdóttir.
Á meðfylgjandi mynd má

sjá nýja stjórn félagsins ásamt
framkvæmdastjóra en tveggja
metra reglan var að sjálfsögðu
virt við myndatökuna.

Snæfell í þjálfaraleit
Nú er ljóst er að breytingar
verða á þjálfaramálum hjá bæði
karla og kvennaliði Snæfells í
körfuboltanum fyrir næstu leik
tíð en félagið hefur auglýst eftir
þjálfara.
Gunnlaugur Smárason tók við
kvennaliði Snæfells fyrir seinasta
tímabil en það var hans fyrsta
þjálfarastarf í efstu deild. Snæfell
var í sjötta sæti deildarinnar af
átta liðum þegar ákveðið var
að hætta keppni vegna Covid
faraldursins. Gunnlaugur hefur
tilkynnt að hann muni ekki halda
áfram með liðið.
Nokkuð þjálfarabras var á
karlaliði Snæfells í vetur en
Vladimir Ivankovic var rekinn
frá félaginu eftir rúmt ár í starfi.
Baldur Þorleifsson og Ben
Kil tóku við liðinu en Ben var
einnig leikmaður. Hann setti

niður 8,3 stig að meðaltali í sjö
leikjum inni á vellinum. Snæfell
var í neðsta sæti 1. deildar þegar
keppni var hætt vegna Covid.
Miðað við auglýsingu félagsins
má ætla að Snæfell leiti að einum
þjálfara til að taka við bæði karla
og kvennaliðinu.
Kvennalið Snæfells hefur
þrívegis orðið Íslandsmeistari í
körfubolta en liðið vann þrjú ár
í röð árin 2014-2016. Karlaliðið á
einn Íslandsmeistaratitil en hann
vannst árið 2010.
Meðfylgjandi í fréttinni er
mynd af Gunnlaugi Smárasyni
sem þjálfaði kvennaliðið í fyrra.
Myndina tók Sumarliði Ásgeirsson.

Stuðningsmenn
styrkja Víking
Það er mikil óvissa í rekstri
íþróttafélaga vegna Covid far
aldursins. Styrktaraðilar halda
að sér höndum og óljóst er hvort
hægt verði að selja inn á leiki í
sumar. Félög víðsvegar um landið
hafa farið óhefðbundnar leiðir í
fjáröflunum og stuðningsmenn
hafa verið duglegir við að
aðstoða.
Knattspyrnudeild Víkings
ákvað að senda valgreiðsluseðla
á stuðningsmenn og aðra vel
unnara og fóru móttökurnar
fram úr björtustu vonum. Þá
voru vaskir stuðningsmenn
liðsins sem fóru af stað með
áheitaleik á Facebook þar sem
lofað var að greiða ákveðna
upphæð fyrir þá sem “lækuðu”

eða settu athugasemdir við
stöðuuppfærslur á Facebook.
Það er gaman að sjá stuðnings
menn standa með liðinu sínu
á þessum óvissutímum og vill
stjórn Víkings koma á framfæri
þakklæti til allra sem hafa lagt
félaginu lið á undanförnum
vikum. Nú er ljóst að keppni
í Íslandsmótinu hefst 20. júní
og forráðamenn Víkings vona
að stuðningur við liðið verði
jafngóður á vellinum í sumar
og hann hefur verið í kringum
Covid.
Ef einhver vill styrkja félagið
en fékk ekki valgreiðsluseðil er
bent á reikning félagsins 019405-000498, kt.: 5202902579

VORHREINSUN
Í SNÆFELLSBÆ
14. maí - 2. júní

Tökum höndum saman og fegrum bæinn okkar.
Nú er góður tími til að hreinsa nærumhverfið og eigin lóðir.

Gámar fyrir garðaúrgang (eingöngu) ásamt gámum með mold verða settir
upp á eftirtöldum stöðum:
Ólafsvík

Rifi

Hellissandi

við Grundarbraut 38 og 42

á túni við Háarif 37

við félagsheimilið Röst

Molta verður í boði hjá Terra umhverfisþjónustu en öðrum úrgangi skal skilað í
gámastöðina sem er opin þriðjudaga og fimmtudaga milli 15.00 - 18.00
og laugardaga kl. 11.00 - 15.00.
Rusl úr görðum og nærumhverfi sem sett hefur verið í ruslapoka við lóðarmörk
verður hirt af starfsmönnum áhaldahúss fimmtudaginn 2. júní.

