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“Náttúran er óaðskiljanlegur hluti af okkur 
– við erum ekki utan við náttúruna, ekki 
utan á henni, heldur í henni. Við erum 
náttúran.” – Eiríkur Örn Norðdahl



STJÓRNMÁLASAMÞYKKT UM
STÓRIÐJULEYSI Á VETTVANGI FV



HUNGRUÐ, VITLAUS OG FJÖLLYND
SVEITATARFÉLÖG?

 Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps leggur mikla áherslu á að framkvæmdin hafi 
sem minnst neikvæð áhrif umhverfi Súðavíkurhrepps. Einstakir 
umhverfisþættir, sem geta verið viðkvæmir, verði kannaðir sérstaklega með 
það fyrir augum að vernda þá fyrir óafturkræfum spjöllum. Í þessu ljósi er 
mikilvægt að kanna áhrif framkvæmdarinnar á laxveiðiár í sveitarfélaginu. 

 Sveitarstjórn leggur áherslu á að burðarþolsmat í Ísafjarðardjúpi verði 
framkvæmt sem fyrst.

 Sérstaklega er mikilvægt að framkvæmdaraðilinn, vandi vel til verka og geri 
allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir svokölluð slysatilvik,þ.e. 
að eldiasfiskur sleppi úr eldiskvíunum og sæki upp í nærliggjandi ár. Miklir 
hagsmunir eru þar í húfi og leggur sveitarstjórn Súðavíkurhrepps mikla 
áherslu að framkvæmdaðili spari hvergi til að verjast slíkum slysasleppingum.

 Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps minnir á mikilvægi þess að skipulagsvald 
sveitarfélaga nái yfir aðliggjandi strandsvæði, firði og flóa og æskilegt er að 
skipulag standsjávar nái út að einni sjómílu frá grunnlínu. Mikilvægt er að 
tryggja sveitarfélögum sanngjarna tekjustofna af starfseminni, hvort sem það 
er gegnum auðlindargjald eða annað form. 

 Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps gerir kröfu um að leyfisveitingar verði háðar 
landvinnslu á skipulagssvæðum kvíana.



LÝÐRÆÐI HINS STERKA



ÞRÍFÓTURINN Á VESTFJÖRÐUM



ER ATVINNULEYSI Á VESTFJÖRÐUM?
“Það er einn maður skráður atvinnulaus í Súðavík 

hjá Vinnumálastofnun”!
- Jón Kaldal, samtal ritstjóra á Hringbraut.



ÓVINUR FÓLKSINS Á VESTFJÖRÐUM
Ingi Vilhjálmsson, Stundin, Vinur fólksins á Vestfj.

 Sveitarstjórinn í Súðavík, Pétur Markan, talaði líka um að 
fundinum væri „ætlað að kveikja elda“ og túlkaði hann 
niðurstöðuna svona: „Stóru tíðindin eru að þær tölur sem 
við erum búin að halda fram um íbúaþróun og 
verðmætasköpun í kringum þessa atvinnugrein eru búnar 
að fá heilbrigðisvottorð. Nú erum við með vísindalega 
nálgun á þetta og þetta er satt og rétt. Nú getum við haldið 
áfram að tala um þessi mál í þessari stærðargráðu sem 
þetta verður.” Þannig eru byggðarökin fyrir laxeldinu orðin 
að vísindalegum rökum fyrir laxeldi.

 Í grein um laxeldið í sumar sagði Pétur Markan líka að 
laxeldi væri „líkast til umhverfisvænsti matvælaiðnaður 
sem til er“ og að sjókvíeldi væri „ábyrgur iðnaður“ og að 
fáar greinar væru jafn „lofandi fyrir framtíðina“. Þrátt fyrir 
að Pétur fullyrði þetta með svona afgerandi hætti þá er 
þetta rangt hjá honum.

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/09/24/fundinum_aetlad_ad_kveikja_elda/
http://www.visir.is/g/2017170929406/vestfirdir-komnir-med-heilbrigdisvottord
http://www.visir.is/g/2017170709612


ÓVINIR FÓLKSINS?



STJÓRA STJÓRNSÝSLUSYNDIN



STÓRA STJÓRNSÝSLUSYNDIN...
Gleymdust veiðiréttahafar og stangveiðimenn?
Nei.



STÓRA STJÓRNSÝSLUSYNDIN...
Gleymdust fiskeldisfyrirtækin.
Nei.



STÓRA STJÓRNSÝSLUSYNDIN...

....Hervar gleymdist.
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