
Djúpar lægðir hafa verið fyrir
ferðamiklar á nýja árinu og létu 
þær finna fyrir sér á  mið viku
daginn og fimmtudaginn í síðustu 
viku. Mjög hvasst var þessa daga  
og sérstaklega á mið viku dags
morguninn, var meðal annars 
skólahaldi aflýst í Grunnskóla 
Snæ fellsbæjar norðan heiðar 

þann dag. Einnig var búið að 
gera ýmsar ráðstafanir vegna 
sjávarstöðu en hún var há báða 
dagana og höfðu sjómenn unnið 
að því dagana á undan að ganga 
frá bátum sínum sem best og 
öðru sem þeim fylgir. Engir bátar 
voru í höfninni á Arnarstapa á 
fimmtudeginum en kassastæða 

færðist þar til þegar sjór gekk upp 
á bryggjuna. 

Sjór gekk yfir þjóðveginn við 
Ólafsvík á fimmtudeginum og 
var þjóðveginum lokað um tíma 
á meðan sjávarstaða var sem hæst 
og verið var að hreinsa hann. 

Umferðaróhapp varð á þjóð
veginum inn við Bug á fimmtu

dags morgninum þegar bíll skrik
aði í vatni og lenti utan í grjót
garði. Ökumanninn sakaði ekki 
en bíllin skemmdist lítilsháttar. 

Björgunarsveitin Lífsbjörg var 
að sjálfsögðu í viðbragðsstöðu 
þessa daga en sem betur fer voru 
útköllin fá ef nokkur.

þa
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Skemmdir á vegum vegna sjógangs
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Jólin voru ekki kvödd með 
hefð bundum hætti á Þrett ánd
anum í Ólafsvík vegna stöð unnar 
í samfélaginu og samkomu tak
markanna. Löng hefð er fyrir 
því að Lionsklúbbarnir í Ólafsvík 
standi fyrir blysför og brennu á 
þessum degi þar sem álfakóngur 
og drottinga eru í fararbroddi og 
þeim fylgj alls kyns verur. Þessi 
blysför hefur svo endað með 
brennu og flugeldasýningu. Að 
öllu þessu loknu hafa börnin 
í bæjarfélaginu klætt sig upp í 
ýmsa kynlega búninga og gengið 
í hús til að biðja um eitthvað gott 
í gogginn áður en þau halda aftur 

til fjalla. Ekkert af þessu gat farið 
fram bæði vegna ástandsins og 
veðurs sem var mjög slæmt 
þennan dag. Lionsfélagar frest
uðu því flugeldasýningunni og 
fór hún fram síðasta laugardag 
í fallegu veðri. Var sýningunni 
skotið upp frá Bekknum í Enninu 
og gátu bæjarbúar þannig notið 
hennar með því að fara út í garð 
í góða veðrinu. Þetta er í annað 
sinn í röð sem fella verður niður 
hátíðarhöld á Þrettándanum, 
vonandi verður þó hægt að kveðja 
Þrettándann með hefðbundum 
hætti á næsta ári.

þa

Á fyrstu dögum nýs árs 
tók Einar R. Ísfjörð við sem 
rekstrarstjóri N1 í Ólafsvík 
Einar var áður rekstrarstjóri N1 
í Staðarskála í Hrútafirði og hefur 
verið þar undanfarin sjö ár og 
þar áður starfaði hann í Keflavík. 
Að hans sögn var honum boðið 
þessi staða hér í Ólafsvík og þáði 
hana og ætlar í framhaldinu að 
sjá hvort einhverjar breytingar 

verða gerðar. Fyrsta breytingin 
sem hann ætlar að gera er 
að vera með opið til klukkan 
18:00 í stað 17:00 eins og verið 
hefur og mun opnunartíminn 
breytast um næstu mánaðarmót. 
Einnig ætlar hann að sjá til með 
laugardagsopnun og finna góðan 
takt í framhaldinu. 

þa

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
               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Óhefðbundinn ÞrettándiNýr rekstrarstjóri N1 
í Ólafsvík

Guðlaug Íris Tryggvadóttir
 Ásbjörn Óttarsson Margrét Scheving
 Tryggvi Leifur Óttarsson Kristina Andersson
 Júníana Björg Óttarsdóttir Jóhann Pétursson

barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð 
og hlýhug við fráfall og útför okkar ástkæra 
eiginmanns, föður,tengdaföður, afa og langafa

Óttars Sveinbjörnssonar
Rafvirkjameistara og kaupmanns

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Dvalarheimilinu Jaðri fyrir hlýja 
og góða umönnum



Vel hefur veiðst fyrstu daga 
ársins þó veður hafi ekki alltaf 
verið uppá það besta. Dagana 3. 
til 9. janúar komu á land alls 762 
tonn í 54 löndunum í höfnum 
Snæfellsbæjar. Þar af var landað 
545 tonnum í 29 löndunum 
í Rifshöfn, 209 tonnum í 24 
löndunum í Ólafsvíkurrhöfn og 
8 tonnum í 1 löndun á Arnarstapa. 
Tveir bátar eru á netaveiðum og 
landaði Bárður SH 135 tonnum 
í 6 og Ólafur Bjarnason SH 60 
tonnum í 6 löndunum. Hjá 
stóru línubátunum landaði 
Rifsnes SH 83 tonnum í 1, Örvar 
SH 53 tonnum í 1, Tjaldur SH 
46 tonnum í 1 og Hamar SH 44 
tonnum í 2 löndunum. Hjá litlu 
línubátunum landaði Stakkhamar 
SH 36 tonnum í 3, Gullhólmi SH 
33 tonnum í 3, Lilja SH 30 tonnum 
í 3, Hulda GK 29 tonnum í 3, 
Særif SH 25 tonnum í 2, Tryggvi 
Eðvarðs SH 18 tonnum í 1, Rán 
SH 17 tonnum í 3, Sverrir SH 14 
tonnum í 2, Signý HU 9 tonnum 
í 2, Bíldsey SH 8 tonnum í 1, 
Brynja SH 5 tonnum í 1, Hjördís 
HU 5 tonnum í 1 og Þerna SH 
landaði 3 tonnum í 1 löndun. 

Fimm dragnótabátar réru þessa 
daga og landaði Steinunn SH 
36 tonnum í 3, Magnús SH 32 
tonnum í 3, Saxhamar SH 17 
tonnum í 2, Ólafur Bjarnason 
SH 14 tonnum í 1 og Egill SH 9 
tonnum í 2 löndunum. 

Í Grundarfjarðarhöfn var 
landað alls 547 tonnum dagana 

3. til 9. janúar. Einn lítill línubátur 
Birta SH landaði þessa daga 
og landaði hún 6 tonnum í 2 
löndunum. Hins vegar lönduðu 
fimm botnvörpubátar og landaði 
Harðbakur EA 151 tonni í 2, 
Akurey AK 142 tonnum í 1, 
Sigurborg SH 95 tonnum í 
1, Jóhanna Gísladóttir GK 82 

tonnum í 1 og Þinganes SF 71 
tonni í 1 löndun. Má því segja 
að vertíðin fari vel af stað bæði 
í Grundarfirði og Snæfellsbæ 
og vonandi heldur aukning á 
lönduðum afla í öllum þessum 
höfnum áfram.

þa

Aflafréttir

Sveinbjörn Jakobsson
SH - 10

Bjartsýnn ehf.
Brynja SH - 237

Egill SH-195

JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI

Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Lionsklúbburinn Rán 
stóðu fyrir flugeldasýningu á Þrettándanum.

Þessi fyrirtæki styrktu flugeldasýninguna og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.

21. janúar 1973 



Kæru lesendur! 

Fyrir hönd Grundarfjarðarbæjar óska 
ég ykkur gleðilegs nýs árs og þakka fyrir 
samstarf og samfylgd á árinu 2021. 

Nýliðið ár var ár lærdóms, þrautseigju 
og samstöðu. En líka tími kærkominna 
samveru og gleðistunda.

Lærdómur ársins snýr ekki síst að 
daglegu lífi, stjórnun og starfsemi á 
tímum fjölda Covidsmita í bænum okkar. 
Öll erum við að læra á áður óþekktar 
aðstæður, heimsfaraldur sem lætur hafa 
fyrir sér. Við Grundfirðingar fengum tvo 
smitskelli í nóvember og um fjórðungur 
bæjarbúa lenti í einangrun og sóttkví. 
Það er lærdómur að takast á við það og 
að láta á móti sér hluti í daglegu lífi, sem 
okkur finnast annars sjálfsagðir. Ástandið 
hafði umtalsverð áhrif á starfsemi hjá 
fyrirtækjum og skólunum okkar, auk þess 
að hafa, því miður, slæmar afleiðingar 
fyrir heilsufar sumra. 

Við höfum klárlega sýnt þrautseigju, 
sem er mikilvægur eiginleiki, og höldum 
því áfram. Það er gott að minna sig á 
að á Íslandi njótum við þess að búa við 
aðstæður sem milljónir jarðarbúa myndu 
gefa allt fyrir að hafa; öruggt samfélag 
og góða grunnþjónustu, náttúruna og 
heilnæmt umhverfi að leita í og stuðning 
samfélags þegar á reynir. 

Þegar litið er yfir árið finnst mér ekki 
mega gleyma góðu stundunum. Margt 
gott gafst á árinu og mörg höfum við lært 
að meta betur frelsið og sam veru stundir 
(inná milli lokana!)

Ég færi starfsfólki Grundar fjarðar
bæjar bestu þakkir fyrir vel unnin störf 
á álagstímum  það reyndi sannarlega á 
frumkvæði og seiglu við lausn ýmissa 
mála. Ég vil hrósa íbúum, stjórnendum 
fyrirtækja og stofnana og ekki síst 
öllum þeim sem standa vaktina og veita 
okkur þjónustu á tímum sem þessum. 
Samstaða og hjálpsemi bæjarbúa finnst 
mér einmitt standa upp úr á árinu, auk 
samstöðu bæjarstjórnar um málefni 
bæjarins. Samstaðan er klárlega styrkur 
samfélags, þegar gefur á bátinn. 

Hér kemur yfirferð um starfsemi og 
framkvæmdir hjá Grundarfjarðarbæ á 
liðnu ári. 

SKÓLASTARF 
Grunnskólinn er þátttakandi í 

Erasmus+ verkefni sem hélt áfram í 

haust eftir nokkurt hlé. Unglingastigið 
gekk yfir Kerlingarskarð í grenjandi 
rigningu, hélt kvöldvöku og gisti að 
Skildi, Helgafellssveit, meðan verið var að 
dúkleggja í grunnskólanum í lok október. 
Aðrir nemendur fengu aðstöðu úti í bæ 
á sama tíma og úr varð skemmtilegt 
uppbrot í skólastarfinu. Barnakór tók til 
starfa á árinu og gaf út fallega flutt jólalag 
rétt fyrir jólafrí og finna má á Youtube. 

Leikskóladeildin Eldhamrar fyrir 
fimm ára börn er rekin í tengslum 
við grunnskóla. Eldhamradeildin er 
mjög dugleg í útinámi og heldur úti 
skemmtilegri Instagramsíðu þar sem 
hægt er að fylgjast með afar fjölbreyttu 
leikskólastarfi. 

Á Leikskólanum Sólvöllum er nú lögð 
sérstök áhersla á málörvun og að rýna 
í námsumhverfið. Þann 8. október var 
sameiginlegur starfsdagur leikskólanna 
á Snæfellsnesi þar sem fjallað var um leik 
barna og hlutverk kennarans. 

Kennarar tónlistarskólans voru vel 
undirbúnir að takast á við starfsemi 
í faraldrinum. Þeir hafa farið með 
nemendum í Sögumiðstöðina í haust þar 
sem nemendur spila og syngja fyrir eldri 
borgara. Framtakið hefur mælst vel fyrir. 
Vortónleikar voru haldnir í beinu streymi 
frá skólanum sl. vor og tókust mjög vel. 
Í haust var undirbúið átaksverkefni til 
að fjölga nemendum í blástursnámi, 
fornámi fyrir nemendur í 2.4. bekk, sem 
hefst nú í janúar. 

Í nóvember þurftu allir skólarnir að 
loka vegna Covidsmita. Þá var í mörg 
horn að líta við skipulagningu, ákvarðanir, 
smitrakningu og upplýsingagjöf í 
skóla starfinu  til foreldra, nemenda, 
starfsfólks og annarra. Það reyndi 
sérstaklega á skólastjórana gegnum tvö 
lokunartímabil, en þau leystu sín verkefni 
af miklu öryggi, jákvæðni og seiglu.  

NÝIR STJÓRNENDUR
Á liðnu ári fengum við til liðs við 

okkur nýja og öfluga stjórnendur. 
Nýr leikskólastjóri, Heiðdís Lind 
Kristinsdóttir, hóf störf í október. Hún 
fékk fljótt ýmis þung verkefni í fangið, 
ekki síst tvær Covidlokanir leikskólans, 
eins og ég nefndi. 

Fyrri hluta árs tók Grundarfjarðarbær 
þátt í mótun og samningsgerð með 
Stykkishólmsbæ, Helgafellssveit og 
Eyja og Miklaholtshreppi um stofnun 
nýs umhverfis og skipulagssviðs. Ráðnir 
voru sameiginlega skipulagsfulltrúi, 
Kristín Þorleifsdóttir, sem jafnframt er 
sviðsstjóri og byggingarfulltrúi, Fannar 
Þór Þorfinnsson. Þau tóku til starfa í 
haust og eru bæði búsett á svæðinu. 
Tveir aðstoðarmenn í samtals heilu starfi 
starfa með þeim. Með nýju sviði og auknu 
samstarfi við nágrannasveitarfélögin 
ætlum við að nýta vel tækifæri til 
samlegðar og hagræðingar.  

Bæjarstjórn gerði skipulagsbreytingar 
og stofnaði nýtt starf íþrótta og 
tómstundafulltrúa. Ólafur Ólafsson var 
ráðinn og tók hann til starfa í lok nóvember. 
Með breytingunni leggur bæjarstjórn enn 

meiri áherslu á markvissan stuðning við 
íþróttir, lýðheilsu og tómstundir allra 
aldurshópa. 

Við fögnum nýju samstarfsfólki og 
færum um leið þakkir til þeirra sem látið 
hafa af störfum, sumir eftir margra ára 
starf hjá bænum. 

GRUNDARFJARÐARHÖFN
Framkvæmdir héldu áfram við 130 

metra lengingu Norðurgarðs og er 
þeim nú nánast lokið. Við lenginguna 
skapast viðlega fyrir skip með dýpi allt 
að 1011 metrum á stórstraumsfjöru 
og um 4400 fermetra viðbót við 
athafnasvæðið á Norðurgarði. Aðstaðan 
er þegar farin að draga að höfninni nýja 
viðskiptavini; stærri og djúpristari skip, 
bæði skemmtiferðaskip og fiskiskip. 
Hafnarstjórn er mjög ánægð með hvernig 
nýi garðurinn hefur reynst, en skjól er nú 
enn betra í höfninni.   

Ástæða er til að gleðjast yfir góðri 
framkvæmd og bættri hafnaraðstöðu, 
en ekki síður yfir ánægjulegri aukningu 
í löndunum fiskiskipa. Á liðnu ári varð 
landaður ársafli 23.680 tonn og jókst um 
rúm 28% frá árinu 2020, þegar ársaflinn 
var alls 18.462 tonn. Árið 2019 var hann 
16.067 tonn og árið 2018 var hann 13.700 
tonn. Tekjur hafnarinnar jukust verulega 
á árinu og voru um 40% yfir áætlun. 

UMHVERFIS FRAM
KVÆMDIR, FEGRUN 

UM HVERFIS OG MANN
VIRKI 

- Gönguvænn Grundarfjörður 
Eitt umfangsmesta hönnunar og 

framkvæmdaverkefni ársins, fyrir utan 
hafnargerðina, var fjölþætt verkefni 
sem við höfum gefið yfirskriftina 
“Gönguvænn Grundarf jörður ” 
með vísun í skýra sýn og markmið í 
Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019
2039. Með verkefninu er haldið áfram 
með endurbætur á götum og gatnakerfi, 
en áherslan nú lögð á viðhald gangstétta 
og endurbætur á göngutengingum. 
Flestar götur bæjarins eru breiðar og því 
gefst í leiðinni gott tækifæri til að útbúa 

rýmri svæði fyrir gangandi og hjólandi, 
sem bæði eykur öryggi fólks og gerir 
auðveldara að þjónusta svæðin, t.d. moka 
snjó. Samhliða er bætt við "blágrænum 
svæðum", þ.e. gróðursvæðum sem eiga 
að taka við regnvatni. Hönnun gatna 
miðar við 30 km hámarkshraða. 

Verkefnið mun taka nokkur ár, 
en helstu framkvæmdir ársins voru 
endurnýjun gangstétta á hluta 
Grundargötu, miðhluta Hrannarstígs 
og Borgarbrautar, á Smiðjustíg, Sæbóli 
og við Dvalarheimilið. Gangstéttir á 
Grundargötu eru steyptar, en annars 
staðar malbikaðar, megnið af þeim er 
um 3ja metra breiðar, ætlaðar gangandi 
og hjólandi. 

Samhliða framkvæmdum bæjarins 
á Grundargötu malbikaði Vegagerðin 
yfirlag allrar Grundargötu og fjarlægði 
gangbrautarþveranir, sem verða endur
nýjaðar síðar. Jafnframt var hluti lýsingar 
í götunni endurnýjaður og er lýsing nú 
“miðbæjarlegri”, með lægri ljósastaurum, 
lýsingu beggja vegna götunnar og Led
lýsingu. Einnig lagði Míla hf. ljósleiðara 
í hluta Grundargötu og Hrannarstígs, til 
að þétta lagnanet sitt. 

Á Skipulagsdeginum 12. nóvember 
sagði ég frá þessu átaksverkefni bæjar
stjórnar og má finna erindið á vef Skipu
lagsstofnunar. 

Framkvæmdum á ofangreindum 
svæðum er ekki lokið og á komandi sumri 
verður gengið frá jöðrum malbikaðra 
gangstétta, bættar gangbrautir og 
merkingar, gengið frá gróðri og fleira. 

 
- Útivistarsvæði og gróður 
Lokið var við að setja niður frisbígolf

körfur og yfirlitsskilti ofan byggðar og 
fram fóru framkvæmdir við uppbyggingu 
fjölskyldu og útivistarsvæðis í 
Þríhyrningi. Þrjú leiktæki voru keypt 
og sett niður síðla árs. Ormurinn, 
jarðvegsmön, og eldstæði eru í vinnslu. 
Vilji er til þess að uppbygging í Þríhyrningi 
verði samfélagslegt verkefni, þar sem 
félagasamtök, hópar og einstaklingar geti 
lagt sitt af mörkum til einstakra verkþátta.  

Í maí lögðum við drög að matjurta
görðum fyrir almenning við gömlu 
aðveitu stöðina efst við Borgarbraut. 

Áramótapistill

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Sumarið var blautara en í meðallagi og 
vonandi eykst þátttaka á komandi sumri. 
Þar langar okkur líka að hafa skólagarða 
og kofabyggð, en illa gekk að finna 
umsjónar fólk til þess sl. sumar. 

Annað sumarið nýttum við góða aðstoð 
Þórðar Runólfssonar garðyrkjufræðings, 
Ræktunarstöðinni Lágafelli, við umsjón 
með trjáklippingum, gróðursetningu og 
sumarblómum, sem við höfum reynt að 
fjölga markvisst og fegra þannig bæinn 
okkar.  

- Viðhald fasteigna, fráveita og fleira 
Meðal viðhaldsverkefna ársins voru 

utanhússviðgerðir á húsnæði grunnskóla, 
glugga og gólfdúkaskipti, málun o.fl. Í 
haust var pantaður felliveggur til að skipta 
upp tveimur samliggjandi skólastofum á 
neðri hæð og verður hann settur upp á 
árinu 2022. Í leikskólanum var unnið 
að ýmiss konar viðhaldi innanhúss og 
utan, drenun lóðar og ýmsar lagfæringar 
á umhverfinu. Keypt var yfirbreiðsla á 
vaðlaug í sundlauginni og veturinn 2020
2021 var sundlauginni haldið opinni og 
vatnið í henni ekki látið frjósa. Hægt var því 
að taka dýfu í því sem við teljum "stærsta 
kalda pott" landsins! Íbúð bæjarins í 
fjórbýlishúsi að Grundargötu 65 var seld 
á árinu. Útrás á hafnarsvæði var lengd 
verulega, samhliða gerð landfyllingar 
á austanverðu Framnesi sem unnið 
var í tengslum við hafnarframkvæmdir. 
Bæjarstjórn lét verkfræðistofu gera 
úttekt á ástandi íþróttahúss og setja fram 
tillögur um hvernig best sé að standa 
að viðhaldi utanhúss. Úttektin er mjög 
gagnleg og var höfð til hliðsjónar við gerð 
fjárhagsáætlunar ársins 2022. Ætlunin 
er að klæða húsið og skipta um glugga í 
nokkrum áföngum. 

Ekki er hægt að fara í gegnum fram
kvæmdir ársins án þess að minnast á 
tvö stór vatnstjón sem urðu í júlí, fyrst 
í grunnskólanum og síðan í sam komu
húsinu. Bæði tjónin voru veruleg og 
sköpuðu okkur mikla vinnu og fyrirhöfn. 
Mikið var í húfi að hefja skólastarf í 
grunnskólanum á réttum tíma í ágúst 
og tókst það, um 56 vikum eftir tjón, 
þökk sé starfsfólki okkar og öðrum sem 
að komu. Miklar endurbætur fóru fram 
á hluta af veggjum, innréttingum og 
gólfdúkum í grunnskóla og nýtti bærinn 
tækifærið og gerði endurbætur samhliða 
tjónsviðgerðum. Í samkomuhúsinu 
þurfti að skipta alfarið um gólfefni og 
standa frekari endurbætur yfir, einkum 
á tækjum og innréttingum í eldhúsi 
og baksviðs. Tryggingarfélaginu okkar, 
VÍS, vil ég hrósa fyrir sérlega fagleg og 
góð viðbrögð, sem og verktaka á þeirra 
vegum. 

Skipulags- og umhverfismál
Unnið hefur verið að því að auka 

lóðaframboð með deiliskipulagsvinnu 
við Ölkelduveg og samtali við stjórn 
Fellaskjóls um mögulegar lóðir fyrir 
60+ vestast í stórri eignarlóð heimilisins. 
Breytingar á deiliskipulagi Ölkeldudals 
verða auglýstar á næstu vikum. 

Á árinu lét bærinn taka loftmyndir 
með dróna af öllu þéttbýlinu sem nýta á 
í tengslum við framkvæmdir, skipulags
verkefni og hönnun. Myndirnar voru 
felldar inní vefsjá bæjarins sem stöðugt 
er verið að betrumbæta, íbúum í hag. 

Í árslok eru í byggingu tvö einbýlishús, 
níu íbúðir og eitt atvinnuhúsnæði, auk 
endurbótaverkefna á eldri húsum. 
Úthlutað hefur verið lóðum undir fimm 
raðhús við Ölkelduveg, sem eiga að fara 
í byggingu með vorinu. 

Snæfellingar hlutu umhverfisvottun í 
þrettánda skiptið og framkvæmdaáætlun 
Snæfellsness 20212025 var gefin út.

Árlegt umhverfisrölt fór fram í maí og 
var bæjarbúum boðið í göngu. Eins og 
fyrri ár, er unnið úr ábendingum sem 
fram koma og leitast við að bæta úr. 

- Efnistökumál og námur  
Á árinu fór bæjarstjórn vel yfir 

stöðu efnistöku og námum bæjarins í 
Lambakróarholti og í Hrafnsá og reynt að 
leggja mat á efnisþörf til næstu áratuga. 
Námur og nýtilegt grjót eru gríðarleg 
verðmæti og mikilvæg fyrir alla þróun og 
uppbyggingu. Unnin var efnistökuáætlun 
og aflað framkvæmdaleyfis fyrir efnistöku 
úr Hrafnsá í Kolgrafafirði. Þar á að brjóta 
efni til reynslu og taka síðan til nýtingar, 
en framburður Hrafnsár skapar ógn 
við skotsvæðið og brúna yfir Hrafnsá. 
Hafnarstjórn samþykkti sömuleiðis 
að hefja ferli við endurnýjun leyfis til 
efnistöku á hafsbotni til undirbúnings 
næstu framkvæmda. 

MENNING, ÍÞRÓTTIR OG 
FÉLAGSSTARF 

Framkvæmdir héldu áfram undir 
stjórn Inga Hans við endurbætur 
og uppbyggingu menningar og 
samfélagsmiðstöðvar í Sögumiðstöðinni. 
Húsið ætlum við að nýta á sem 
hagkvæmastan hátt fyrir fjölbreytt 
menningar og félagsstarf íbúa, bókasafn 
og upplýsingagjöf. Í október fögnuðum 
við áfanga við opnun Bæringsstofu eftir 
gagngerar endurbætur.  

Á árinu réðum við Olgu Aðalsteins
dóttur til að halda utan um félagsstarf og 
vera tengiliður við eldri íbúana og þau 
félagasamtök sem að slíku starfi standa. 
Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast 
með auknum krafti og þróun félagsstarfs 
eldri borgara og annarra hópa á nýjum 
stað í Sögumiðstöðinni í haust. 

Grundarfjarðarbær réðst í átak við 
skönnun og skráningu ljósmynda 

Bærings Cecilssonar og eru nú um 
13.000 myndir og filmur komnar á öruggt 
og vinnsluhæft form, til viðbótar við 
15.000 áður skann aðar myndir. Safnið 
er í heild sinni nálægt 40.000 ljósmyndir, 
að ótöldum kvik myndum Bærings. 
Ætlunin er að finna ljósmyndunum stað 
til birtingar í Sarpi, sýningakerfi safna 
á vefnum. 

Stórkostlegt listaverk Sólrúnar 
Halldórsdóttur, Veðurhorfur, var vígt 4. 
júní, en verkið geymir 112 orð yfir vind, 
allt frá logni og upp í mannskaðaveður.  

Ýmiss konar viðburðir og menn ingar
starf fór að öðru leyti fram sem of langt 
mál væri að telja. Ljósmyndasamkeppnin 
og jólagluggarnir 24 er bráðskemmtilegt 
verkefni í desember, ásamt jólakortinu, 
jólahúsum og gjöfum til barna ársins sem 
afhentar eru á gamlársdag. 

Þann dag var Harpa Dögg Bergmann 
Heiðarsdóttir, hestaíþróttakona, 
einnig heiðruð sem íþróttamaður 
Grundarfjarðar 2021. 

Starfsemi Heilsueflingar 60+ hélt 
áfram á árinu, í samstarfi Félags eldri 
borgara og bæjarins, með liðsstyrk RKÍ
deildarinnar. Í boði eru tímar tvisvar í 
viku í íþróttahúsi og tvisvar í viku í líkams
ræktarstöð. 

Bæjarstjórn brást hratt við beiðni 
UMFG um að útvega húsnæði undir nýja 
starfsemi rafíþrótta sem félagið fór af stað 
með á árinu 2021 að Borgarbraut 18. 

Áður er minnst á ráðningu íþrótta og 
tómstundafulltrúa. 

SLÖKKVILIÐ OG 
ELDVARNIR

Rólegt var hjá slökkviliðinu á árinu 
og þannig við viljum við hafa það, 
a.m.k. þegar kemur að útköllum. 
Helstu útköllin voru vatnstjón ársins. 
Æfingar lágu niðri hluta árs, vegna sam
komu takmarkana. Brunavarnaáætlun 
Slökkviliðs Grundarfjarðar var endur
skoðuð og samþykkt af Húsnæðis og 
mannvirkjastofnun í byrjun desember.   
Slökkviliðsstjóri, Valgeir Magnússon, sá 
um endurskoðunina, sem fer fram á fimm 
ára fresti. 

"Eigið eldvarnaeftirlit" er forvarna
verkefni sem Grundarfjarðarbær tekur 
þátt í með VÍS. Það nær til allra stofnana 
bæjarins og felst í að auka eldvarnir og 
fræðslu fyrir starfsfólk. Í hverri stofnun 
eru skipaðir eldvarnafulltrúar, sem sinna 
léttu eftirlits og hvatningarhlutverki 
innan stofnunarinnar. Sjálfvirk öryggis
viðvörunarkerfi hafa á liðnum misserum 
verið sett upp í öllum stærri stofnunum 
bæjarins. Á árinu voru ýmsar eldvarnir 
bættar í 15 íbúðum eldri borgara við 
Hrannarstíg.

Grundarfjarðarbær og Starfsmanna
félagið efndu síðan til samstarfsverkefnis 
um bættar eldvarnir með Félagi eldri 
borgara í Grundarfirði og fór verkefnið 
af stað í desember. Eldri íbúum, 67 ára og 
eldri, býðst að endurnýja reykskynjara á 
heimilum sínum, sér að kostnaðarlausu. 
Bærinn og Slökkviliðið bjóða ennfremur 
almenna eldvarnafræðslu og yfirferð í 
notkun eldvarnartækja fyrir eldri borgara. 

SAMEININGARMÁL
Bæjarstjórn bauð í  haust 

hinum fjórum sveitarfélögunum á 
Snæfellsnesi til fundar um stöðuna í 
sameiningarmálum og framtíðarsýn 
í þeim efnum fyrir Snæfellsnes. 
Nágrannar okkar í Snæfellsbæ og Eyja 
og Miklaholtshreppi hafa átt í viðræðum 
og stefna að kosningu um sameiningu 
í febrúar nk. Stykkishólmsbær og 
Helgafellssveit hófu viðræður síðla árs og 
stefna að kosningu um sameiningu í mars 
nk. Fundurinn var haldinn um miðjan 
desember og var tilgangurinn að heyra 
af sameiningarviðræðum sem í gangi eru. 
Auk þess er þetta málefni sem þarf að 
ræða á svæðinu. Fram kom á fundinum 
að fulltrúar allra sveitarfélaga sjá fyrir 
sér þörf á stærri sameiningu en þeim 
sem nú eru í skoðun. Ég tel mikilvægt 
að frambjóðendur til sveitarstjórna 
á Snæfellsnesi í vor taki skýra afstöðu 
til sameiningarkosta og hvað þeir vilji 
að gerist í þeim efnum á komandi 
kjörtímabili.  

ÖNNUR HAGSMUNAMÁL
Veitur ohf. og bæjarstjórn Grundar

fjarðar bæjar settu af stað skoðun á því 
hvort mögu legt sé að hitaveituvæða 
þéttbýlið með fjarvarmaveitu. 
Samstarfið, sem hófst í byrjun árs 2021, 
felst í forhönnun og fýsileikakönnun 
á hitaveituvæðingu bæjarins með 
varmadælum þar sem varminn yrði sóttur 
bæði úr umhverfinu og í glatvarma frá 
fyrirtækjum í Grundarfirði. Verkefnið 
heldur áfram á nýju ári.

Bæjarstjórn hefur borið gæfu til að 
eiga gott samstarf og standa saman um 
mikilvæg málefni og hagsmuni. Aðstæður 
í gegnum Covidtímann eru að mörgu 
leyti án fordæma og tekjur bæjarins 
hafa liðið fyrir erfitt ástand. Bæjarstjórn 
hefur fylgst vel með þróun útsvarstekna 
sveitarfélagsins og ályktað um það. Annars 
vegar er ljóst að tekjur sveitarfélaga eins 
og okkar eru óviðunandi miðað við aukin 
og sífellt þyngri verkefni sem ríkisvaldið 
gerir kröfu um. Brýnt er að endurskoða 
tekjustofna og verkefni sveitarfélaga. 
Hinsvegar er vandamál sem ætti að 
vera hægt að leysa, að upplýsingar sem 
sveitarfélög fá um útsvarstekjur sínar 
eru óskýrar og allsendis ófullnægjandi. 
Bæjarfulltrúar og bæjarstjóri hafa 
komið þessum sjónarmiðum á framfæri 
opinberlega og við fulltrúa ríkisvaldsins.

Í ítarlegri áramótapistli mínum á www.
grundarfjordur.is má skoða myndir frá 
starfsemi ársins 2021 og lesa um fleiri 
verkefni, m.a. um samstarfsverkefni 
bæjarins með öðrum sveitarfélögum.

Ég mæli með að þið njótið fallegrar 
áramótakveðju Grundarfjarðarbæjar, 
söng og mynda, sem finna má á Youtube 
undir “Grundarfjarðarbær” og endurtek 
þakkir fyrir samstarf og samfylgd á liðnu 
ári. 

Megi nýtt ár 2022 verða okkur öllum 
gjöfult og gleðiríkt. 

Grundarfirði, 6. janúar 2022, 
Björg Ágústsdóttir, bæjarstjóri 



Mikil breyting hefur orðið á 
fjölda sveitarfélaga á landinu í 
gegnum tíðina.  Á Vesturlandi 
voru 39 sveitarfélög árið 1969 
þegar SSV var stofnað og 13.200 
íbúar. Núna eru 10 sveitarfélög 
og 16.700 íbúar. Umhverfi sveitar
félaga hefur einnig tekið miklum 
breytingum og mun gera áfram. 
Hlutverk þeirra orðin viðameiri 
sem og allt þeirra umhverfi orðið 
erfiðara með nýjum og viðameiri 
verkefnum.  Ljóst er að ekki hafa 
orðið breytingar á sveitarfélögum 
frá 2006 þegar Borgarbyggð varð 
til í núverandi mynd. Færa má rök 
fyrir því að verkefni sveitarfélaga 
séu orðin það viðamikil að lág
marks íbúafjöldi hvers sveitar
félags ætti að vera yfir 10 þús
und íbúar. 

Það hefur verið skoðun undir
ritaðs síðan haustið 2006 að 
Vestur land ætti að vera eitt öflugt 
sveitar félag, þá myndi skapast 
sterkt sveitarfélag með fjöl breytt
um og sterkum stoðum. Jafnframt 
vil ég meina að það ættu ekki að 
vera nema 8 til 12 sveitarfélög 
á landinu. Þýðir þessi skoðun 
mín að ég skuli þar með vera á 
móti öllum öðrum hugmyndum 
að sameiningum? Og þar með 
frekari framþróun sveitarfélaga 
meðan ég bíð eftir að allir verði 
mér sammála? Það væri óábyrg 
afstaða af minni hálfu. Stundum 
verður bara að taka fleiri skref að 
markmiðinu heldur en maður vill.

Um leið og rekstur sveitarfélaga 
verður erfiðari á dreifbýli allt í 
kringum landið undir högg að 
sækja, en engin einhlít skýring 
er nú á því. Fólki fækkar og erfið
ara verður að halda uppi þjón
ustu á dreifbýlum svæðum. Margt 
hefur verið gert til að sporna við 
þessari þróun m.a. lagðir ljós
leiðarar í dreifbýli, skipu lagðar 
íbúðarbyggðir og verkefnið Brot
hættar byggðir hefur skilað sínu.

Þegar hugað er að sameiningu 
sveitarfélaga er mikilvægt að 
huga að mörgu. Það sem er 
undir rit uðum ofar lega í huga er 
að reyna að búa til sterka heild 
á sunnan verðu Snæ fells nesi. 
Skoðun undir ritaðs hefur allt 
frá 2006 verið að Eyja og Mikla
holts hreppur ætti ekki að fara í 
sam einingar við ræður, nema að 
annað hvort Snæ fells bær eða 
Borgar byggð tæki einnig þátt. Það 
verður til þess að íbúar hér myndi 
sameiginlega heild með öðrum 
sambærilegum svæðum og þar 
með sköpuð sterkari eining innan 
stærra sveitarfélags í framtíðinni. 

Ljóst var að þegar Snæfellsbær 
leit aði til Eyja og Miklaholts
hrepps um sameiningaviðræður 
síðast liðið sumar, þurfti ég að 
hugsa mig lengi um hvort þetta 
væri eitthvað sem við ættum að 
fara í. Í upphafi samtalsins var efi 
í mínum huga um hvort þetta væri 
rétta skrefið að taka núna. Efinn 
hvarf þó fljótlega, því undirritaður 
hefur aldrei áður verið í samtali 
við önnur sveitarfélög þar sem 
allir tala af áhuga um styrkingu 
dreifbýlis og hvernig megi gera 
það betra. 

Það sem undirritaður er sann
færður um að gerist við sam ein
ingu Snæ fells bæjar og Eyja og 
Mikla holts hrepps er eftirfarandi:
•	Stærra samfélag á sunnan-

verðu Nesi vinnur betur 
saman. Í staðinn fyrir tvö um 
100 manna samfélög að vinna 
að sínum málum verður til yfir 
200 manna eining sem með 
samhentu átaki getur skapað 
þau skilyrði að samfélagið vaxi 
og verði á bilinu 250 til 300 
manna.

•	Öflugari félög á svæðinu. 
Félög á svæðinu verða sterkari 
með því að vinna enn betur 
saman en gert er í dag. 

•	Frekari sameiningar. Sunnan
vert Snæfellsnes verður sterk 
eining þegar kemur til frekari 
sameiningar. 

•	Öflugur skóli. Það liggur fyrir 
að báðir skólarnir hafa verið 
að veikjast undanfarin ár og 
margir á svæðinu vilja grunn
skóla og leikskóla á svæðinu. 
Með samfélagi yfir 200 íbúa, 
svo ég tali ekki um 250 til 300, 
þá verður enn frekari mögu
leiki á að hafa öflugan leik 
og grunnskóla á svæðinu sem 
nýtir þau tækifæri sem eru 
til staðar til að hlúa að nem
endum. Ef ekki verður hægt að 
vera með skóla á sunnanverðu 
Snæfellsnesi er hætt við að 
sam félagið muni halda áfram 
að veikjast og yngra fólk muni 
síður vilja koma og setjast hér 
að.  

•	Fjárhagslega sterkt sveitar-
félag. Þegar verið er að 
sameina sveitarfélög er það 
venjan að það fari mikill tími 
í umræður um fjármálin, 
en í okkar tilviki hefur lítil 
umræða verið um fjármál. Er 
það til marks um hversu nýtt 
sveitar félag verður fjár hags
lega sterkt, sem skiptir máli 

fyrir íbúa Eyja og Miklaholts
hrepps að fara inn í slíkt 
sveitar félag. 

Það að ákveða að búa í dreif
býli hefur alltaf kosti og galla 
en það verður að hver og einn 
að finna það hjá sér hvort það 
henti hverjum og einum. Það 
sem mikilvægast er í svona sam
félögum er sú samkennd sem 
hefur alla tíð einkennt slík svæði 
og er mjög mikilvæg. Reynsla 
okkar nágranna til beggja handa 
er sú að samfélagið gleymir sér 
síður í arga þrasi sem gjarnan til
heyrir þegar um litla stjórnsýslu 
er að ræða. 

Þó svo að ég vilji að Vesturland 
verði sem fyrst að einu sveitarfélagi 
mæli ég með því að við tökum 
þetta skref núna til þess að styrkja 
samfélögin á sunnanverðu Snæ
fells nesi og hrista okkur enn 
frekar saman.

Betra og öflugra samfélag á 
sunnan verðu Snæfellsnesi, núna 
ekki seinna!

Eggert Kjartansson, 
oddviti Eyja- og Miklaholtshrepps 
og formaður samstarfsnefndar um 
sameiningu Eyja- og Miklaholts-

hrepps og Snæfellsbæjar. 

Betra og öflugra samfélag á sunnanverðu Snæfellsnesi, 
núna ekki seinna. 

Nú í janúar stendur uppi 
sýning í Pakkhúsinu í Ólafsvík. 
Á sýningunni eru jólakort sem 
eru hönnuð og gerð af pólskum 
nemendum og  starfsmönnum 
bókasafnsins í Oleśnica í Pól
landi. Eru jólakortin gerð í til
efni jólahátíðarinnar og 75 ára 
af mælis bókasafnsins í Oleśnica. 

Pólska samfélagið hér á Snæ
fells nesi hefur unnið við að 
hanna sam bærileg jólakort og 
mun sýning með þeim opna í 
Oleśnica á næstu vikum. 

Sýningin mun standa á efri 
hæð Pakkhússins út janúar og 
er ókeypis aðgangur að safninu.

sj

Jólakort í Pakkhúsinu



Íþróttamaður Grundarfjarðar 
2021 var valinn við hátíðlega 
athöfn í Sögumiðstöðinni á 
gamlár s dag. Þrjár tilnefningar 
bárust frá Knattspyrnudeild 
UMFG, Hestaeigendafélag 
Grundar fjarðar og Skotfélag Snæ
fells nes. Breki  Þór Her manns son 
var til nefndur af Knatt spyrnu
deild inni, Dagný Rut Kjartans
dóttir af Skotfélagi Snæ fells
ness og Harpa Dögg Berg mann 
Heiðars dóttir af Hesta eigenda
félagi Grundar fjarðar. Það var 
svo Harpa Dögg sem landaði 
titlinum Íþrótta maður Grundar
fjarðar 2021. 

Harpa Dögg hefur verið í 
fremstu röð undanfarin ár í sínum 
aldursflokki í hestamennskunni, 
en hún er fimmtán ára. Hún 
keppir í Meistara deild Líflands 
og æskunnar sem er keppni í 
efsta standard í þessum aldurs
hópi og þar sigraði hún fjór
gangs keppnina með glæsibrag. Á 
Fjórðungs móti Vesturlands sem 
var stærsti viðburður i gæðinga
keppni sumarið 2021 var hún í 
úr slit um í unglingaflokki og var 
auk þess í 1.  2. sæti í tölti. Á 
Reykja víkur meistaramóti, sem 
er WR mót og eitt stærsta mót 
ársins, var Harpa í úrslitum í 
öllum þeim greinum sem hún 
tók þátt í og er því svo sannar
lega búin að stimpla sig inn röð 
sterkustu knapa í sínum aldurs
flokki. Síðastliðin þrjú tímabil 

hefur Harpa Dögg verið valin 
til að taka þátt í hæfileikamótun 
Landssambands hestamanna 
en þar eru sterkustu knapar á 
aldrinum 1417 ára saman í afreks
hóp sem jafngildir landsliðshópi 
fyrir þennan aldurshóp. Harpa 
Dögg þjálfar sín hross sjálf og 
leggur mikinn tíma, metnað og 
ástríðu í vinnuna.

sj

Ég lét atriði í fundargerð 
bæjar stjórnar frá fundi, sem 
haldin var 11. nóvember síðast 
liðinn, fara óskaplega í taugar
nar á mér. Atriðið var að full
trúar í bæjarstjórn snupruðu, 
án mótatkvæðis, stjórn knatt
spyrnu deildar Víkings fyrir að 
eyða meiru en aflað var, þegar 
stjórnin, að þeirra sögn var að 
falast eftir neyðar aðstoð vegna 
ófyrir séðra ástæðna. Dapurt að 
sjá svona í fundargerð bæjarins.

Bærinn, það er samfélagið 
(Snæ fellsbær) greiðir leik skóla
kennurum laun fyrir að líta 
eftir, þjálfa og mennta yngstu 
kynslóðina. Svo tekur grunn
skólinn við börnunum, menntar 
þau og þjálfar, og laun kennara 
eru greidd úr sameiginlegum 
sjóðum. Flest fara svo í fram
halds nám og þar er líka greitt 
fyrir menntun úr sameiginlegum 
sjóðum. Á þessu aldurskeiði fara 
mörg börn og unglingar eftir 
skóla tíma og mennta sig og þjálfa 
meira en bara í skólaíþróttum, 
en núna í umsjá íþróttafélaganna 
og þá bregður svo við að það 
eru einstaklingar, sem allir eru 
í sjálfboðavinnu, sem þurfa að 
afla fjár fyrir rekstrinum. Almennt 
held ég vilja foreldrar hafa börnin 
í íþróttum og því ætti það að vera 
samfélagsins að hlúa vel að því 
starfi. Það fé, sem kemur frá 
bænum er ekki styrkur, heldur 
greiðsla fyrir þjónustu, eða 
þjón ustu framlag eins og það 
var orðað í mjög góðri grein um 
þessi mál í einu af dagblöðunum 

núna rétt fyrir jól. Er ekki til 
um hugsunar fyrir þau, sem eru 
full trúar í bæjarstjórn, að breyta 
við horfi sínu til þessa málaflokks 
og standa betur við bakið á þeim, 
sem eru að leggja sitt af mörkum 
við rekstur íþróttafélagsins?

Fólk hér í bæ var mjög stolt 
af Víkingsliðinu þegar það lék í 
efstu deild fyrir fáum árum. Vakti 
það mikla athygli að ekki stærra 
bæjarfélag ætti lið í efstu deild. 
Við eigum líka að standa vel við 
bakið á liðinu þegar á móti blæs, 
um stundarsakir. Snæfellsbær 
var efst á lista yfir bæjarfélög, 
vegna orðstírs Víkings, þegar 
KSÍ ákvað að halda ársþing sitt 
2020. Það skilaði fyrirtækjum og 
öðrum hér heima, heilmiklum 
ávinningi og reynslu við svona 
samkomur. Halla fór undan fæti 
hjá Víking, vegna ófyrirséðra 
atburða í tilverunni og erfiðara 
reynist nú að fá fé í reksturinn. 
Meistaraflokkur Víkings þarf 
að stoð frá samfélaginu og því er 
núna, að mínum mati rétti tíminn 
að bæjarstjórn leggi til Víkings, 
þjónustu framlag, sem til dæmis 
nemur einum kennaralaunum og 
ætti að gerast sem fyrst. Meðal 
stærri útgjalda félaga eru laun til 
þjálfara meistaraflokks og góður 
þjálfari fæst aðeins til starfa á 
árssamningi. Það er auðvelt að 
skil yrða svona framlag, til dæmis 
að þjálfari sé með viðurkennda 
menntun í viðkomandi íþrótta
grein. Það myndi létta á starfi 
sjálf boðaliðanna við tekjuöflun, 
og myndi tryggja þjálfara laun. 
Núna reynir á samtakamátt bæjar
búa, fyrirtækja og bæjarins, við að 
koma liðinu aftur upp um deild, 
þar sem það á heima. Það kostar 
mikla peninga, því löng ferðalög 
eru fram undan og litlar tekjur 
frá hreyfingunni til félaganna í 
neðri deildum. 

Styðjum Víking aftur 
upp í 1. deild.

Ólafur H. Steingrímsson

Harpa Dögg valin íþrótta
maður Grundarfjarðar 2021

Að breyta viðhorfi

Enn er ekki hægt að sjá fyrir 
endan á þessari smitbylgju sem 
lagst hefur yfir landið um og eftir 
hátíðarnar. Smitum í Snæfellsbæ 
hefur fækkað örlítið síðustu 
vikuna en þriðjudaginn 11. 
janúar voru 22 í einangrun og 36 
í sóttkví, það eru hærri tölur en 
maður myndi vilja sjá á þessum 
tímum en fjöldi einstaklinga í 
sóttkví fór mest í 51 í vikunni og 
fjöldi smitaðra mest í 33. 

Í Grundarfirði fer smitum hins 
vegar hægt og rólega fjölgandi 
en þriðjudaginn 11. janúar voru 
17 í sóttkví og 11 í einangrun. 
Smittölur hafa haldist tiltölulega 
lágar þar frá síðustu smitbylgju 
en enn sem komið er hafa smitin 
ekki jafn mikil áhrif á starfsemi 

stofnanna og fyrirtækja eins og 
þau gerðu síðast. Það er jákvætt 
að daglegt líf hafi náð að ganga 
með eðlilegum hætti að mestu 
en loka þurfti einni deild 
leikskólans í Grundarfirði á 
meðan starfsmenn og börn fóru 
í sóttkví og örfá fyrirtæki bæði 
í Grundarfirði og Snæfellsbæ 
hafa þurft að loka tímabundið 
vegna sóttkvíar og einangrunar. 
Að öðru leyti hafa fyrirtæki 
og stofnanir náð að starfa án 
skakkafalla. 

Líkt og áður er mikilvægast 
í þessu öllu saman að sinna 
persónulegum sóttvörnum, 
sýna ábyrgð og samstöðu.

sj

Covid aftur og aftur
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Afsláttur á ekki við um sérpantanir.
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10% aukning varð á lönduðum 
afla í höfnum Snæfellsbæjar á milli 
ára en heildarafli árið 2021 var 
35.539 tonn en 2020 var í heildina 
landað 32.304 tonnum en þessar 
tölur miðast allar við óslægðan 
afla. Í Snæfellsbæ eru þrjár hafnir 
og aukning í heildarafla bæði á 
Arnarstapa og í Rifi en í Rifshöfn 
var landað 15.581 tonn árið 2020 
en 2021 var heildaraflinn 21.882 
tonn. Á Arnarstapa var landað 
1.657 tonnum árið 2020 en 1.784 
tonnum 2021. Afli í Ólafsvíkurhöfn 
var hins vegar minni árið 2021 
eða 12.008 tonn á móti 15.581 
tonni árið 2020. Þess má einnig 
geta að Rifshöfn er þriðja stærsta 
löndunarhöfn landsins þegar 
kemur að þorski en Grindavík 
trónir efst og Siglufjörður þar á 
eftir en á síðasta ári lönduðu bátar 
frá Snæfellsnesi mikið á Siglufirði 
og aflinn að stórum hluta fluttir 
til vinnslu í Rifi.

Mikil aukning hefur orðið á 
umsvifum í Grundarfjarðarhöfn 
og þó komum skemmtiferðaskipa 
hafi fækkað hefur orðið mikil 
aukning á löndunum. Segja má að 
sprenging hafi orðið í löndunum 

á síðasta ári en þá komu á land 
23.701 tonn. Hefur ársafli aukist 
ár frá ári og til samanburðar var 
ársafli árið 2018 13.700 tonn, 
16.067 árið 2019 og 18.462 
árið 2020. Hefur aukningin 
orðið mest á síðasta ári eða um 
rúmlega 5.000 tonn. Sem dæmi 
um aukningu má einnig nefna að í 
október árið 2020 var landað 995 
tonnum en í sama mánuði 2021 
var heildaraflinn sem landað var 

2.080 tonn. Munurinn á milli ára 
í nóvember var einnig talsverður 
en í þeim mánuði árið 2021 var 
landað 3.637 tonnum en í sama 
mánuði árið 2020 var landað 
1.339 tonnum. Sama má segja um 
desember en um miðjan desember 
var heildaraflinn orðinn helmingi 
hærri en í sama mánuði árið áður 
eða 2.400 tonn en heildarafli 
sem landað var allan desember 
árið 2020 var 1.032. Heildarafli 

sem landað var í desember árið 
2021 var 2.970 tonn. Af þessu 
má sjá hversu mikil aukning 
hefur orðið á lönduðum afla í 
Grundarfjarðarhöfn undanfarin 
ár og þá sérstaklega á milli áranna 
2020 og 2021. Það verður gaman 
að sjá hvort framhald verður á 
þessari aukningu sem væri 
ánægjulegt.

þa

Aukning í lönduðum afla á Snæfellsnesi


