
Síðasta vor auglýsti Land
græðslan eftir samvinnu við 
áhuga sama land eigendur sem 
vildu endur heimta framræst vot
lendi á sínum jörðum. Starfs menn 
Land græðsl unnar heim sóttu þá 
og lögðu mat á hvort svæðin upp
fylltu ákveðin skilyrði sem Land
græðslan setur. Í fram haldinu 
voru svæðin kort lögð og ýmsar 
at huganir gerðar. Í þeirri vinnu má 
helst nefna athugun á vatns rennsli 
til og frá svæðunum, kort lagningu 
allra skurða og svæða á milli þeirra, 
inn setningu vatns hæðar röra til að 
mæla breytingar á grunn vatns stöðu 
ásamt dróna  mynda tökum. Ýmist 
voru verk takar fengnir úr heima
byggð eða landeigendur fram
kvæmdu sjálfir verkið. Verktakar á 
Snæ fells nesi hafa einnig aðstoðað 
Land græðsl una við þróun verklags 
við endur heimt votlendis og vill 
Land  græðslan færa þeim sérstakar 
þakkir fyrir gott samstarf.

Á sunnanverðu Snæfellsnesi 
bárust þrjár umsóknir frá land
eigendum, það var frá Litlu Hnaus
um og Hamraendum í Breiðu  vík og 
Votalæk í Staðarsveit, svo heppi 
lega vill til að tvær þessara jarða 
liggja saman. Það svæði er um 
100 hektarar að stærð og er því 
stærsta samfellda vot lendis svæði 
sem hefur verið endur heimt hjá 
Land græðslunni. Á svona stóru 
svæði eru aðstæður fjöl breyttar 

og úr lausnar efnin mörg og vonir 
standa til þess að reynslan sem 
safnast við verkefnið muni nýtast 
vel í áfram haldandi vinnu. Verk
takar munu vinna á svæðinu út nóv
ember, ef veður leyfir, en hingað 
til hefur verið rjóma blíða sem 
hefur aukið fegurð haust lit anna 
í mýrunum á sunnan  verðu Snæ
fells nesi.

Á heimasíðu Landgræðslunnar 
má finna fleiri myndir af verk efninu 
auk nánari upp lýsinga um endur
heimt votlendis.

Myndirnar tók Iðunn Hauks
dóttir.
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Votlendi endurheimt í Snæfellsbæ

Erum að taka upp mikið af fallegri vöru, 
bæði jólavöru og til daglegs brúks.

Verðum með 50% afslátt af völdum vörum 
dagana 29. okt. til 6. nóv.

Luktir, leirtau - Úr og skart

Opið virka daga kl. 14 - 18



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

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
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Í tölum frá Vinnumálastofnun 
fyrir september kemur fram 
að hlutfallslegt atvinnuleysi á 
landinu öllu var 9%, það jafngildir 
að 17.045 hafi verið án atvinnu í 
þeim mánuði. Ef litið er ár aftur í 
tímann þá voru 7.039 án atvinnu 
í október í fyrra, atvinnulausum 
á landinu hefur því fjölgað um 
rúmlega 10.000 á þessu tímabili.

Á Vesturlandi var hlutfallslegt 
atvinnuleysi í september 5,6% 
og er því talsvert betra ástand 
þar en á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem hlutfallið var 9,2% eða á 
Suðurnesjum þar sem  hlutfallslegt 
atvinnuleysi var 18,6%. Þó að 
ástandið á Vesturlandi sé betra 
en víða annarsstaðar þá hefur 
atvinnuleysi samt aukist mikið 
frá því þegar það var lægst 1,2% 
árið 2016.

Í lok september voru 513 
atvinnulausir á Vesturlandi, þeim 
hafði þá fjölgað um 20 á milli 
mánaða. Á Snæfellsnesi voru 127 

án atvinnu og fjölgaði þeim um 
3 frá fyrri mánuði, flestir voru 
án atvinnu í Snæfellsbær eða 54 
en hafði fækkað um 5 frá fyrri 
mánuði, í Stykkishólmi voru 41 
atvinnulaus og fjölgaði um 5 frá 
því í lok ágúst, í Grundarfirði 
voru 32 án atvinnu og fjölgaði 
um 3 frá fyrri mánuði.

Líklega er Covid og samdrætti 
í ferðaþjónustu af þeim sökum 
meðal annars um að kenna þegar 
þessar hækkuðu atvinnu leysis
tölur eru skoðaðar, vonandi eru 
þó bjartari tímar frammundan 
þegar bólu efni verður fáanlegt, 
þá ætti þjóð félagið að taka við 
sér og ferða mönnum að fjölga 
með auknum atvinnutækifærum 
í ferða þjónustu og verslun.

Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda 
atvinnulausra í lok mánaðar, 
breyt ingu frá síðasta mánuði og 
einnig breyt ingar frá september 
í fyrra.

jó

127 án vinnu á 
Snæfellsnesi

Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
er komin í grænu skrefin og á 
heimasíðu FSN segir að stefnt er á 
að vera komin með allavega 2 skref 
fyrir áramót. Þar segir einnig að 
skólinn þurfi að vera komin með 
öll 5 skrefin fyrir vorið 2021, en 
með góðri þátttöku starfsmanna 
verður það ekkert mál. 

Verkefnið Græn skref er fyrir 

ríkisstofnanir sem vilja draga úr 
neikvæðum umhverfisáhrifum 
af starfsemi sinni og efla 
umhverfisvitund starfsmanna. 
Með þátttöku í Grænum skrefum 
gefst stofnunum tækifæri á að 
innleiða öflugt umhverfisstarf 
með kerfisbundnum hætti 
undir handleiðslu sérfræðinga 
Umhverfisstofnunar. 

Græn skref

Bifreiðaverkstæðið JE Bílverk, Dalbraut 10 í Ólafsvík 
verður opið alla laugardaga í október 

frá 9-12 og 13-16.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Creditinfo hefur birt lista yfir 
Fram úrskarandi fyrirtæki fyrir 
rekstrar árið 2019. Þetta er í ellefta 
sinn sem Creditinfo veitir Fram
úr skarandi fyrirtækjum viður
kenningu en í ár eru 842 fyrir
tæki á listanum eða um 2% allra 
virkra fyrirtækja á Íslandi. Fram
úr skarandi fyrirtækjum fækkar 
lítil lega á milli ára en í fyrra voru 
887 fyrirtæki á listanum. Að 
mati sérfræðinga hjá Creditinfo 
gæti fækkunin á listanum bent 
til þess að einhver kólnun í 
íslensku atvinnulífi hafi átt sér 
stað óháð COVID. Sú staðreynd 
að fækkunin er hlutfallslega lítil 
er hins vegar gott merki um 
að íslenskt atvinnulíf stendur 
sterkum fótum, sem skiptir máli í 
því áfalli sem COVID19 far aldur
inn er fyrir íslenskt efna hagslíf. 

Til að teljast til Framúrskarandi 
fyrirtækja þurfa fyrirtæki að 
uppfylla ströng skilyrði um 
stöðugan rekstur þrjú ár aftur í 
tímann. Skilyrðin hafa fram að 
þessu öll verið fjárhagsleg en 
frá og með næsta ári verður sú 
ný breytni á að sjálfbærni verður 
kynnt inn sem skilyrði þess að 
fyrir tæki komist á lista Fram úr
skarandi fyrirtækja.  

Á Vesturlandi eru 37 af þessum 
842 fyrirtækjum og á Snæ fells nesi 
er 16 fyrirtæki sem komast á lista 
Creditinfo að þessu sinni, flest 
eru fyrirtækin úr Snæ fells bæ eða 
ellefu talsin, þau eru öll nema 
eitt í útgerð og/eða fisk verkun. 
Tvö fyrirtæki á listanum eru úr 
Grundar firði, tvö úr Stykkis
hólmi og eitt úr Eyja og Mikla
holts hreppi.

Í meðfylgjandi töflu má sjá fyrir
tækin af Snæfellsnesi, hvernig 
þau raðast í heildarlistanum og 

einnig hvernig þau raðast innan 
síns stærðarflokks.

jó

Framúrskarandi 
fyrirtæki

Hægt er að nálgast skemmtilegar og  
fjölbreyttar hugmyndir að afþreyingu fyrir alla 
fjölskylduna á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is 
 
Við óskum fjölskyldufólki góðra stunda saman í vetrarfríi  

Röð - 
heild

Röð innan 
stærðar-

flokks

Stærðar-
flokkur

Nafn Staður

109 106 Stórt Hraðfrystihús Hellissands hf Snæfellsbær

230 178 Stórt Sæfell hf. Stykkishólmur

354 134 Meðalstórt Ragnar og Ásgeir ehf. Grundarfj.

356 136 Meðalstórt Skarðsvík ehf. Snæfellsbær

362 210 Stórt Útnes ehf. Snæfellsbær

430 190 Meðalstórt Hidda ehf. Snæfellsbær

457 207 Meðalstórt BB & synir ehf. Stykkishólmur

475 215 Meðalstórt Litlalón ehf Snæfellsbær

482 221 Stórt Nesver ehf. Snæfellsbær

483 222 Stórt Breiðavík ehf Snæfellsbær

503 229 Meðalstórt Sandbrún ehf Snæfellsbær

509 234 Meðalstórt Útgerðarfélagið Guðmundur ehf Snæfellsbær

542 252 Meðalstórt Verslunin Kassinn ehf Snæfellsbær

610 93 Lítið Djúpiklettur ehf. Grundarfj.

744 341 Meðalstórt Bjartsýnn ehf Snæfellsbær

752 344 Meðalstórt Múlavirkjun hf. Eyja- og Miklah.

kirkjanokkar.is

Helgistund í Ólafsvíkurkirkju 
á sunnudag klukkan 14

Allra heilagra messa.  Minnst látinna.
Reynt verður að streyma frá athöfninni.

Opin kirkja, öllum reglum fylgt og enginn kórsöngur.



Það má með sanni segja að 
himin inn hafi tekið þátt í bleikum 
októ ber að morgni síðastliðins 
þriðju dags, ekki skemmir heldur 

að félagsheimilið Klif sé í for
grunni baðað í bleikri lýsingu. 

Sæunn Dögg Baldursdóttir býr 
í Sandholt í Ólafsvík og tók með

fylgjandi mynd á tröppunum hjá 
sér.

Um næstu helgi lýkur bleikum 
október en þeir sem munu sakna 

ljósanna geta huggað sig við að 
víða um land eru landsmenn að 
undirbúa uppsetningu jólaljósa

UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2021

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2021. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru 
hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 2. nóvember 2020.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2020 
þurfa að senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari


