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Heilu vistkerfin geta fylgt 
með innfluttum plöntum
Ryðsveppur, asparglitta, birki-
kemba, fíflalús og spánarsnigill 
– allt eru þetta tiltölulega nýjar 
lífverur í íslensku vistkerfi sem 
smám saman eru að festa sig í sessi 
ásamt ýmsum öðrum smádýrum 
og sveppum. 

Hækkandi lofthiti og aukinn 
flutningur á lifandi plöntum og 
mold til landsins mun án efa auka 
fjölbreytnina í framtíðinni og 
möguleika nýrra landnema til að 
ná fótfestu hér. Flest kvikindin sem 

hingað berast eru saklaus og ekki 
til neinna vandræða en önnur geta 
valdið talsverðu tjóni á gróðri. 

Mörgum er illa við þessar framandi 
lífverur og telja þær skaðvalda, enda 
hefur t.d. ryðsveppur lagst þungt á 
ýmsar víðitegundir og birkikemba 
er lýti á birki. Asparglittur og 
spánarsniglar eru stór og áberandi 
dýr sem eiga sér fáa náttúrulega óvini 
hér, það er helst að pardussnigill, sem 
fannst hér fyrst um aldamótin síðustu, 
leggi sér spánarsnigla til munns. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Matvælastofnun Íslands má hvorki 
flytja lifandi plöntur né mold til 
landsins án þess að viðkomandi 
sendingu fylgi heilbrigðisvottorð 
frá framleiðslulandinu. Þegar 
plöntur eru fluttar inn í pottum með 
mold á rótunum geta fylgt með 
alls konar smákvikindi og jafnvel 
plöntusjúkdómar sem ekki hafa 
fundist hér áður. /VH
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Tíðni mæðiveiki í sauðfé hefur verið 
að aukast í Bretlandi. Mæðiveiki 
og visna er sjúkdómurinn sem 
fyrst var skilgreindur hérlendis 
í kjölfar rannsókna dr. Níelsar 
Dungal. Ber sjúkdómurinn þess 
vegna íslenskt nafn og er á ensku 
nefndur „maedi visna“. Er nafnið 
lýsandi fyrir sjúkdóminn, sem 
leiðir til þess að sauðféð visnar 
upp og drepst. Mæðiveikivírusinn 
barst hingað til lands á fjórða 
áratugnum ásamt garnaveiki 
og kýlapest með karakúlfé sem 
kom hingað frá Þýskalandi en á 
uppruna að rekja til Úsbekistan. 
Var mæðiveikinni útrýmt hér 
með gríðarlega kostnaðarsömum 
niðurskurði um og upp úr 1950. 
Sjúkdómurinn barst einnig til 
Bretlands með innfluttu fé. 

Tíðin hefur tvöfaldast á 18 árum

Í nóvember á síðasta ári var greint frá 
því að mæðiveikitilfelli í Bretlandi 
hafi tvöfaldast á 18 árum eða úr 13% 
í 24%. Þá var talið að um 109.000 
fjár í Bretlandi væri sýkt í stofni sem 
telur í heild rúmlega 14,7 milljónir 
dýra. Greinilegt er af nýjustu fréttum 
að sýkingum fer ört fjölgandi. 
Sjúkdómurinn er útbreiddur um allt 
meginland Evrópu enda nær óheftur 
tilflutningur á fé milli landa. Þar hafa 
menn skýlt sér að bak við það að fénu 
fylgi vottorð frá viðkomandi löndum 
en sagan sýnir að slík vottorð hafa 
reynst afar haldlítil. 

Tölur frá Skotlandi, Englandi og 
Wales sýna mikla fjölgun smittilfella 
í sauðfé. Hefur sjúkdómurinn 
þegar valdið umtalsverðu tjóni og 
í einni hjörðinni var dauðatíðnin 
komin í 8%. Í annarri hjörð hefur 
sjúkdómurinn leitt til 20-40% minni 
frjósemi, sem hefur valdið tjóni 
sem talið er nema um 30-50 þúsund 
pundum. 

Vítin til að varast

Eins og fyrr segir var þessum 
sjúkdómi útrýmt á Íslandi með 
miklum niðurskurði á fé, einkum 
á árunum frá 1950 til 1955. Var þá 
meðal annars öllu fé á Suðurlandi 
fargað og gengið kyrfilega úr skugga 
um að engin kind slyppi og var mikið 
haft fyrir að elta uppi hverja einustu 
kind af Suðurlandi á afréttum. 
Sauðfjárrækt var síðan aftur tekin 
upp á svæðinu með flutningi á líffé 
af öðrum ósýktum landssvæðum. 
Þessi staðreynd er m.a. einn af þeim 
þáttum sem hefur knúið menn til að 
fara mjög varlega í innflutningi á 
hráu kjöti og lifandi dýrum. 

Vottanir hafa reynst haldlitlar

Athygli vekur að í umræðu um 
óheftan innflutning á hráu kjöti hafa 

menn einmitt beitt röksemdum um 
að allt sé það vottað með opinberum 
pappírum sem mörg dæmi eru um 
að sé lítils virði. Kom það berlega 

í ljós í hneykslinu sem upp kom 
varðandi sölu á nautakjötsafurðum 
í Evrópu á árunum 2012 og 
2013, þar sem lítið reyndist vera 
að marka stimpla og pappíra um 
innihalds- og upprunamerkingar. 
Þar reyndist stórfyrirtækið Findus 
ekki barnanna best þrátt fyrir að 
það væri margvottað af opinberum 
aðilum. Í frétt BBC frá 7. febrúar 
2013, kom m.a. fram að nautakjöts-
lasagna frá Findus innihélt ekkert 
nautakjöt, aðeins 100% hrossakjöt. 

Dýralæknar skora á bændur  
að vera á varðbergi

Í breska bændablaðinu Farmers 
Weekly var birt frétt um málið 25. 
júní síðastliðinn undir fyrirsögninni 
„Aukning á mæði/visnu sýkingum 
í sauðfé“. Þar segir að dýralæknar 
reyni nú að höfða til bænda um að 
vera á varðbergi vegna vaxandi 
ógnar sem stafar af hinum banvæna 
sjúkdómi, mæðiveiki. 

Sérfræðingar frá Skoska 
dreifbýlisháskólanum (Scotland 
Rural College – SRUC) segja að 
hátt hlutfall sýkinga af þessum 
ólæknandi sjúkdómi hafi fundist 
í nokkrum sauðfjárhjörðum. 
Þá sé staðfest að aukin fjöldi 
sýkingartilfella sé í öllum 
sauðfjárstofninum, líka í Wales og 
í Suðvestur-Englandi. 

Í sýnum sem dýralæknaþjónustu 
SRUC barst úr 12 kindum úr einni 
hjörðinni reyndust 11 ær vera 
sýktar. Í 48 sýnum úr annarri hjörð 
reyndust 41 kind vera sýkt. 

Má ekki vanmeta sjúkdóminn

„Framleiðendur hafa ekki efni 
á að vera andvaralausir og 
van meta þennan sjúkdóm,“ 
segir Ian Pritchard, stjórnandi 
heilsufarsáætlunar SRUC. Hann 
segir að sjúkdómurinn sé illskeyttur 
og erfitt að greina hann. Nokkur 
einkenni eru þó þekkt sem fylgifiskur 
sjúkdómsins eins og þyngdartap, 
lungnabólga, slæmt skrokkástand, 
léleg frjósemi, júgurbólga, liðabólga 
og útlimalömun. 

Dýralæknar segja að allt líffé 
sem bændur kaupi ætti að setja 
í sóttkví og taka úr því sýni til 
rannsókna áður en slíku fé er hleypt 
inn í hjörð viðkomandi bónda. Yfir 
2.600 þátttakendur eru í sérstöku 
mæðuveikiverkefni og taka þeir 
reglulega sýni úr fé og fylgja 
ströngum reglum sem settar hafa 
verið. Hvetur Ian Pritchard alla þá 
sem selja líffé að taka þátt í þessu 
verkefni.  /HKr.

Fréttir

Sýklalyfjaónæmi 
er stórvandamál

Aðalfundur Æðarræktarfélags 
Íslands verður haldinn 23. ágúst 
næstkomandi í félagsheimilinu 
Árnesi, Trékyllisvík á Ströndum. 

Boðið verður upp á léttan 
hádegisverð. Í eftirmiðdaginn 
verður skoðunarferð undir leiðsögn 
heimamanna. Sameiginlegur 
kvöldverður hefst kl. 19.30. 

Auk hefðbundinna aðalfundar-
starfa verða haldin erindi bæði til 
gagns og gamans fyrir félagsmenn. 

Fundurinn hefst klukkan 11.00 og 
ráðgert er að hann standi til kl. 15.00. 

Ráðstefna á Blönduósi:

Um sauðfé, ull 
og ullarvinnslu
Dagana 4.-8. september 
næstkomandi verður haldin á 
Blönduósi 4. ráðstefnan um norður-
evrópskt sauðfé, ull og ullarvinnslu. 

Aðild að henni eiga auk Íslands: 
Færeyjar, Grænland, Hjaltlandseyjar, 
Noregur, Orkneyjar og Suðureyjar. 
Fyrirlesarar koma víða að en flestir 
erlendu þátttakendurnir verða frá 
Norður-Evrópu.

Jafnframt verður lista- og 
handverkssýning með munum 
úr ull og fleiru. Þá verður farið í 
kynnisferðir til að skoða sauðfé og 
skilyrði til sauðfjárræktar hér á landi.

Hægt er að skrá sig á ráðstefnuna 
til 10. ágúst næstkomandi í www.
woolconference2014@gmail.com. 
Nánari upplýsingar verða á www.
bondi.is og í Bændablaðinu 14. ágúst 
næstkomandi.

Tíðni banvænnar mæðiveiki 
í sauðfé eykst í Bretlandi
– Veiran barst með innfluttu fé og hefur tíðni sjúkdómsins tvöfaldast á 18 árum

Von er á mjög góðri kartöflu-
uppskeru í sumar, en 
kartöflubændur landsins 
byrjuðu sumir að taka upp um 
síðustu mánaðamót. Hafa nýjar 
kartöflur síðan verið að streyma 
inn á markaðinn við góðar 
undirtektir viðskiptavina. 

Ástæðan fyrir því að kartöflurnar 
koma svo snemma á markað er að 
vorið var einstaklega hagstætt 
kartöflubændum, hlýtt og góður raki. 

„Þetta lítur mjög vel út. Ég 
hef aldrei verið svona snemma í 
því að taka upp, kartöflurnar eru 
stórar og fínar,“ segir Kristján 
Gestsson, kartöflubóndi í Forsæti 

IV í Flóahreppi. Hann hefur ræktað 
kartöflur í 44 ár. 

„Við tókum fyrstu kartöflurnar 
upp 3. júlí og höfum haldið stöðugt 
áfram enda landsmenn sólgnir í 
nýjar íslenskar kartöflur á þessum 
árstíma,“ bætir Kristján við.  
 /MHH

Á myndinni er Kristján Gestsson 

vélinni. Sú sem er nær honum heitir 
Anna Fía Ólafsdóttir frá Skálatjörn 
og hin er eiginkona hans, Anna Guð
bergsdóttir.  Mynd / MHH

Breskir dýralæknar skora á breska bændur að vera á varðbergi gagnvart 
mæðiveikinni.  Mynd / Farmers Weekly

Bændablaðið bar þessa frétt 
Farmers Weekly undir dr. Ólaf 
R. Dýrmundsson, ráðunaut 
hjá Bændasamtökum Íslands, 
en hann bjó í Wales frá 1966-
1972 þar sem hann stundaði 
búvísindanám við Háskólann 
í Aberystwyth. 

„Mæði/visna var ekki mikið 
vandamál á Bretlandseyjum 
fyrir 50 árum, var til en lítt 
útbreidd, og voru m.a. stundaðar 
rannsóknir á þess háttar 
sjúkdómum í Edinborg. Þar sá 
ég kind með votamæði vorið 
1978 sem þátttakandi í British 
Council-námskeiði um sauðfé 
og sauðfjársjúkdóma. Bretland 
gekk í Evrópusambandið 1973 og 
þá voru allar gáttir opnaðar fyrir 
frjálsa verslun, m.a. með búfé af 
ýmsum kynjum,“ segir Ólafur. 

„Skemmast er frá því að segja 
að í kjölfarið hafa mæðiveiki og 
ýmsir aðrir búfjársjúkdómar átt 
greiða leið inn á Bretlandseyjar 
og þessi válegu tíðindi benda til 
þess að sjúkdómavarnir ESB sem 
byggjast aðallega á vottorðum og 
pappírseftirliti virki alls ekki eins 
og til var ætlast. Karakúlfénu,sem 
flutt var til Íslands frá Dýra-
lækninga stofnuninni í Halle í 
Þýskalandi árið 1933, fylgdu 
hin ágætustu vottorð sem ekki 
reyndust pappírsins virði því að 
með fénu komu a.m.k. votamæði, 
þurramæði, visna og garnaveiki. 

S p o r i n 
hræða, því að 
vottorð duga 
skammt eins 
og reynslan 
hefur sýnt og 
vottorðatrú 
getur reynst 
skammvinnur 
vermir. Við 
sem erum 
að reyna að 
berjast gegn 
f r j á l s u m 

innflutningi hrás kjöts, hvað þá 
heldur búfjár, verðum allt of oft 
vör við tómlæti um þessi efni en 
til mikils er að vinna. 

Ísland hefur mikla sérstöðu, 
er laust við fjölda smitsjúkdóma 
í búfé sem þekktir eru í 
nágrannalöndunum. Útbreiðsla 
mæði/visnu á Bretlandseyjum 
á seinni árum er vissulega víti 
til varnaðar. Íslendingum tókst, 
eftir kostnaðarsama of erfiða 
þolraun að útrýma mæði/visnu, 
þ.e. votamæði 1952 mæði/visnu 
1965. Eflaust vildu breskir 
sauðfjárbændur standa núna í 
sporum íslenskra stéttarbræðra. 
Þeir fá þó ekki vörnum við 
komið vegna taumlausrar 
markaðshyggju og vottorðatrúar 
Evrópusambandsins sem fyrir 
löngu hefur gengið sér til húðar í 
öllu matvæla- og sjúkdómaeftirliti 
eins og dæmin sanna.“ /HKr. 

Afleiðing taumlausrar markaðs-
hyggju og vottorðatrúar

Ólafur 
Dýrmundsson.

Mjög gott útlit með kartöfluuppskeru sumarsins:

Stórar og fallegar kartöflur í Flóanum

Trékyllisvík á Ströndum:

Aðalfundur Æðar-
ræktarfélagsins 

Samkvæmt upplýsingum 
Evrópumiðstöðvar sjúkdóma-
varna ECDC látast um 25.000 
Evrópubúar árlega vegna 
sýklalyfjaónæmis. Sýklalyfin 
virka einfaldlega ekki til að 
meðhöndla sjúkdóma þessa fólks 
og þessi vandi fer ört vaxandi.

Bent hefur verið í þessu sambandi 
á ofnotkun sýklalyfja sem læknar 
ávísa og vegna mikillar notkunar á 
sjúkrahúsum og í heilsugæslu. Það 
sem hefur þó valdið sprengingu í 
áunnu ónæmi fólks fyrir sýklalyfjum 
er þó talið vera ofnotkun þeirra sem 
vaxtarhvata í landbúnaði víða um 
heim, aðallega við eldi á nautgripum, 
kjúklingum og svínum. Um 70 til 
80% af öllum sýklalyfjum fara 
til notkunar í landbúnaði, að því 
er fram kom í umfjöllun danska 
blaðsins Politiken fyrir nokkru. 
Þá er sýklalyfjum gjarnan blandað 
í vatn eða fóður til að tryggja að 
dýrin haldi heilsu þar til þeim er 
slátrað. Þetta gerir það að verkum að 
mikið að sýklalyfjum verður eftir í 
kjötinu sem fólk neytir og þar með er 
fjandinn laus. Þessari aðferðafræði 
við eldi dýra hefur hins vegar ekki 
verið beitt á Íslandi.

Dýraheilbrigðisstofnun Banda-
ríkjanna (The Animal Health 
Institute of America – AHI) hefur 
áætlað að án notkunar sýklalyfja og 
annarra vaxtarhvetjandi efna þyrfti 
að rækta aukalega 452 milljónir 
kjúklinga á ári í Bandaríkjunum 
til að anna eftirspurn. Þá þyrfti að 
auka framleiðsluna um 23 milljónir 
nautgripa og 12 milljónir svína 
af sömu ástæðu. Augljóst er því 
að gríðarleg notkun sýklalyfja 
og stera er fyrst og fremst 
efnahagslegt hagsmunamál kjöt- 
og lyfjaframleiðenda. Um leið 
er verið að búa til stórkostlegt 
heilsuvandamál fyrir almenning sem 
neytir afurðanna.  /HKr.
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Akureyri
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Toyota Selfossi
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Landssamband kúabænda sótti 
fyrir allnokkru um heimild til 
innflutnings sæði úr holdanautum 
á fimm eða sex kúabú og að 
ráðherra nýtti undanþáguheimild 
í lögum um innflutning á dýrum 
svo að slíkt yrði mögulegt.

Sigurður Ingi Jóhannsson, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, sagði í stuttu samtali 
við Bændablaðið að það þyrfti 
lagabreytingu til að flytja inn 
erfðaefni úr nautgripum og nota það 
til sæðingar á búum sem ekki væri 
skilgreind sem sóttvarnarbú.

„Allar líkur benda til þess að 
það þurfi lagabreytingu til að 
innflutningur á sæði úr norskum 
nautum geti hafist til landsins. 
Ráðuneytið er búið að senda 
Landssambandi kúabænda bréf 
vegna fyrirspurnar þess um tilhögun 
þessa máls.“ 

Lagabreyting nauðsynleg

Núgildandi lög gera ráð fyrir að 
ekki megi flytja inn erfðaefni úr 
nautgripum án þess að sæðing kúa 
fari fram í sóttkví og kálfar undan 
þeim séu einnig aldir í sóttkví. 

Sigurður segir að hugsanlega væri 
hægt að flytja inn sæði á bú í dag sem 
búið væri að skilgreina sérstaklega 
sem einangrunarbú í tiltekin tíma og 
að viðhöfðum sérstökum skilyrðum. 
„Gallinn við þá tilhögun er að 
erfðaefnið væri bundið við það bú 
og þannig breytir það í raun litlu. Ég 
mun því leggja fram breytinga við 
núgildandi reglur í haust.“ 

Vonbrigði með svar ráðherra

Sigurður Loftsson, formaður 
Landssambands kúabænda, segir að 
því miður hafi ráðherra hafnað beiðni 
landssambandsins á grundvelli álits 
frá yfirdýralækni. 

„Túlkun yfirdýralæknis á lögum 
um innflutning á dýrum kemur okkur 
töluvert á óvart. Við teljum að með 
því að leyfa innflutninginn fengjum 
við inn á ákveðin bú sæði sem gæfi af 
sér kvígur og naut. Kvígurnar hefðu 
getað verið áfram á viðkomandi búi 
til að styrkja erfðastöðu stofnsins 
þar og einhverjir af tuddunum gætu 
verið notaðir til undaneldis á sama 
búi.

Ég skil vel að ekki megi flytja 
gripi milli búa mér finnst skrýtið 
að lögin séu túlkuð þannig að ekki 
megi flytja gripi sem fæðast af 
þessu erfðaefni í sláturhús og selja 
á markaði. Ég hef ekki séð neitt sem 
bendir til því fylgi nein áhætta.

Svar ráðherra er okkur því 
gríðarleg vonbrigði og við munum 

áfram vinna að því að þessu lögum 
verði breytt.“

Langur aðdragandi 

Sigurður segir Landssambandið hafa 
lagt mikla vinnu í undanþágubeiðnina 
og að unnið hafi verið áhættumat af 
hálfu tveggja aðskilinna aðila sem 
tengjast innflutningnum.

„Ráðuneytið lét Matvælastofnun 
framkvæma mat og við fengum 
viðurkennda norska stofnun til að 
gera annað. Niðurstaða beggja var 
að sýkingarhættan sem felst í því 
að flytja sæðið beint inn á bú sé 
hverfandi eða lítil hvað varðar fjölda 
sjúkdóma.

Við höfðum talsverðar væntingar 
til þess að undanþáguheimildin í 
lögunum yrði nýtt og að við gætum 
flutt inn sæðið í sumar þar sem svarið 
er neikvætt verður næsta skref hjá 
okkur að fara yfir stöðuna aftur. 

Ég skynja ákveðinn vilja innan 
ráðuneytisins til að innflutningurinn 
verði leyfður og að ráðherra ætli að 
leggja fram tillögu að lagabreytingu 
í haust, sem er í sjálfu sér gott verði 
það samþykkt. Slíkt þýðir aftur á móti 
að við getum ekki hafið innflutning 
á sæði á þessu ári og að hér fæðast 
engir kálfar af því fyrr en 2016. Eins 
og ástandið er á nautakjötsmarkaði 
í dag vinna allar tafir gegn okkur,“ 
segir Sigurður Loftsson, formaður 
Landssambands kúabænda. /VH

Fréttir

Dr. Björn Þorsteinsson hefur verið 
skipaður rektor Landbúnaðar-
háskóla Íslands tímabundið frá 
1.ágúst til 31. desember næst 
komandi . Á þessu tímabili verður 
undirbúin ráðning nýs rektors. 
Það er undir pólitíkinni komið 
hvort þráðurinn verður tekin upp 
að nýju með sameiningu LbhÍ 
og HÍ. Hann segir ýmsa kosti við 
sameiningu skólanna en að slík 
sameining myndi taka tíma og 
krefjist mikillar vinnu. 

Skipunin kemur í framhaldi 
af ákvörðun sem tekin var á 
fundi háskólaráðs. Í samþykkt 
háskólaráðs Lbhí segir að 
skipunartími núverandi rektors 
Landbúnaðarháskóla Íslands 
ljúki 31. júlí. Fyrir liggur að hann 
sækist ekki eftir endurráðningu 
á nýju skipunartímabili. Vegna 
þessara aðstæðna ber háskólaráði 
að undirbúa tilnefningu nýs rektors. 

Rektor til áramóta

Háskólaráð Landbúnaðarháskóla 
Íslands lagði til við mennta- og 
menningarmálaráðherra að Dr. 
Björn Þorsteinsson aðstoðarrektor 
kennslumála verði settur í 
embætti rektors til 31. desember 
næstkomandi. Háskólaráðið 
mun þegar hefja undirbúning 
að tilnefningu nýs rektors 
Landbúnaðarháskóla Íslands sem 
ráðherra skipar til fimm ára frá og 
með 1. janúar 2015. Háskólaráð 
hefur ákveðið að starfið verði 
auglýst opinberlega.

 Háskólaráð hefur skipað 
sérstaka undirbúningsnefnd sem 
í sitja Sigríður Hallgrímsdóttir, 
Bjarni Stefánsson og Hilmar 
Janusson, sem mun undirbúa 
ráðningarferlið. Gert er ráð fyrir að 
auglýsa starfið í byrjun september. 
Stefnt er að því að niðurstaða um 
ráðningu nýs rektors liggi fyrir í 
desember.

 
Tímabundin ráðning  

vegna óvissu

Björn segir skipun sína sem rektors 
vera tímabundna og til þess að brúa 
millibilsástand sem hafi myndast 
vegna óvissu um það hvort 
Landbúnaðarháskólinn mun áfram 
starfa sem sjálfstæð stofnun eða 
verða sameinaður Háskóla Íslands. 

 „Þessi mál eru enn í óvissu og 
því um bráðabirgðalausn að ræða. 
Í framhaldinu af ráðningu minni 
fer af stað vinna sem felst í því að 
auglýsa stöðuna lausa til umsóknar, 
taka við umsóknum og meta hæfni 
umsækjenda og að lokum að ráða 
í stöðuna.“ 

 Að spurður segist Björn ekki 
viss hvort hann muni sækja um 
starfið en neitar ekki að svo geti 
farið.

 
Rausnarleg áform

Björn segir sjá ýmsa kosti við að 
Landbúnaðarháskólinn og Háskóli 
Íslands yrðu sameinaðir.

„Litlir háskólar eins og LbhÍ hafa 
átt erfitt uppdráttar undanfarið og mér 
hafa þótt áform menntamálaráðherra 
um uppbyggingu og eflingu á 
Hvanneyri eftir sameininguna við 
HÍ rausnarleg. 

Starfi Landbúnaðarháskólinn 
áfram sem sjálfstæð stofnun er 
ljóst að hún þarf að greiða niður 
talsverðar skuldir og starfa innan 
mun þrengri fjárheimilda en verið 

hefur. Þrengri fjárheimildum mun 
fylgja frekari hagræðing og um leið 
fækkun starfsmanna. 

Þrír fjórðu akademískra starfs-
manna við skólann telja sameiningu 
við HÍ og þá uppbyggingu sem henni 
fylgir fýsilegan kost. Sameining yrði 
samt ekki fyrirhafnarlaus og það 
myndi kosta heilmikla útsjónarsemi í 
skipulagningu þannig að við næðum 
tilætluðum samlegðaráhrifum. Það 
er þó Alþingi sem ræður þessu að 
lokum og við verðum að hlíta þeirri 
niðurstöðu sem þar fæst.“

 
Doktor í plöntulífeðlisfræði

Björn er með doktorspróf í plöntu-
lífeðlisfræði frá Stokkhólmsháskóla 
og og kennsluréttindanám frá 
Háskóla Íslands. Hann var aðal-
kennari grunngreina við Búvísinda-
deild Bændaskólans á Hvanneyri 
1990 til 2000 og forstöðumaður 
rannsóknastofu frá 1991. Hann var 
prófessor við Landbúnaðarháskólann 
á Hvanneyri 2000 til 2005 og hefur 
auk þess verið aðstoðarrektor 
kennslumála frá 2005.  /VH

 Nýr rektor á Hvanneyri
– Björn Þorsteinsson skipaður rektor LbhÍ til næstu áramóta

Dr. Björn Þorsteinsson, nýr rektor LbhÍ, þekkir vel til á Hvanneyri. 

Sigurður Loftsson.

Innflutningur á sæði úr norskum nautgripum:

Beiðni kúabænda hafnað 
en unnið að lagabreytingu

Reglugerð um vistvæna landbúnaðarframleiðslu endurskoðuð:

Framleiðendur hvattir til að sækja um vottun
Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra hefur ákveðið að skipa 
starfshóp til að endurskoða 
reglugerð um vistvæna 
landbúnaðarframleiðslu. Hópnum 
er ætlað að fara yfir reglugerð um 
vistvæna landbúnaðarframleiðslu 
í heild sinni, meðal annars allar 
skilgreiningar á framleiðslunni og 
reglur um eftirlit.

Tillögum hópsins er ætlað að 
byggja nýjan grunn að reglum um 
vistvæna landbúnaðarframleiðslu. 
Þar til þeirri vinnu lýkur verður 
stuðst við núgildandi reglugerð 
og þeir framleiðendur sem 
áður hafa fengið vottun geta á 
grundvelli reglugerðarinnar fengið 
viðurkenningu á því að þeir standist 
skilyrði hennar. Áfram verður stuðst 
við gildandi merki um vistvæna 
framleiðslu.

Samkvæmt 4. grein núverandi 
reglugerðar geta framleiðendur óskað 
eftir viðurkenningu á vistvænni 
landbúnaðarafurð til viðkomandi 
búnaðarsambands. Framleiðendur 
sem nú nýta sér merkið eru hvattir 
til að óska sem fyrst eftir úttekt til 
búnaðarsambands á sínu starfssvæði. 
Framleiðendum sem óska þess að fá 

framleiðslu sína viðurkennda sem 
vistvæna er á sama hátt bent á að 
sækja um til búnaðarsambands við 
fyrsta tækifæri. 

Atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið mun halda skrá um þá 
sem fá slíka viðurkenningu og birta 
á heimasíðu sinni. Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið vill með 
aðgerðum sínum núna, í samstarfi 
við samtök framleiðenda og 

neytenda, koma reglum um vistvæna 
landbúnaðarframleiðslu í betra horf 
svo ekki þurfi að leika vafi á því í 
hugum neytenda hvaða framleiðsla 
hefur rétt til að nýta sér það heiti.

Hópinn skipa fulltrúar 
atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytisins, Bændasamtaka Íslands 
og Sölufélags garðyrkjumanna. Auk 
þess hefur Neytendasamtökunum 
verið boðið að skipa fulltrúa.

Garðtraktorar
mikið úrval

ÞÓR HF

Reykjavík:

Krókháls 16

110 Reykjavík

Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka

601 Akureyri

Sími 568-1555

Vefsíða:

 

www.thor.is

Sigurður Ingi Jóhannesson.
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Rúlluplastið
sem bændur treysta

   Magn 

 Litur Verð* á bretti

Teno Spin  

– 750 x 0,025 x 1500 Hvítt 11.800 15 rúllur

Westfalia Net  

– 123cm x 3000m  25.530 

Randofil Garn  

– 3500 m pr. rúllu   3.500

 *Verð án vsk. – kr/rúllu

Verð á rúlluplasti

ÞÓR HF  |  Reykjavík: Krókhálsi 16  |  Akureyri: Lónsbakka  |  Sími: 568-1500  |  www.thor.is 

Bændur athugið!
Takmarkað magn KRONE heyvinnuvéla fyrirliggjandi.

Getum afgreitt strax eða á næstu dögum eftirfarandi vélar: 

Bellima F130 - Klassíska KRONE rúllubindivélin sem endist og endist.

Comprima F125 - Lauskjarnarúllubindivél með neti og mötunarvalsi

Comprima F125 XC17 - Lauskjarnarúllubindivél með neti og skurðarbúnaði

Rúlluvélar og samstæður
B

C

C

R

Rakstrarvélar
Swadro 38 - Einnar stjörnu rakstrarvél, lyftutengd. Vbr. 3,80 m.

Swadro 46T - Einnar stjörnu rakstrarvél, dragtengd. Vbr. 4,60 m.

Diskasláttuvélar
AM 323 S - Diskasláttuvél. 8 diska. Vinnslubreidd 3,20 m. 

EasyCut 320 - Diskasláttuvél, miðjuhengd. 7 diska. Vinnslubreidd 3,14 m.

EasyCut 360 - Diskasláttuvél, miðjuhengd. 8 diska. Vinnslubreidd 3,57 m.

EasyCut 320 CV-Q - Diskasláttuvél með stáltindaknosara. 7 diska. Vbr. 3,14 m.

Heyþyrlur
KW 5.52/4x7 - Snúningsvél. Lyftutengd. 4ra stjörnu, 7 arma. Vbr. 5,50 m.

KW 5.52/4x7T - Snúningsvél. Dragtengd. 4ra stjörnu, 7 arma. Vbr. 5,50 m.

KW 7.82/6x7 - Snúningsvél. Lyftutengd. 6 stjörnu, 7 arma. Vbr. 7,8 m.
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LEIÐARINN

Þótt ætla mætti að allt væri að 
fara til andskotans út af rigningu á 
Íslandi þessar vikurnar er langur 
vegur frá því að sú sé raunin ef 
horft er á allt landið. Austfirðingar, 
Norðlendingar og jafnvel 
Vestfirðingar hafa oft á tíðum 
verið í bærilegu veðri í sumar og 
íbúar á norðausturhorninu jafnvel 
í afburðablíðu og sólskini. Þar er 
hins vegar lítið um útvarps- og 
sjónvarpsstöðvar, enda eru þær 
flestar á rigningarsvæðinu í 
Reykjavík. 

Þó að fréttamönnum hætti til að 
grípa það sem hendi er næst og hugsa 
ekki um það sem ekki fæst, eða 
þannig, er það samt ekki af eintómum 
illvilja sem fréttir virðist oft snúast 
um naflaskoðun höfuðborgarbúa. 
Oft er ókunnugleika fréttamanna 
um að kenna en það þarf samt tvo 
til og stundum fleiri til að frétt 
eða umfjöllun verði að veruleika 
og komist á prent eða út á öldur 
ljósvakans. Því er mjög mikilvægt 
að fólk utan höfuðborgarsvæðisins 
sé duglegt við að koma góðum 
fréttum á framfæri og miðli þeim 
þannig til annarra. 

Bændablaðið hefur í þessu efni 
notið dyggrar aðstoðar fólks um 
allt land og því þurfum við sem þar 
störfum ekki mikið að kvarta. Miklu 
frekar að þakka dyggan stuðning 
og umhyggju landsmanna fyrir 
heimabyggðum sínum og málefnum 
þeirra. Samt getur stundum skort 
nokkuð á að upplýsingagjöf frá 
sumum svæðum sé í lagi þó að eftir 
henni sé leitað.

Ef fólki sýnist að því sé illa sinnt 
hvað frásagnir af atburðum varðar á 
það hiklaust að taka upp símann og 
láta okkur vita eða senda tölvupóst. 
Það er nefnilega þannig að það sem 
menn halda bara fyrir sig getur 
aldrei orðið frétt eða frásögn. Samt 
er það líka stundum þannig að þó að 
einhver telji sig vera með stórmál í 
höndum getur það verið skotið í kaf 
við nánari skoðun af þeim sem betur 
þekkja til. Það kemur líka oft fyrir 
að við sem störfum í þessum geira 
drögum rangar ályktanir og ekkert 
verður úr umfjöllun af þeim sökum. 
Enginn er óskeikull í þessum efnum 
frekar en öðru.

Hvað sem öllum slíkum 
vangaveltum líður þá verður gott 
veður á Íslandi næstu vikurnar, 
aðeins mismunandi gott eftir 
svæðum. 

Allt veður hefur sinn sjarma hvað 
ásýnd landsins varðar. Það er ekki 
síst sá veruleiki sem gerir það svo 
skemmtilegt að ferðast um landið, 
sem er aldrei eins frá einum degi til 
annars. Njótum veðursins!

 /HKr.

Frábært veður

LOKAORÐIN

Þýðing tolla og sóttvarna
Tollvernd er önnur af tveimur meginstoðum 
stuðnings við landbúnað, bæði hér á Íslandi 
og annars staðar í heiminum. Tilgangur 
tollverndar er að jafna stöðu innlendrar 
framleiðslu gagnvart innfluttri. Á Íslandi 
er hún meðal annars notuð til að styðja við 
fjölbreytta framleiðslu úr íslenskri sveit, þar 
sem hreinleiki umhverfisins er ótvíræður, 
sjúkdómar fáir og sýklalyfjanotkun þar af 
leiðandi í lágmarki, og skapar þýðingarmikil 
störf, ekki síst í dreifðum byggðum landsins. 

Ekkert af þessu er sjálfgefið og byggir 
meðal annars á því að tollverndin sé fyrir 
hendi. Landnýting, fæðuöryggi og búseta eru 
þættir sem markaðshöft taka ekki á. Stjórn 
búvöruframleiðslu er til hagsbóta fyrir landsmenn 
alla og þarf að taka tillit til langtímahagsmuna 
og öryggissjónarmiða. Neytendur hafa 
margvíslegan ávinning af þessu fyrirkomulagi, 
sé því vel við haldið, en umræða af því tagi sem 
sjá hefur mátt í fjölmiðlum undanfarið er eðlileg 
og nauðsynleg.

Allar samanburðarþjóðir okkar
beita tollvernd

Allar þjóðir sem við berum okkur saman við 
styðja eigin búvöruframleiðslu með tollvernd 
að meira eða minna leyti. Aðeins 10% af 
landbúnaðarframleiðslu heimsins eru seld á 
milli ríkja. Hin 90% eru til neyslu og vinnslu 
á heimamarkaði. Engin þjóð vill treysta alfarið 
á innflutt matvæli, enda sýnir reynsla annarra 
þjóða að slíkt leiðir á endanum til hærra verðs, 
þegar aðrir kostir en innflutningur eru ekki 
lengur í boði.

Stjórnvöld leggja tolla á innfluttar búvörur 
sem eru sambærilegar þeim sem framleiddar eru 
hér á landi. Einkum er um að ræða mjólkurvörur, 
kjötvörur og blóm. Einnig nýtur útiræktað 
grænmeti eins og gulrætur, gulrófur og kartöflur 
tollverndar þegar íslenska framleiðslan annar 
eftirspurn. Þegar íslenskar vörur eru ekki til 

eru erlendu vörurnar fluttar til landsins án tolla. 
Langflestar landbúnaðarvörur eru fluttar inn 
án tolla. Þetta á til dæmis við um allt hveiti og 
kornvörur, pasta, hrísgrjón, sykur, matarolíur, 
ávexti og stærstan hluta af innfluttu grænmeti.

Um það bil helmingur þeirra matvæla sem 
neytt er í landinu er fluttur inn. Til þess þarf 
gjaldeyristekjur á móti. Bændur hafa lengi 
bent á að það skipti máli að vernda innlenda 
matvælaframleiðslu með tilliti til fæðuöryggis 
þjóðarinnar. Til þess að innlenda framleiðslan 
geti staðið traustum fótum áfram er líka sjálfsagt 
og eðlilegt að beita tollvernd þar sem það hentar. 

Um þessar mundir annar innlend framleiðsla 
ekki eftirspurn eftir nokkrum vörum sem njóta 
tollverndar. Það á einkum við um nautakjöt 
og svínasíður. Brugðist hefur verið við með 
því að gefa út tollkvóta þar sem flytja má inn 
ótakmarkað magn af framangreindum vörum á 
lágmarkstollum í ákveðinn tíma. Innflytjendur 
hafa spurt hvers vegna tollar falli ekki alfarið 
niður við þessar aðstæður. Sú spurning er eðlileg 
en svarið er á sama hátt einfalt: 

Það er vilji stjórnvalda og bænda að hægt 
sé að svara þessari eftirspurn með innlendri 
framleiðslu. Til þess að svo megi verða þarf 
að fjárfesta í þessum greinum og forsenda 
fjárfestingar er að rekstrarumhverfið sé stöðugt. 
Hafa þarf í huga að framleiðsluferlar í landbúnaði 
eru langir og fjárfestingar sérhæfðar. Ef opnað 
er fyrir ótakmarkaðan tollfrjálsan innflutning 
á vörum sem við getum sinnt framleiðslu á 
hérlendis er ólíklegt að staðan breytist og við 
yrðum því líklega að treysta á innflutning á 
þessum vörum til frambúðar.

Í byrjun mars 2014 skipaði sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra starfshóp til að fara yfir 
tollamál í landbúnaði. Hópnum er ætlað að gera 
grein fyrir helstu núgildandi samningum um 
viðskipti með landbúnaðarvörur og að greina 
þau sóknarfæri sem kunna að vera þar til 
staðar. Hópnum er ætlað að skila áliti í október 
næstkomandi og þá ættu að liggja fyrir gögn til 

að ræða málefnalega um skipulag þessara mála 
til framtíðar.

Ofnotkun sýklalyfja er alvarlegt vandamál
við innflutning á kjöti

Verslunin sækir það jafnframt fast að fá að flytja 
inn hrátt kjöt. Ferskar kjötvörur, kjötvinnsla 
Haga, hefur meðal annars höfðað mál vegna 
þess. Íslensk stjórnvöld hafa sem betur fer staðið 
gegn því. Það er skiljanlegt (en ekki sérlega 
ábyrgt) að verslunin vilji fá að flytja meira inn, 
telji hún að það þjóni hagsmunum hennar best. 
Sérstaða íslenskrar framleiðslu er hins vegar 
enginn hræðsluáróður. 

Ofnotkun sýklalyfja er vaxandi vandamál 
í landbúnaði víða um heim. Þá er sýklalyfjum 
blandað í dýrafóður og dýrin éta þau hvort 
sem þau eru sýkt eða ekki. Bakteríurnar sem 
sýklalyfjunum er ætlað að drepa verða smám 
saman ónæmar og berist þær í fólk duga venjuleg 
lyf ekki lengur. 

Samkvæmt tölum frá Sóttvarnastofnun 
Evrópu (ECDC), sem danska blaðið Politiken 
vitnar til, má áætla að um 25.000 manns láti 
lífið árlega af völdum baktería sem eru ónæmar 
fyrir hefðbundnum sýklalyfjum – í Evrópu einni. 
Þetta erum við laus við hér.

Í nýrri sameiginlegri skýrslu frá Matvæla- 
og heilbrigðisstofnunum Sameinuðu þjóðanna 
(FAO og WHO) kemur jafnframt fram að 
sýkingar sem berist með kjöti séu alvarlegastar 
matarsýkinga og hafi mest neikvæð áhrif á 
lýðheilsu í þeim flokki. Það skiptir því verulegu 
máli að verjast þeim eins og kostur er.

Þegar tekið er til varna fyrir tollvernd og 
sóttvarnir er það stundum kallað hræðsluáróður 
og sérhagsmunapot. En hvorttveggja skiptir 
verulegu máli og fyrir hvorutveggja eru sterk 
rök sem snúast um miklu meira en hagsmuni 
innlendra framleiðenda. Þetta veit þjóðin og 
þakka ber þann skilning sem landbúnaðurinn 
nýtur. /SSS

Landsmót hestamanna
Setning Landsmóts hestamanna 2014 
var öll hin glæsilegasta og fór fram í 
ágætu veðri þótt ekki viðraði sérlega 
vel á mótsgesti alla mótsdagana. 
 Myndir / HKr.
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Með nýjum lögum um söfn 
og nýjum viðmiðunarreglum 
Safnaráðs um síðustu fékkst 
ekki viðurkenning fyrir því að 
Sauðfjársetrið á Ströndum ætti 
rétt á að fá styrki úr Safnasjóði 
eins og verið hefur undanfarin ár. 
Olli þetta mikilli óvissu um frekari 
uppbyggingu og fjármögnun 
safnsins en nú hefur þessu þó að 
nokkru leyti verið kippt í liðinn. 

Ester Sigfúsdóttir, framkvæmda-
stjóri Sauðfjárseturs á Ströndum 
sem starfrækt er í Sævangi í 
Steingrímsfirði, segir að nú í 
byrjun júlí hafi hún fengið bréf frá 
safnasjóði þar sem Sauðfjársetrið er 
samþykkt sem safn. 

„Við vitum þó ekki hvernig er 
með styrk á þessu ári, en staðan er 
þó allt önnur varðandi framhaldið 
en útlit var fyrir,“ segir Ester. „Þetta 
hefði orðið gífurlega erfitt ef við 
hefðum ekki fengið þetta samþykki.“

Opnað 2002

Sauðfjársetrið á Ströndum 
hefur verið starfrækt frá 2002 
í félagsheimilinu Sævangi við 
Steingrímsfjörð í Strandabyggð. Um 
er að ræða safn og menningarstofnun 
sem hefur allt frá upphafi haft á 
stefnuskrá sinni að setja svip á 
mannlíf og menningu i héraðinu og 
kynna á jákvæðan og lifandi hátt 
sambúð íslensku þjóðarinnar, lands 
og sauðkindar. Fastasýning safnsins 
ber yfirskriftina Sauðfé í sögu þjóðar 
og er þar sagt frá sauðfjárbúskap í 
máli og myndum. Reglulega hafa 
verið settar upp sérsýningar um 
sögutengd eða listræn efni og 
haldin námskeið, fróðleiksfundir, 
veislur og skemmtanir. Áhersla er 
lögð á að miðla jákvæðri mynd af 
sauðfjárbúskapnum í landinu og 
daglegu lífi í dreifbýli. Myndum og 
munum er safnað markvisst og unnið 
að forvörslu, skráningu og miðlun.

Ágæt aðsókn  
og margháttaðir viðburðir 

Erna segir að ágæt aðsókn hafi 
verið að safninu í Sævangi í sumar. 
Venjan sé sú að framan af sumri sé 
meirihluti gesta útlendingar en síðan 
fari Íslendingar að skila sér meira 
þegar líði á sumarið. 

„Við erum alltaf með fasta 
sýningu og síðan erum við með 
sýningar á sviðinu sem skipt er út 
reglulega. Nú erum við með sýningu 
um álagabletti á Ströndum sem 
vakið hefur töluverða athygli. Þá 
erum við með sérherbergi þar sem 
við erum með sýningu um Þorstein 
Magnússon, mikinn hagleiksmann 
sem bjó á Hólmavík. Sú sýning 
hefur verið í gangi í tvö sumur. 
Við stefnum á það síðar í sumar að 
skipta henni út fyrir aðra sýningu 
þar sem áherslan verður lögð á 
starf ráðunautanna með Brynjólf 
Sæmundsson ráðunaut í forgrunni.

Við vorum með Furðuleikana 30. 
júní, sem voru mjög vel sóttir. Þetta 
er stærsti viðburður safnsins í sumar 
ásamt hrútadómunum sem verða 16. 
ágúst, sem er reyndar langstærsti 
viðburðurinn,“ segir Ester. 

Þar er reyndar um að ræða 
Íslandsmeistaramót í hrútadómum, 
þar sem vanir og óvanir hrútaþuklarar 
munu spreyta sig á að raða vænum 
Strandahrútum í rétta röð eftir 
gæðum. Fá sigurvegararnir síðan 
vegleg verðlaun. Þar verða einnig 
ýmis skemmtiatriði og óstjórnlegt 
fjör, að því er fram kemur í kynningu 
á þeim viðburði.

Þá er gert ýmislegt fleira til 
skemmtunar að sögn Esterar. Þannig 
var haldið svokallað Kaffi-Quest 
á dögunum, sem var opið öllum 
aldurshópum. 

„Þetta lífgar gífurlega upp á 
mannlífið á Ströndum og við höldum 
uppi margs konar starfsemi allt 
árið. Við erum með sviðaveislu á 

haustin og 
yfir vetrartímann 
erum við með fyrirlestra, 
kaffikvöld, spilakvöld og 
ýmislegt fleira. Enda fengum við 
á síðasta ári menningarverðlaun 
Strandabyggðar.“

Miklar endurbætur 

Fjárhagsleg staða safnsins er ekki 
slæm því það er nær skuldlaust 
og er markmiðið að halda þeirri 
stöðu áfram. Starfsmannafjöldi 

er svo sem ekki mikill því 
framkvæmdastjórinn er 
einungis í 50% starfi en fleiri 
starfsmenn hafa þó verið ráðnir 
yfir sumartímann. Á síðustu 
tveim árum hefur þó þurft að 
leggja í mikinn kostnað til að 
uppfylla þær kröfur sem gerðar 

eru til safna. Hefur m.a. verið skipt 
um þakjárn á húsinu Sævangi, sem 
safnið á að tveim þriðju hlutum. Þá 
var skipt um stærstu gluggana og 
sett upp öryggiskerfi í samvinnu við 
Securitas. Áfram er fyrirhugað að 
vinna að endurbótum á húsinu. Segir 
Ester að því verði haldið áfram þó að 
nokkur óvissa sé um fjármögnunina 
út þetta ár, en styrkur ætti í það 
minnsta að fást fyrir næsta ár. 

 /HKr.

íðasti vísnaþáttur 
endaði í slægjunni hjá 
Einari Kolbeinssyni í 
Bólstaðarhlíð. Verandi 

þar er tilvalið að birta gamla 
vísu eftir Björn Sveinsson á 
Botnastöðum:

Bólstaðarhlíðin frjóvgun fær
hjá forn-Guðmundi kænum,
auðurinn vex, en grasið grær
í götunni heim að bænum.

Fyrir margt löngu orti Tryggvi 
Emilsson með örlitlum 
bjartsýnisbrag:

Skýjaþykkni skyggir á
að skíni sól á hnjúkinn.
Þó var áðan geisli að gá
gegnum rósadúkinn.

Einhvern veginn verður líka allt 
léttara lífið þegar sólin sést. Jónas 
Jónsson bóndi á Torfamýri orti 
um mátt sólarinnar:

Sólin þaggar þokugrát,
þerrar sagga og úða.
Fjólan vaggar kolli kát
klædd í daggarskrúða.

Ekki var létt yfir Baldri 
Þórðarsyni þegar hann orti:

Varla að sinni vætan dvín,
völvan spáði þessu.
Sárt er að horfa á heyin sín
hverfa í drulluklessu.

Hörður Kristjánsson, sá ágæti 
ritstjóri Bændablaðsins, boðar 
bráðlega ferð sína norður í land. 
Óskaði hann af því tilefni eftir 
sólardögum. Erfitt verður að 
tryggja honum blíða veðráttu, 
þó að tíðin til þessa hafi verið 
Norðlendingum hagfelld. Löngum 
hefur loðað við að á Vopnafirði 
væru sólardagar fleiri en annars 
staðar. Á hagyrðingasamkomu 
þar, í húðarregni, orti Hákon 
Aðalsteinsson:

Hér er oftast heiðskírt loft
heitir dagar flestir.
Þó er eins og þyngi oft
þegar koma gestir.

Þannig er nú einu sinni með blessað 
veðrið. Ritstjórinn verður því að 
vera viðbúinn veðrabrigðum. 
Látum náttúrufræðinginn og 
skáldið Jónas Hallgrímsson 
lýsa veðurfarinu sem hugsanlega 
heilsar ritstjóranum þá hann gistir 
Norðurland:

Nú er sumar í Köldukinn –
kveð ég á millum vita.
Fyrr má nú vera, faðir minn 
en flugurnar springi úr hita.

Út um móinn enn er hér
engin gróin hola.
Fífiltóin fölnuð er –
farðu í sjóinn gola.

Sunnanvindur sólu frá
sveipar linda skýja.
Fannatinda, björgin blá,
björk og rinda ljómar á.

Veðrið er hvorki vont né gott,
varla kalt og ekki heitt.
Það er hvorki þurrt né vott,
það er svo sem ekki neitt.

Auðvitað gæti líka rignt á 
ritstjórann:

Skuggabaldur úti einn
öli daufu rennir.
Skrugguvaldur, hvergi hreinn,
himinraufar glennir.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

S

Svipmyndir frá Furðuleikum Sauðfjársetursins 2014. Keppt var í girðingarstaurakasti, öskri, trjónufótbolta, kvennahlaupi, farsímakasti og ruslatínslu. 
Varð af mikil gleði og gaman.  Myndir / Jón Jónsson
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Öskurkeppnin fór 
fram með miklum 

tilþrifum. 
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Ný lög um söfn ollu uppnámi hjá Sauðfjársetrinu á Ströndum: 

Missti viðurkenningu sem safn 
en er nú komið aftur á listann
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Fréttir

Landnotkun í dreifbýli:

Áfangaskýrslu skilað til ráðherra
Starfshópur um undirbúning 
skipulags landnotkunar í dreifbýli 
hefur skilað umhverfis- og 
auðlindaráðherra áfangaskýrslu.

Dregin eru fram í skýrslunni atriði 
sem huga þarf að í tengslum við 
landnotkun í landsskipulagsstefnu. 
Meðal þess sem hópurinn telur að 
fjalla þurfi um eru skilgreining 
og flokkun á landbúnaðarlandi, 
skilgreining á því hvað dregur að 
ferðamenn og hvernig það verði 
best varðveitt, endurheimt vistkerfa, 
stuðningur við skógrækt með tilliti 
til mismunandi skógræktarskilyrða 
og skipulag og mannvirkjagerð 
við uppbyggingu sem tengist 
ferðaþjónustu.

Í skýrslunni er einnig fjallað með 

almennum hætti um landnotkun í 
dreifbýli, rýnt í þróun landnotkunar 
síðasta áratug, helstu breytingar og 
árekstra sem upp hafa komið og 
hvernig helstu hagsmunaaðilar sjá 
fyrir sér landnotkun þróast á næstu 
árum. Eins eru dregnar saman helstu 
tillögur og niðurstöður sem unnar 
hafa verið á síðustu árum, meðal 
annars af starfshópum á vegum 
stjórnvalda.

Starfshópurinn var skipaður af 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
í nóvember 2013 og hefur það 
meginmarkmið að vinna faglegan 
grundvöll fyrir framlagningu 
landsskipulagsstefnu 2015-2026 
varðandi landnotkun í dreifbýli og 
sjálfbæra landnýtingu.

Sigurgeir Höskuldsson afhenti Sigurbjörgu Jónsdóttur hvatningarverðlaunin, 
en með þeim er Reinhard Reynisson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunar-
félags Þingeyinga, lengst til vinstri á myndinni.

Eins og Íslendingar vita hefur 
ferðamannastraumurinn til 
landsins aldrei verið meiri. Margir 
eru mjög áhugasamir um íslenska 
matarmenningu og vilja smakka 
alíslenskar afurðir eins og skyr. 

Nýlega var skemmtileg 
kynning í miðbæ Reykjavíkur 
þar sem ferðamönnum gafst færi 
á að smakka skyr. Skyrið vakti 
mikla lukku meðal ferðafólks 
sem flest hafði heyrt um skyr og 
langaði til að smakka. Það var 
greinilegt að fólki líkaði vel við 
þessa séríslensku mjólkurafurð. 
Við þetta tilefni var búið þannig 
um hnútana að ferðamenn fengu 
einnig afhenta upplýsingapésa um 
skyr. Gegn afhendingu þeirra gafst 
þeim kostur á að ná sér í 170 g 
skyrdós endurgjaldslaust í verslun 
10-11 í Austurstræti. Sams konar 
kynningar verða endurteknar í 
sumar. 

Útlendingar brjálaðir  
í íslenska skyrið

Íslenska skyrið er allsstaðar að 
slá í gegn á Norðurlöndum og í 
Bandaríkjunum því að Mjólkur-
samsalan gerir ráð fyrir að selja 
sextíu milljón dósir í ár á meðan 
átta milljón dósir munu seljast hér 
heima. 

Starfsmenn Mjólkursam-
sölunnar hafa vart undan að 
framleiða og pakka íslenska 
skyrinu sem er flutt úr landi, en 
mesta salan er í Finnlandi, Noregi, 
Sviss, Færeyjum og Grænlandi, 
auk þess sem lítill hluti fer á 
Bandaríkjamarkað. 

Salan eykst um 20% ár eftir ár

„Á Íslandi er aukningin 20% á 

þessu ári og hún var 20% í fyrra, 
þannig að við tengjum þetta beint 
við mikinn ferðamannafjölda. Við 
erum að selja átta milljónir dósa á 
íslenska markaðnum og síðan erum 

við auðvitað að flytja heilmikið út 
og reiknum með að selja sextíu 
milljónir á þessu ári,“ segir 
Aðalsteinn H. Magnússon, sölustjóri 
hjá Mjólkursamsölunni. „Salan í 
Skandinavíu á síðustu fjórum til 
fimm árum hefur tífaldast,“ bætir 
hann við.

Um þriðjungur af skyrinu fer 
í gegnum Mjólkursamsöluna 
og eru tekjur af því um 1800 
milljónir. Síðan eru 2/3 af þessum 
60 milljónum dósa seldir með 
leyfissamningum þar sem skyrið 
er framleitt hjá leyfishafa undir 
eftirliti Mjólkursamsölunnar. 
Aðalsteinn segir að fram til þessa 
hafi bændur náð að framleiða 
næga mjólk en unnið er að því 
með öllum tiltækum ráðum að 
auka framleiðsluna. Smekkur fyrir 
mismunandi bragðbætingu skyrsins 
er mjög mismunandi eftir löndum.

„Okkur Íslendingum finnst 
best vanilluskyr og bláberjaskyr 
en Finnarnir eru mjög hrifnir af 
skyri með bökuðum eplum,“ segir 
Aðalsteinn.

Skyrið fer vel í erlenda ferðamenn

Hvatningar verðlaunin 2014 
féllu Akurseli ehf. í skaut
Fyrirtækið Akursel ehf. í Öxarfirði 
var heiðrað fyrir framúrskarandi 
lífræna framleiðslustarfsemi 
sem byggir á sjálfbærri nýtingu 
náttúruauðlinda héraðsins. 

Akursel hlaut Hvatningarverðlaun 
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga 
fyrir árið 2014, en verðlaunin voru 
veitt á aðalfundi félagsins sem 
haldinn var á Kópaskeri nýverið. 

Sigurgeir Höskuldsson, fráfarandi 
stjórnarformaður Atvinnu þróunar-
félagsins, afhenti Sigurbjörgu 
Jónsdóttur viðurkenninguna, en 
ásamt eiginmanni sínum Stefáni 
Gunnarssyni og fjölskyldu hefur 
hún náð góðum árangri í ræktun 
á gulrófum, sem bæði eru afar 
hollar og líka vinsælar meðal 
viðskiptavina.

Skyrkynning í miðbæ Reykjavíkur vakti mikla athygli meðal útlendinga. 

Þær Kristjana Ósk Howard og Bergþóra Bergsdóttir kynntu dásemd íslenska 
skyrsins fyrir ferðamönnum með brosi á vör í miðborginni á dögunum. 

Skyrið kallaði fram fallegt bros hjá 
þessari fjölskyldu. 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga – SASS:

Gunnar Þorgeirsson var 
endurkjörinn formaður
Gunnar Þorgeirsson, oddviti 
Grímsnes- og Grafningshrepps, var 
endurkjörinn formaður Samtaka 
sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) 
á aukaaðalfundi samtakanna á 
Hótel Selfossi 2. júlí. 

Elín Einarsdóttir, oddviti 
Mýrdalshrepps, er nýr varaformaður 
samtakanna. Aðrir í stjórn eru; Páll 
Marvin Jónsson, Vestmannaeyjum, 
Sandra Dís Hafþórsdóttir, Árborg, 

Eggert Valur Guðmundsson, Árborg, 
Sæmundur Helgason, Höfn í 
Hornafirði, Anna Björg Níelsdóttir, 
Sveitarfélaginu Ölfusi, Unnur 
Þormóðsdóttir, Hveragerðisbæ, og 
Ágúst Sigurðsson, Rangárþingi ytra. 
Á fundinum fór Gunnar yfir störf 
fráfarandi stjórnar og Þorvarður 
Hjaltason, framkvæmdastjóri SASS, 
fór yfir ársreikning samtakanna fyrir 
árið 2013.  /MHH

Árið 2013 fæddust 4.326 börn á 
Íslandi, sem er nokkur fækkun frá 
árinu 2012 þegar hér fæddust 4.533 
börn. Það komu 2.129 drengir í 
heiminn og 2.197 stúlkur árið 
2013, sem jafngildir 969 drengjum 
á móti hverjum 1.000 stúlkum. 

Samkvæmt upplýsingum á vef 
Hagstofu Íslands er helsti mælikvarði 
á frjósemi fjöldi lifandi fæddra barna 
á ævi hverrar konu. Árið 2013 var 
frjósemi íslenskra kvenna lægri en 
tveir í fyrsta sinn frá 2003, eða 1,932 
börn á ævi hverrar konu. Yfirleitt 
er miðað við að frjósemi þurfi að 
vera um 2,1 barn til þess að viðhalda 
mannfjöldanum til lengri tíma litið. 

Frjósemin nú er nærri helmingi 
minni en hún var um 1960, en þá 
gat hver kona vænst þess að eignast 
rúmlega fjögur börn á ævi sinni. 

Frjósemi á Íslandi hefur verið 
hærri en annars staðar í Evrópu 
á síðustu árum. Ásamt Íslandi 
hefur frjósemi verið yfir tveimur í 
Frakklandi, á Írland og í Tyrklandi 
síðustu ár en verið að meðaltali 1,6 
í 28 löndum Evrópusambandsins. 
Lægst var fæðingartíðnin innan 
álfunnar í löndum Suður-Evrópu 
árið 2012. Þar var hún á 1,28 í 
Portúgal, 1,32 á Spáni og 1,34 í 
Grikklandi.

Aðeins tæplega þriðjungur barna 

á Íslandi fæddist í hjónabandi árið 
2013 (31,7%). Þetta hlutfall hefur 
haldist nokkuð stöðugt frá því um 
miðjan 10. áratug nýliðinnar aldar, 
en þá var það 36,5%. Frá 1961 til 
1996 lækkaði hlutfall þeirra barna 
sem fæddust í hjónabandi úr 74,3% 
í 36,5%. Á sama tíma hækkaði 
hlutfall þeirra barna sem fæddust í 
óvígðri sambúð úr 13,4% í 50,9%. 
Þetta hlutfall er nær óbreytt árið 
2013 (51,9%). Nokkuð fleiri börn 
fæddust því utan sambúðar eða 
hjónabands í fyrra en á árunum 
1961-1956 (16,3% á móti 12,4%). 

Af löndum Evrópu fæðast fæst 
börn innan hjónabands á Íslandi.

Af löndum Evrópu fæðast fæst börn innan hjónabands á Íslandi:

Frjósemi minnkaði árið 2013
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Um 110.600 erlendir ferða-
menn fóru frá landinu í júní 
síðastliðnum, samkvæmt 
talningum Ferðamálastofu í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar, eða 
um 20.700 fleiri en í júní í fyrra. 
Aukningin nemur 23,1% milli 
ára. Varla þarf að taka það 
fram að aldrei hafa jafn margir 
ferðamenn verið hér í júní og 
nú. Þetta kemur fram á vef 
Ferðamálastofu.

Bandaríkjamenn fjölmennir

Þar segir enn fremur að 
Bandaríkjamenn hafi verið 
fjölmennastir, eða 19,2% af 
heildarfjölda ferðamanna í júní en 
næstfjölmennastir voru Þjóðverjar, 
15,6% af heild. Þar á eftir komu 
Bretar (8,6%), Frakkar (6,4%) og 
Norðmenn (5,7%). Samtals voru 10 
fjölmennustu þjóðernin með 74% af 
heildarfjölda ferðamanna.

Af einstaka þjóðernum fjölgaði 
Bandaríkjamönnum, Bretum, 
Kanadamönnum, Þjóðverjum og 
Kínverjum mest á milli ára. Þessar 
fimm þjóðir báru að stórum hluta 

uppi aukninguna í júní milli ára eða 
um 54% af heildaraukningu.

Þrefalt fleiri  
en fyrir rúmum áratug

Ferðamenn voru ríflega þrisvar 
sinnum fleiri í maí í ár en þeir 
mældust í sama mánuði árið 2002. 
Fjölgun hefur að segja má verið öll 
ár, að undanskilinni smávægilegri 
fækkun 2009 og 2010. Hún hefur 
þó verið mismikil, mest 25% á milli 
áranna 2006 og 2007 og þrívegis 
yfir 20%.

Þegar einstök markaðssvæði eru 
skoðuð kemur í ljós að frá árinu 2010 
er góð fjölgun frá öllum svæðum. 
Bandaríkjamönnum hefur fjölgað 
mest en þeir hafa nærri þrefaldast. 
Bretar og þeir sem taldir eru 
sameiginlega undir „Annað“ hafa 
meira en tvöfaldast. Nokkru minni 
fjölgun er frá Mið- og Suður Evrópu 
en þó 85%. Norðurlandabúum hefur 
fjölgað um 43% frá árinu 2010.

402 þúsund frá áramótum

Það sem af er ári hafa 401.772 

erlendir ferðamenn farið frá landinu 
eða um 90 þúsund fleiri en á sama 
tímabili í fyrra. Um er að ræða 29% 
aukningu ferðamanna milli ára frá 
áramótum í samanburði við sama 
tímabil í fyrra. 

Veruleg aukning hefur 
verið frá flestum mörkuðum; 
N-Ameríkönum og Bretum 
hefur fjölgað um 41,%, Mið- 
og S-Evrópubúum um 17%, og 
ferðamönnum frá öðrum mörkuðum 
um 38%. Norðurlandabúum hefur 
hins vegar ekki fjölgað í sama mæli 
eða um 10%. /MÞÞ

 Lynghálsi, Reykjavík
lifland@lifland.is

 Lónsbakka, Akureyri Efstubraut, Blönduósi
www.lifland.isSími 540 1100

Lífland söluráðgjöf
  

Lífland ræktar lýð og land

Kjarninn í starfssemi Líflands er að styðja við lífið í landinu. 

Með fjölbreyttu vöruúrvali og vísindalegum vinnubrögðum 

sköpum við góðan jarðveg fyrir hvers kyns búskap og búfjárrækt.

Aldrei jafnmargir ferðamenn í júní

Kjöt ræktað í 
tilraunaglösum
Á síðasta ári voru steiktir í 
fyrsta sinn hamborgarar sem 
innihéldu kjöthakk sem var 
ræktað á tilraunastofu. Síðan 
hefur ræktunartækninni fleygt 
fram og í dag er kostnaðurinn 
helsta hindrun þess að rækta 
tilraunastofukjöthakk í stórum stíl. 

Vísindamennirnir sem standa að 
baki ræktuninni segja að framleiðsla 
á kjöti í verksmiðjum hafi ýmsa kosti 
umfram hefðbundna kjötframleiðslu 
og geti dregið verulega úr hungurs-
neyð í heiminum. Meðal kostanna 
segja þeir vera að ekki þurfi 
lengur að slátra dýrum og að 
framleiðslu á kjötinu fylgi engar 
gróðurhúsalofttegundir. 

Auk kostnaðar er helsta fyrir-
staðan í að hefja framleiðslu á 
verksmiðjuræktuðu kjöti aukin vitund 
neytenda á Vesturlöndum um mat og 
hvað þeir setja ofan í sig. Óformlegar 
kannanir sýna að mörgum þyki 
hugmyndin um að borða kjöt sem 
framleitt er á tilraunastofu ógeðfelld. 
Framleiðendur segja aftur á móti að 
sé kjötið skoðað undir smásjá sjáist 
enginn munur á því og kjöti af dýri 
á fæti enda ræktað úr vefjum lifandi 
dýra. 

Í dag er unnið að tilraunum með 
að rækta kjöt sem líkist nautalund 
á rannsóknastofu í samstarfi við 
framleiðendur þrívíddarprentara. 
Ferlið er mun flóknara en að rækta 
hakk í hamborgara. Talsvert er í að 
niðurstöður fáist úr þeim tilraunum. 

Kostnaðurinn við að framleiða 
hakkið í hamborgarana á síðasta ári 
var um 200.000 bresk pund, sem 
jafngildir tæpum 40 milljón króna. 
Lundin verður talsvert dýrari. Í 
náinni framtíð getum við átt von á 
að hugmyndin um kjötvinnsluvél 
í eldhúsinu breytist og um 
kjötframleiðsluvél verði frekar að 
ræða.  /VH



10 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 17. júlí 2014

Fréttir

Kanínan Scurri kann greinilega vel að meta fæðið hjá Birgit. 

Kanína ehf. á Syðri-Kárastöðum í Húnaþingi vestra:

Styttist í að kanínukjöt 
verði á boðstólum

Eva Björk Harðardóttir, D-lista, 
er nýr oddviti Skaftárhrepps 
en Guðmundur Ingi Ingason, 
Ó-lista, fráfarandi oddviti, verður 
varaoddviti. Þá hefur Eygló 
Kristjánsdóttir verið ráðin áfram 
sveitarstjóri til næstu fjögurra 
ára.

Hún er gift 
Þorsteini M. 
Kristinssyni og 
þegar þau leggja í 
púkk eiga þau sex 
börn. „Ég er fædd 
og uppalin í Efri-
Vík í Landbroti. 
Ég er menntaður 
kennari og hef 
starfað við kennslu í Kópavogi, 
á Hvammstanga og í Mosfellsbæ 
ásamt Kirkjubæjarklaustri. Árið 
2005 hófum við hjónin ásamt 
foreldrum mínum að byggja hótel 

í Efri-Vík, Hótel Laka. Síðan þá 
hefur aðalstarf mitt verið að sinna 
rekstrinum á því, sem er orðinn ansi 
umfangsmikill. Núna erum við með 
80 herbergiseiningar og 38 manns í 
vinnu, en 14-16 yfir vetrartímann,“ 
segir Eva Björk þegar hún er beðin 
að segja aðeins frá sjálfri sér.

Allir listarnir vinna saman

Það vekur athygli að það er 
enginn minni- eða meirihluti 
í Skaftárhreppi, því að allir 
sveitarstjórnarmennirnir ætla 
að vinna saman að hagsmunum 
sveitarfélagsins á kjörtímabilinu,. 
„Já, það er rétt, listarnir þrír, D, Z 
og Ó, sem stóðu að framboðum 
í Skaftárhreppi nú í vor, ákváðu 
eftir kosningar að vinna saman 
samkvæmt samstarfssamningi 
sem við endurskoðum eftir árið. 

Það á auðvitað eftir að reyna á 
samstarfið en þar sem við búum í 
fámennu samfélagi og höfum sömu 
hagsmuna að gæta ætti allt að ganga 
upp,“ segir Eva Björk enn fremur.

Stórkostleg náttúra

„Það þarf víða að taka til hendinni í 
Skaftárhreppi og við þurfum svolítið 
að berjast fyrir tilveru okkar hér í 
sveitarfélaginu en við erum bjartsýn 
að eðlisfari og njótum stórkostlegrar 
náttúru á hverjum degi sem mótar 
okkur og viðhorf okkar til lífsins. 
Við látum ekki auðveldlega stoppa 
okkur af. Ég mun leggja mig alla 
fram fyrir íbúana í Skaftárhreppi 
og veit að með góðu samstarfi og 
trausti munum koma miklu í verk, 
en til þess vorum við kosin,“ segir 
nýkjörinn oddviti Skaftárhrepps. 
 /MHH

Skaftárhreppur:

Eva Björk er nýr oddviti sveitarfélagsins

Eva Björk 
Harðardóttir.

Skaftárhreppur er víðfeðmt sveitarfélag með miklum náttúruperlum. Um 120 íbúar búa á Kirkjubæjarklaustri, sem er 
miðsvæðis í hreppnum og þaðan liggja leiðir til allra átta. Þjóðvegur nr. 1 (hringvegurinn) liggur í gegnum sveitarfélagið. 
 

Ólafía einbeitt við pönnukökubakstur á Hlíðarenda, þar sem hún er í essinu sínu þegar hún bakar á sex pönnum 
og sykrar í einu. Aðstaða til pönnukökubaksturs á staðnum er til fyrirmyndar eins og sést.  Mynd / MHH

Bakar pönnukökur á sex pönnum
„Nei, þetta er ekkert mál og ekkert 
stressandi, ég hef komið mér upp 
ákveðinni tækni og þá gengur 
þetta ljómandi vel,“ segir Ólafía 
Ingólfsdóttir hjá N1 á Hlíðarenda 
á Hvolsvelli.

Hún segir að það sé ekkert 

flókið að baka pönnukökur á sex 
pönnum eins og hún gerir nokkrum 
sinnum í viku á Hlíðarenda. Ólafía 
er fyrrverandi landsmótsmeistari í 
pönnukökubakstri og kann því sitt fag. 
Hún sykrar pönnukökurnar um leið 
og hún bakar þær. „Pönnukökurnar 

rjúka út á Hlíðarenda, ferðamenn 
eru hrifnir af þeim og síðan fá 
starfsmenn, leiðsögumenn og 
rútubílstjórar nóg af pönnukökum, 
sérstaklega á föstudögum, þá fá þeir 
meira að segja rjómapönnukökur,“ 
bætir Ólafía við.  /MHH

Áhugi fyrir kanínurækt virðist 
vera mikill hér á landi, að 
sögn Birgit Kositzke, sem 
rekur fyrirtækið Kanína ehf. í 
Húnaþingi vestra. Til að koma 
til móts við áhugann hefur hún 
ákveðið að hafa opið hús á aðsetri 
fyrirtækisins á Syðri-Kárastöðum 
annan laugardag, 26. júlí, frá kl. 
13 til 17. Kvenfélagið Freyja hefur 
tekið að sér að selja kaffi og með 
því á staðnum.

Birgit fékk hugmynd um að rækta 
kanínur til manneldis árið 2010 og 
hefur unnið að framgangi þess allar 
götur síðan. Hún hófst handa með 
fjórar holdakanínur, en starfseminni 
hefur vaxið fiskur um hrygg og eru 
nú um 250 kanínur í ræktuninni hjá 
henni og fer fjölgandi.

Verða með kynningu á 
Matarhátíð í nóvember

Fyrirtækið Kanína ehf. var stofnað 
2011 og hefur starfsemin vaxið og 
dafnað síðan. „Þetta er í stöðugri 
þróun og við höfum staðið í 
heilmiklum framkvæmdum frá því að 
ræktunin komst á skrið,“ segir Birgit.

Eitt helsta markmið félagsins er 
að bjóða kanínukjöt á markaði hér 
á landi og segir hún að nú sé það í 
augsýn. „Við stefnum að því að bjóða 
fólki bæði að smakka á matreiddu 
kanínukjöti og eins að kaupa kjöt 

af kanínu á Matarhátíðinni sem efnt 
verður til í Hörpu í nóvember á þessu 
ári,“ segir Birgit.

Mikill áhugi

Um þessar mundir standa yfir 
framkvæmdir við aðstöðu 
fyrirtækisins að Syðri-Kárastöðum 
í Húnaþingi vestra, en m.a. er verið 
að innrétta þar kanínuhús, þar sem 
verða stór og góð búr. Einnig verður 
vinnuaðstaða bætt í því augnamiði 
að hámarka afköst.

„Fólk hefur sýnt þessari ræktun 
mikinn áhuga og því ætlum við að 
vera með opið hús hjá okkur í næstu 
viku, laugardaginn 26. júlí,“ segir 
Birgit. Syðri-Kárastaðir eru rétt fyrir 
norðan Hvammstanga við veg 711, 
Vatnsnesveg.

Aðstaðan er með þeim hætti að 
fólki verður hleypt inn í hópum og 
má því búast við einhverri bið verði 
margir á ferðinni á sama tíma, en þá 
er gott að geta notið veitinga sem 
Kvenfélagið Freyja selur á staðnum. 
Birgit segir einnig að ef í hópi gesta 
séu kanínueigendur séu þeir beðnir 
um að mæta ekki í þeim fötum sem 
þeir noti þegar þeir sinni sínum 
kanínum.

„Við vonum að fólk taki því 
fagnandi að fá að kynnast þessum 
nýsköpunarbúskap í héraðinu,“ segir 
Birgit.  /MÞÞ
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Víða um heim þykir sjálfsagt að 
borða skordýr og sums staðar eru 
þau hluti af daglegri fæðu fólks. 
Vesturlandabúar hafa verið seinir 
að temja sér skordýraát en það 
kann að breytast fljótlega. Skordýr 
njóta vaxandi vinsælda sem fæða 
enda mjög próteinrík.

Krybburækt er vaxandi búgrein 
í Bandaríkjunum og verið er 
að gera tilraunir með margar 
útfærslur á þeim í matvæli. Á 
sérstökum matsölustöðum og 
bakaríum er til dæmis hægt að fá 

krybbukurl á hamborgarann eða 
brauð úr fínmöluðu krybbuhveiti. 

Kryddiðnaðurinn hefur einnig 
séð tækifæri í auknum vinsældum 
skordýra og fljótlega verður boðið 
upp á sjávarsalt, osta- eða grillsósu 
með krybbukeim. 

Þrátt fyrir að framleiðslan sé 
enn smá í sniðum veðja margir á að 
skordýraát verði næsta tískubylgja 
sælkera og matgæðinga og þar sem 
krybbur eru einstaklega próteinríkar 
er ekki ólíklegt að þær verði í náinni 
framtíð vinsælt orkusnakk þeirra sem 
leggja mikið upp úr hollu mataræði. 

Krybbur fjölga sér hratt og eru 

nægjusamar á pláss, matgrannar og 
auðvelt er að stjórna bragðinu á þeim 
með fæðugjöf. Þær framleiða mun 
minna af gróðurhúsalofttegundum 

en önnur húsdýr og eru því hagkvæm 
eldisdýr. Krybbur sem aldar eru á 
korni eru sagðar hafa hnetukeim sem 
fer vel með grænu pestó eða granóla.

  

Fatnaður og skór
til vinnu og frístunda

Vatteraðir jakkar fyrir 
dömu og herra í 5 litum
Verð 14.900
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Fréttir

Bygggrasræktunarskápar Fóðurlausna vöktu athygli á Landsmóti hestamanna:

„Viðtökurnar framar 
björtustu vonum“
– segir Einars Nilsen, þjónustustjóri fyrirtækisins

Einars Nilsen, þjónustustjóri fyrirtækisins, sýndi gestum á Landsmóti hestamanna á Hellu bygggrasræktunarskáp 
sem vakti mikla athygli.  Myndir HKr. 

Mikill áhugi virðist vera á 
ræktun bygggrass í sérstökum 
ræktunarklefum sem fyrirtækið 
Fóðurlausnir hefur verið að kynna 
að undanförnu. Greint var frá 
þessu í síðasta Bændablaði og var 
fyrirtækið með sýningarklefa á 
Landsmóti hestamanna á Hellu í 
síðustu viku. 

Einars Nilsen, þjónustustjóri 
Fóðurlausna, segir að kornið sexfaldi 
þyngd sína á sex dögum við að láta 
það spíra í vatnsbaði og láta vaxa 
upp af því bygggras. „Þá tólffaldast 
næringargildið á sama tíma í samspili 
raka, hitastigs og ljóss.“ Samkvæmt 
þessu ætti að vera augljós ávinningur 
hjá bændum sem þurfa að nota 
korn m.a. við mjólkurframleiðslu 
að margfalda ávinninginn af 
kornnotkuninni. Þá segir Einar að 
sauðfjárbændur hafi einnig sýnt 
þessari aðferð mikinn áhuga. 

Í ræktunarskápunum er 
vaxtarferlinu stýrt við nákvæmt hita 
og rakastig auk lýsingar. Skáparnir 
eru þannig hannaðir að þeir eiga að 
vera algjörlega óháðir lofthitanum 
úti. Er ræktunarskápurinn sem 
kynntur var á hellu hannaður fyrir 
aðstæður í Alaska og á að virka 
þó hann standi úti í allt að 40 stiga 
frosti. Allur frágangur skápanna 
er miðaður við að þeir geti staðið 
undir berum himni. Við skápana þarf 
síðan einungis að tengja rafmagn 
og garðslöngu fyrir vatnið. Afköst á 
skáp eins og þarna var sýndur eru að 
meðaltali 50 kg af ferskfóðri á dag, 
eða 300 kg á sex daga vaxtartíma. 
Skáparnir eru síðan til í ýmsum 
stærðum.

Hugmyndin á bak við Fodder 
Solutions er áströlsk en búið er að 
setja upp samsetningarfyrirtæki í 
Bandaríkjunum. Þurrt kornið er 
einfaldlega sett á sérstaka bakka 
sem fara í ræktunarskápinn. Eftir sex 
daga kemur út um 8 kg grasmotta 
með rótum. Þar sem þetta er ræktað 
í vatnsbaði eru engin jarðvegsefni 
með þessu þannig að kýr og sauðfé 
geta étið grasmotturnar upp til agna. 

Viðtökur framar björtustu vonum

„Bændur sem eru að gefa bygg geta 
sexfaldað þyngdina á fóðrinu með 
þessu móti og búið til ferskt fóður 
sem er margfalt næringarríkara og 
mun auðmeltara en hreint bygg. 

Þannig ná menn hámarksafköstum 
út úr bygginu.“

– En hvernig hafa bændur tekið 
þessari nýjung?

„Viðtökurnar hafa verið framar 
björtustu vonum. Hér á sýningunni er 
búið að handsala tveim samningum. 
Hugmyndin hjá okkur er síðan að 
fara hring um landið og sýna þennan 
búnað. Þá stefnum við á að byrja í 
Skagafirði og fara norður í Fljót, þar 
sem snjóaði á dögunum. 

Það hafa komið til okkar 
kúabændur að skoða þetta og líka 
fjárbændur. Einn fjárbóndi taldi sig 
t.d. aðeins þurfa að auka fallþungann 
hjá sér um eitt kíló fyrir slátrun til 
að greiða upp slíka einingu á tveim 
árum,“ sagði Einar. Taldi hann að 
fyrir kúabónda gæti svona kerfi 
verið að borga sig upp á 12 til 18 
mánuðum og þá ef litið væri einungis 
til þess að bóndinn gæti helmingað 
kjarnfóðurkostnað sinn. /HKr.
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Landsmót hestamanna fór 
fram samkvæmt venju og nú 
á Gaddstaðaflötum við Hellu. 
Veðurguðirnir settu mark 
sitt á mótið og sannarlega 
spillti rigning, rok og kuldi 
mótshaldinu framan af, en þó 
voru tveir síðustu dagarnir 
veðurfarslega ágætir. 

Dró að þúsundir manna 

Landsmótið er stærsta 
landbúnaðarhátíð sem haldin er 
hér á landi og ein fjölmennasta 
útihátíð landsins. Landsmótið 
var velsótt þótt ljóst sé að veðrið 
hafi dregið nokkuð úr aðsókn. 
Hitt skal svo sagt hér að fáir ef 
nokkur atburður annar, fengi 
þúsundir manna allsstaðar að úr 
heiminum til að fylla brekkurnar af 
fólki dag eftir dag í kulda og trekki 
eða slagveðri annar en íslenski 
hesturinn. 

Hestamenn báru lof á 
ræktunarstarfið og mér er til efs 
að nokkru sinni hafi svo margir 
glæsihestar og snilldarreiðmenn 
komið til landsmóts eins og nú. 
Hér áður var allt nokkuð vitað 
fyrir fram þá báru nokkrir hestar 
og hestamenn höfuð og herðar 
yfir aðra en nú koma til leiks tugir 
hesta og afreksknapa og ekkert er 
fyrirséð fyrr en að dómarar ljúka 
störfum, hver sigrar. Eigi að síður 
komu nú fram einstakir höfðingjar 
sem báru af í sínum flokki og 
voru aldrei í hættu, þeir Spuni frá 
Vesturkoti í A-flokki gæðinga og 
Loki frá Selfossi í B-flokki, annar 
með 9,30 og hinn 9,39. Þessir 
hestar báðir eru svo stórkostlegir 
á góðum degi að margt í þeirra 
fari og fasi er svo flott að manni 
finnst það ekki af þessum heimi. 
Þar sýndu Þórarinn Ragnarsson og 
Sigurður Sigurðarson snillingana 
og hestamenn og knapar voru í 
fremstu röð. 

Engu að kvíða 

Engu er að kvíða um framtíðina 
hvað hestakostinn varðar, en Arion 
frá Eystra-Fróðholti, Stormur frá 
Herríðarhóli og Konsert frá Hofi 
voru stórkostlegir ásamt mörgum 
öðrum yfirburðahestum. Arion 
banki ætti að verðlauna sjálfan 
sig með nafna sínum og semja 
um að gera sérstakan sparibauk 
honum til heiðurs því bankinn ber 
nafn hestsins en ekki öfugt, Ársæll 
Jónsson var á undan með nafnið. 
Heiðursverðlaun hlutu svo tveir 
merkir stóðhestar, þeir Vilmundur 
frá Feti og Stáli frá Kjarri.

Hestamenn eiga stórleik 

Ég óska hestamönnum innilega 
til hamingju með Landsmótið og 
okkur öllum til hamingju með 
hestinn og reiðmennina snjöllu, 
frábært fólk. Eftir þetta landsmót 
verða aðstandendur landsmótsins 
að setjast niður og velta fyrir sér 
framtíðinni. 

Ég fann að nokkur þreyta er 
kominn í hestamenn með að mótið 
skuli standa yfir í átta daga. Bæði er 
það langur tími og mjög dýrt fyrir 
þá sem bera uppi þungann á mótinu, 
hestamennina og hrossabúgarðana. 
Spurningin er þessi, er hægt að 
fækka dögum um helming, fara 
niður í fjóra landsmótsdaga í stað 
átta? 

Er hægt að fækka hrossum 
skráðum inn á landsmót um 
helming? 

Er hægt að byggja upp enn 
meiri spennu og hátíðleika, ekki 
síst inn á tvo síðustu dagana, að 
þeir verði nokkurs konar þjóðhátíð 
eða þjóðarleikar sem flestir vilja 
upplifa og fjölga fólki verulega sem 
sækir mótið? 

Ég sá gott viðtal við hrossa-
bóndann á Hofi í Skagafirði, Baltasar 
Kormák, kvikmyndaleikstjórann 
snjalla, sem setti fram sterkar 
skoðanir um breytingar sem ég 
get tekið undir. Nú er rétti tíminn 
að ræða breytingar. Það eru aðeins 
þeir bestu sem eiga erindi inn á 
landsmót. Hátíð þarf að vera stutt 
og snörp og hátindurinn hverju 
sinni með mikið aðdráttarafl, 
því verða hestamenn að meta 
aðstæður landsmótanna upp á 
nýtt. Hinn stóri atburðurinn er svo 
heimsmeistaramótið um íslenska 
hestinn sem fram fer annað hvert 
ár í Evrópu. 

Nú eru menn vonandi hættir 
að deila um staðsetningu 
landsmótanna, þar eru þrír staðir 
sterkastir; Hella, höfuðborgar-
svæðið og Skagafjörðurinn, að 
vísu með þeirri breytingu að 
mínu mati að færa mótið heim 
að Hólum aftur. Hólar hafa allt 
til að bera sem landsmótsstaður 
og þar verður fjárfestingin 
m.a. nýtt af Háskólanum og 
hestamönnum árið um kring. 
Fyrir utan hitt að Hjaltadalurinn 
með sína sögu og fegurð er síst 
verri en Vindheimamelar. Og 
uppbyggingin heima á Hólum 
væri landsmóti mikilvæg og öfugt. 
Það verður spennandi að fylgjast 
með umræðunni um landsmótin 
í hesthúshornunum hringinn í 
kringum landið. Hestamenn eiga 
leik og það stórleik.

Guðni Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra:

Glæsihestar og 
snilldarreiðmenn

Byggið, sem sést hér í miðjubakkanum í neðri hillunni, verður að tilbúnu 
fersku næringarríku fóðri fyrir búfé á sex dögum. 

Framleiðsluskáparnir eru smíðaðir í Bandaríkjunum og eru mjög vandaðir. 
Þeir eru gerðir til að geta sinnt hlutverki sínu í allt að 40 stiga frosti. 
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www.rekstrarland.is Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
• 

14
17

23

Það er mikilvægur hluti starfsins að vera vel búinn, til að geta 
leyst verkefnin vel af hendi. Í Rekstrarlandi fæst þægilegur 
vinnufatnaður sem eykur starfsöryggi en efnin og verkfærin 
sem notuð eru tryggja síðan endanleg gæði vinnunnar. 

Hafðu samband við sérfræðinga 
okkar í Rekstrarlandi í síma  
515 1100 eða hjá útibúum  
Olís um land allt.

Láttu Rekstrarland
létta þér lífið
Hágæða vinnufatnaður í Rekstrarlandi

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 14. ágúst

Bílabúð Benna
Vagnhöfða 23  
110 Reykjavík
Sími: 590 2000

Dekkin 
í verkin
Traktorinn, jeppinn, fjórhjólið og mótorhjólið

Upplýsingar á benni.is

Erum með dekk í öllum 
verðflokkum. Góð ráð og 

tilboð veita sölumenn 
okkar í síma 590 2045

Umboðsmenn 
um land allt

Gæðadekk fyrir íslenskan landbúnað

Fyrir jeppann, fjórhjólið og mótorhjólið

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

HAGSTÆTT VERÐ

REKSTRARVÖRUR – GOTT ÚRVAL

Sjá nánar í vefverslun okkar á VBL.is undir beislishlutir

Gott útsýni af svölum 
úr pottinum af pallinum

 

SÍ A 1969

GLER OG SPEGLARSmiðjuvegi 7 Kópavogi • Sími 54 54 300 • ispan .is

SKJÓLVEGGIR MEÐ GLERI 
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Talsverðar skemmdir hafa orðið 
á varnargörðum við bæinn 
Skjaldfönn í Skjaldfannardal í 
kjölfar leysinga og vatnavaxta í 
Selá sem fylgdu djúpri lægð sem 
gekk yfir landið fyrir skömmu. 
Allir skurðir eru fullir af vatni og 
tún kaffærð í jökulleir.

Indriði Aðalsteinsson, 
bóndi á Skjaldfönn í 
Skjaldfannardal við 
Ísafjarðardjúp, segir 
gríðarlegar leysingar 
hafa verið í síðustu viku 
og hreint ekkert annað 
en hamfaraflóð í dalnum.

Snjóþungur vetur

„Veturinn var einstaklega 
snjóþungur og í kjölfar lægðarinnar 
sem gekk yfir landið ekki alls fyrir 
löngu urðu miklar leysingar ásamt 
mikilli útkomu og aðstæður þannig 
bráðnunin varð nánast öll í einu og 
það fór allt á flott.“

Indriði segir engar heimildir 
um flóð af þessu tagi áður í 
Skjaldfannardal enda mjög sérstakar 
aðstæður að ræða þegar fara saman 
mikil snjóalög og mikla úrkomu. 

Skemmdir á varnargörðum

Að sögn Indriða eru talsverðar 
skemmdir á varnargörðum við Selá 
en görðunum 
er ætlað að 
verja túnin á 
Skjaldfönn fyrir 
ágangi Selár og 
landbroti. „Selá 
er jökulá sem ber 
fram gríðarlegt 
magn af möl og 
sandi og farvegur 
hennar breytist 
ört. Í flóðinu 
núna má segja að 
áin hafi eyðilegt 
þrjá af fjórum 
mik i lvægus tu 
varnargörðunum á 
jörðinni. Tjónið er 
því upp á margar 
milljónir króna.“

Túnin á kafi í 
leir

Í vatnavöxtunum rann áin einnig 
yfir tún og kaffærði þau í jökulleir 
sem gras á erfitt með að vaxa upp í 
gegn. Indriði óttast því að lítið hey 
fáist af túnunum í sumar.

„Til viðbótar þessu eru allir 
skurðir á Skjaldfönn fullir af 
jökulvatni úr Selá sem étur bakka 
þeirra og grynnir um leið,“ segir 
Indriði. 
 /VH

Miklar leysingar í Skjaldfannardal:

Skemmdir á varnargörðum, túnum og skurðum

Það var óvenjumikið vatn í Selánni, sem sést hér liðast niður dalinn. Á mynd-

sem stendur handan árinnar. 

Skógardagur Norðurlands í Kjarnaskógi
– Ketilkaffi var hitað yfir eldi, steiktar lummur og poppað í forláta pönnu
F y r s t i  S k ó g a r d a g u r 
Norðurlands svar haldinn 
var í Kjarnaskógi á Akureyri 
nýlega. Að deginum stóðu 
Norðurlandsskógar, Skógrækt 
ríkisins, Skógræktarfélag 
Eyfirðinga, Félag skógarbænda á 
Norðurlandi, Skógfræðingafélag 
Íslands og gróðrarstöðin 
Sólskógar.

Boðið var upp á leiksýningu, 
gestir gátu fylgst með skógarhöggi 
og þá var sýning sem nefnist Frá 
fræi til fullunninnar vöru þar 
sem sýnd voru fræ nokkurra 
trjátegunda og trjáplöntur tilbúnar 
til gróðursetningar ásamt ýmsum 
öðrum plöntum. 

Skógarvélasýning var einnig á 
dagskrá, en m.a. var sýnt hvernig 
timburvagn Skógræktarfélags 
Eyfirðinga er notaður til að flytja 
trjáboli úr skógi, eldiviðarvél sem 

bútar og klýfur eldiviðarefni, 
flettisög og stauravél.

Teflt var í skóginum og einnig 
var þar ratleikur. 

Ketilkaffi var hitað yfir eldi, 
steiktar lummur og poppað í forláta 
pönnu en einnig var hægt að vefja 
gerdeigi um grein og baka yfir eldi 
og féll það vel í kramið hjá yngstu 
kynslóðinni. 

Stefnt er að því að halda þennan 
viðburð aftur að ári.  
 /MÞÞ

tálmi fyrir sauðféð á 

í ánni.

 Myndir / Pétur Halldórsson.
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Mig langar að deila með ykkur 
reynslu minni af Bio Kult 
Original gerlunum. 

Forsagan er þannig að ég 
var mjög veik í mörg ár. Ég 
ákvað að taka málin í mínar 
hendur og breytti mataræðinu 

alveg en náði samt ekki alveg 
fullri heilsu. 

Ég hóf þá að kynna mér 
hvað góðir gerl ar geta 

gert fyr ir heilsuna. 
Ég fann eftir 

mikla leit á 
netinu og víðar 

að sennilega 
vantaði 

mig einn 
ákveðin 
geril í 

meltingaflóruna en það er svokallaður jarðargerill (e. Bacillus Subtillis).  
Ég fór að leita að lifandi gerlablöndum hér á landi sem innihalda þennan geril 

en það virtist ekki vera í neinum nema Bio Kult Orginal vörunni.  Ég ákvað að 
prófa, og þá viti menn, það varð algjör umbylting á heilsunni hjá mér!

Þar sem ég hef unnið við heilsu ráðgjöf þá ákvað ég upp á mitt einsdæmi að 

breiða út mína vit neskju og ánægju 
mína með Bio Kult Original gerlana 
því þeir hafa algjörlega breytt lífi 
mínu. 

Gerlarnir hjálpa fólki m.a. með 
meltingarvandamál og mæli ég með 
því við mína skjólstæðinga sem eiga 
sem dæmi við hægðatregðu að 
stríða að nota Bio Kult Original þar 
sem þeir hjálpa m.a. til við útskilnað 
í meltingarveginum. Öll þurfum við 
að losa úr meltingarveginum upp-
söfnuð óæskileg efni sem við fáum 
með neyslu á sumum matvælum og 
til þess mæli ég alltaf með Bio Kult 
Original gerlunum. 

Þá er einnig vert að geta þess 
að ég hef notað Bio Kult Orginal 
gerlana líka fyrir hundinn minn sem 
er 10 ára gamall af Cavalier gerð. 
Hún varð veik í maga og alltaf að 
róta í mold og éta hana, það var 
eins og hana vantaði eitthvað ákveðið 
efni. Ég prófaði að gefa henni Bio Kult 
Orginal gerlana sem ég setti út í matinn hennar daglega. Hún lagaðist heilmikið 
og hef ég síðan haldið áfram að gefa henni Bio Kult Original gerlana á hverjum 
degi með góðum árangri.

Ég er ákaflega þakklát fyrir Bio Kult Orginal gerlana, því þeir hafa algjörlega 
breytt minni heilsu og hundsins! Ég mæli hiklaust með Bio Kult Original fyrir 
alla. 

Þórunn G. Þórarinsdóttir  

Algjör bylting á heilsunni eftir að ég fann Bio Kult Original gerlana

Nýjung frá Bio-Kult fyrir börn
Þekkirðu þetta vandamál?

Skúli Sigurðsson hefur notað Brizo með góðum árangri
Ég þurfti svo oft að kasta þvagi og náði ekki að tæma blöðruna í hvert 
skipti. Þetta var óþægilegt, en ég vildi ekki nota lyf við þessu. Mér bauðst 
að prófa Brizo og ég fann fljótlega að það virkaði vel á mig. Ég er mjög 
ánægður með árangurinn.    

Skúli Sigurðsson

1 hylki 2svar á dag
BrizoTM er sojaþykkni sem getur umbylt lífsgæðum karlmanna. 
Inniheldur soja, ekki erfðabreytt (GMO free).
 

Brizo fyrir bununa

Láttu sólina kyssa þína 
fallegu húð

Finni heldur Mandarin extract og 
Mandarin olíu, Polemo extract, 

Kapers extract, svartan pipar, Kopar, 
C vítamín.
Öll innihaldsefnin eru náttúruleg sem 
hafa verið þurrkuð og meðhöndluð á 
þann máta að virku efnin varðveitast 
mun betur. 

vikur áður en farið er í sól.  Perfect 

sól. Þegar sólin skín á húðina þá örvast melanín frumurnar í húðinni.

Bio-Kult Infantis er vísindalega þróuð blanda af vinveittum gerlum, Omega 3 og D3 vítamín 
fyrir ungabörn og börn á öllum aldri.

Inniheldur: 

gerlum. 
 o Reynslan og rannsóknir sýna að gerlarnir 

styrkja og bæta bæði melting una og 
heilsuna.

nauðsynlegt hlutverk í myndun heila fruma 

og styrkjandi fyrir ónæmis kerfið.

ráðlögðum dags skammti.

sem styrkri melt ing una og  fyrirbyggja niðurgang. 

Infantis er bragðlaust. 

Sofðu rótt í alla nótt 
notaðar til að leysa svefn vanda-
mál. Slakandi áhrif af laufblöðum 
Sítrónu Melissu (Citron Melissa 
extract), eru þekkt og hefur jurtin 
verið notuð í te eða olíur til að 
laga meltingaóþægindi og sem 
tauga slak andi. Kamillan er vel 
þekkt sem róandi og blanda af 
B vítamínum og magnesíum er 
vöðva slakandi.

þú þarft til að viðhalda góðum 

sam setning – með náttúrulegum 
efnum og vítamínum.

Takið 2 töflur 1 klst fyrir svefn.



16 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 17. júlí 2014

Grænn litur er sagður róandi 
og oft notaður þar sem fólk 
á að slappa af. Grænt er 
samt ekki bara grænt því 
liturinn er til í margs konar 
tónum. Í grasagarðinum 
í Kew í London má sjá 
margar útgáfur af grænum 
lit, allt frá dökkgrænum 
laufum frumskógartrjáa 
yfir í eiturgræn blöð 
kjötætuplantnanna.

Gildi grasagarða er meira en 
margir halda því auk þess að 
vera sýningarsvæði fer þar fram 
mikilvægt vísindastarf. 

Þegar ég var í námi í 
ethnobotany fór hluti námsins 
fram í Kew-garðinum og þar 
kynntist ég því gríðarlega mikla 
og mikilvæga vísindastarfi sem 
þar á sér stað bak við tjöldin. 
Mér brá því illilega í vor þegar 
ég sá að fjárveitingar til garðsins 
hafa dregist saman um hátt í 
fimm milljón pund á skömmum 
tíma, en það jafngildir hátt í 
milljarði króna. 

Stjórnendur garðsins hafa 
bent á að slíkur niðurskurður 
muni lama starfsemi garðsins 
og að segja verði upp um 125 
starfsmönnum vegna hans. 

Kew hýsir eitt stærsta safn í 
heimi af þurrkuðum plöntum og 
eru mörg þeirra frumeintök sem 
notuð eru til að greinaplöntur í 
tegundir. Þar er einnig að finna 
margar af sjaldgæfustu plöntum 
í heimi, sem sumar eru taldar 
útdauðar í náttúrunni, gríðarlegt 
safn af handverki, vörum og 
hlutum úr plöntum. Fyrir utan 
sýningarsvæðið sem er opið 
almenningi. 

Attenborough til hjálpar

Fyrir skömmu gengu Jane 
Goodall, sem þekktust er fyrir 
rannsóknir sínar á simpönsum, 
og sjónvarpsmaðurinn David 
Attenborough til liðs við Kew. 
Bæði hafa þau lýst undrun sinni 
og hneykslun á því að svelta 
eigi garðinn fjárhagslega og 
segja skammsýni ráðamanna 
fyrir neðan allar hellur. 

Á vorin er gaman að skoða 
krókusa og laukabeðin, auk 
þess sem kirsuberjatrén skarta 
þá sínu fegursta. Garðurinn er 
í fullum blóma frá því í júlí 
og fram í september og þá 
blómstra hrossakastaníurnar, 
sólblóminn og vatnaliljurnar. 
Haustlitir lauftrjánna í Kew eru 
stórfenglegir og engum öðrum 
líkir og margar tegundir bera 
litrík ber og aldin. Á veturna 
gefst aftur á móti tækifæri til 
að virða fyrir sér lögun trjánna 
og skoða á þeim börkinn sem er 
fjölbreyttari en margan grunar.

Kúluhattur úr korki

Í Pálmahúsinu er hægt að 
skoða plöntur úr hitabeltinu og 
í kjallara hússins er sýning á 
vatna- og sjávargróðri. Í The 
Prince of Wales Conservatory 
er að finna sýnishorn af 
mismunandi gróðurhverfum 
sem spanna allt frá eyðimörkum 
til hitabeltisins. 

Þeir sem hafa áhuga á 
plöntunytjum ættu að kíkja á 
sýninguna Plants+People, þar 
sem hægt er að skoða ýmislegt 
áhugavert sem maðurinn 
fær og býr til úr plöntum. Í 
einum básnum er hægt að 
þefa af hinum ótrúlegustu 
ilmefnum sem jurtir gefa frá 
sér, en í öðrum eru hljóðfæri, 
smíðagripir, fatnaður ofinn úr 
ananasþráðum og kúluhattur úr 
korki.  /VH

STEKKUR 
Fjármagn til Kew 
skorið niður Góður traktor gulli betri

Þegar rækta á skóg er gott að eiga 
góðan traktor og hann þarf hvorki 
að vera 200 hestöfl eða glænýr úr 
kassanum. Þetta veit Þorvaldur 
Böðvarsson, skógarbóndi á 
Grund II í Vestur-Hópi, sem 
keyrir öllum sínum plöntum út 
í skógræktarsvæðið á forláta 
Massey Ferguson 35x, trúlega 
árgerð 1964. 

Traktorinn er á tvöföldum 
dekkjum að aftan, sem gerir 
hann stöðugan og eykur flotið. 
Tvöföldunin nýtist vel á 
skógarslóðunum á vorin sem eru oft 
blautir og illir yfirferðar og einnig 
þegar þarf að hossast um móana við 
girðingaviðhald. Þorvaldur nýtir 
traktorinn líka til slóðagerðar um 
skógræktarlandið. Við það verk er 
settur tætari aftan í traktorinn og 
tönnin að framan á virkar vel til að 
leggja nýjar slóðir og laga þá eldri.

Skógrækt hófst á Grund II árið 
2009 og árlega hefur Þorvaldur sett 
niður á bilinu 9.000–15.000 plöntur 
með aðstoð góðra manna. Þetta 
kemur fram á vefnum skogarbondi.
is. 

Fyrsta Huber-
dráttarvélin var 
smíðuð árið1892 
og var með Van 
Duzen-gufuvé l 
en þar sem 
v é l a r b ú n a ð u r 
hennar reyndist illa 
var framleiðslunni 
hætt. 

Framleiðandinn, 
sem hét Edwin 
Huber og var 
járnsmiður, gafst þó 
ekki upp og rúmum 
áratug síðar var 
reynt aftur og með bensínvél. 
Vinsældir Huber-dráttarvéla voru 

talsverðar í Bandaríkjunum en 
framleiðslu þeirra var hætt í seinni 
heimsstyrjöldinni.

Huber með Van Duzen gufuvél

Búnaðarsamband Vestfjarða:

Bændadagur í Bolungarvík
Laugardaginn 5. júlí var 
Bændadagur Búnaðarsambands 
Vestfjarða (BSV) haldinn á 
markaðs dögum í Bolungarvík. 

Þar var grillvagn frá Lands-
sambandi Sauðfjárbænda (LS) 
þar sem grillað var lambakjöt til 
að kynna hið íslenska lambakjöt 
fyrir gestum hátíðarinnar. En þar 
sem leiðindaveður var og ekki 
flugveður til Ísafjarðar komust 
kjötiðnaðarmennirnir ekki vestur 
sem áttu að standa vaktina við 
vagninn. Hljóp Sigmundur Hagalín 
Sigmundsson, bóndi á Látrum við 
Ísafjarðardjúp og formaður 
B ú n a ð a r s a m b a n d s 
Vestfjarða, í skarðið. 
Stóð hann vaktina við 
grillið af mikilli snilld og 
Kristín dóttir hans sneiddi 
niður kjötið og gaf fólkinu 
að smakka. 

Arna fékk 
hvatningarverðlaun

Búnaðarsamband Vestfjarða 
veitti hvatningarverðlaun fyrir 
árið 2013 og að þessu sinni 
var það mjólkurvinnslan Arna ehf. 
sem hlaut þau og tók Arna María 
Hálfdánardóttir, dóttir mjólkurbús-
stjórans, við verðlaununum 
fyrir hönd fyrirtækisins. Á 
viðurkenningarskjalinu stendur:

„Búnaðarsamband Vestfjarða 
veitir Örnu ehf. mjólkurvinnslunni 
í Bolungarvík „Hvatningarverðlaun 
2013“ fyrir brautryðjandi starf í 
úrvinnslu mjólkur á starfssvæði 
Búnaðarsambands Vestfjarða.

Starf fyrirtækisins hefur ekki 
aðeins verið lyftistöng atvinnu og 
nýsköpunar á Vestfjörðum heldur 
einnig opnað nýja möguleika á 
mjólkurvinnslu fyrir aðila sem 
hingað til hafa ekki geta notið 
þeirra möguleika sem hefðbundnar 
mjólkurvörur bjóða uppá.

Fyrirtækið hefur með starfi sínu 
verið hvatning fyrir aðra nýsköpun 
á starfssvæði Búnaðarsambands 
Vestfjarða og það ber að þakka.“

Sigmundur Hagalín Sigmundsson, bóndi 
á Látrum við Ísafjarðardjúp, var ekki í 
neinum vandræðum með að bregða sér í 
hlutverk kjötiðnaðarmeistara við grillvagn 
LS þegar ljóst var að meistararnir úr MFK 
kæmust ekki vestur vegna veðurs. Síðan 
sá Kristín dóttir hans um að brytja kjötið 
niður í gestina. 

Arna María Hálfdánardóttir tók við 
hvatningarverðlaunum sem BSV 
veitti mjólkurvinnslufyrirtækinu Örnu 
í Bolungarvík. 
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Hinn 13. júlí sl. varð Dýra vernd-
arsamband Íslands 100 ára, en 
það hefur starfað óslitið síðan á 
stofnfundinum þann dag sumarið 
1914. Á þessum árum hafa þó 
orðið ýmsar nafnabreytingar en 
nú sem fyrr eru þetta einu alhliða 
dýraverndarsamtökin í landinu. 
Þau láta sig varða velferð allra 
dýra, hvort sem um er að ræða 
búfé, gæludýr eða villt dýr.

Seint á 19. öld og í byrjun 20. 
aldar var farinn að koma fram áhugi 
á að vinna að ýmsum úrbótum í 
meðferð dýra og þó einkum búfjár. 
Vetrarfóðrun var oft ábótavant í 
harðbýlu landi og því skipti löggjöf 
um eftirlits- og fóðurbirgðafélög 
miklu máli, sem Búnaðarfélag 
Íslands beitti sér fyrir. Þá voru fyrstu 
dýraverndarlögin sett snemma á 20. 
öld, en við samningu þeirra komu hin 
nýju samtök um dýravernd 1914 mjög 
við sögu með Tryggva Gunnarsson 
bankastjóra, Ingunni Einarsdóttur 
og fleiri frumkvöðla í fararbroddi. 
Baráttumálin voru margvísleg, flest 
tengd búfjárhaldi, svo sem kröfur um 
mannúðlegri aðferðir við geldingu 
og slátrun. Þá skipti miklu máli á 
þessum árum að dýralæknaþjónusta 
var smám saman að eflast.

Nú er öldin önnur en þó eru 
sum málin furðu lík. Ný vandamál 
hafa komið upp, viðhorf hafa 
verið að breytast en eitt er víst að 
slík áhugamannasamtök, þar sem 
fólk vinnur af hugsjón að bættri 
velferð dýra, gegna veigamiklu 
hlutverki. Hinn lagalegi grunnur 

hefur nýlega verið efldur með 
rækilegri endurskoðun reglna 
sem varða velferð dýra. Þar hefur 
Dýraverndarsamband Íslands komið 
mikið við sögu. Jafnframt er um 
samfélagsmál að ræða því að öllum 
ber okkur skylda til að gæta þess 
að vel sé farið með dýr þannig að 
eðlislægt atferli þeirra fái að njóta 
sín sem best.

Tryggvi Gunnarsson, fyrsti 
formaðurinn, og samstarfsfólk hans 
stofnuðu ritið Dýraverndarann árið 
1915 og kom það út óslitið í nær sjö 
áratugi. Fyrir fáeinum árum var hann 
endurvakinn, fyrst í rafrænu formi og 
síðan prentuðu síðan 2013. Allir geta 
sent efni í blaðið, félagar sem aðrir 
(dyravernd@dyravernd.is). Þá má 

geta þess að Dýraverndarsamband 
Íslands hefur eignast hentugt 
húsnæði fyrir skrifstofu og 
fundahald á Grensásvegi 12a í 
Reykjavík. Einnig má nefna að 
erlend samskipti eru veruleg, einkum 
við hinar Norðurlandaþjóðirnar. 
Á afmælisfundinum sem þar var 
haldinn sunnudaginn 13. júlí 
síðastliðinn kom fram sterkur 
félagsandi og bjart virðist yfir 
starfsseminni. Þar fluttu þær Linda 
Karen Gunnarsdóttir og Hallgerður 
Hauksdóttir fróðlegt erindi um sögu 
félagsskaparins. Núverandi formaður 
DÍS er Hallgerður Hauksdóttir. 

Ólafur R. Dýrmundsson
(Formaður DÍS frá 2007–2012) 
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ÞARNA FÓR ÉG 
SJÁIÐ TINDINN!

Aldarafmæli Dýraverndarsambands Íslands

Ólafur R. Dýrmundsson, fyrrverandi formaður, og Hallfríður Hauksdóttir, 
núverandi formaður Dýraverndarsambands Íslands, slá á létta strengi á 
afmælisfundinum 13. júlí.

Verð á evrópsku hveiti lækkaði 
mikið í síðustu viku og hefur 
ekki verið jafn lágt í lengri tíma. 
Þurrkar í Frakklandi draga úr 
uppskeru.

Verðlækkunina má rekja til 
þess að í nýlegri skýrslu frá 
Landbúnaðarstofnun Bandaríkjanna 
kemur fram að birgðir þar sé nægar. 
Út frá langtímaveðurspám fyrir 
Bandaríkin má gera ráð fyrir góðri 
uppskeru á kornbelti Bandaríkjanna 
og gæti verð í Evrópu því fallið enn 
meira þegar líða fer á haustið. 

Skilyrði í Þýskalandi hafa verið 
kornbændum í vil undanfarið en 
talið er að rigningar geti tafið þegar 
kemur að uppskeru. Búist er við 
metuppskeru af korni í Svíþjóð á 
þessu ári. 

Kornrækt í Evrópu:

Verð hefur farið 
lækkandi
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Á hverju ári er flutt til landsins 
talsvert magn af lifandi stofu-
p löntum,  ávaxtatr jám, 
berjarunnum, skrautrunnum og 
fleiri tegundum plantna í pottum. 
Moldin í pottunum er iðandi af lífi 
og í sumum tilfellum geta fylgt með 
lífverur sem ílengjast hér á landi.

Erling Ólafsson, skordýra-
fræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, 
segir að innflutningur á plöntum 
og þá sérstaklega með rótum í 
mold bjóði hættunni heim hvað 
varði alls konar smákvikindi og 
plöntusjúkdóma sem ekki eiga hér 
heima. 

Lífið í moldinni

„Innflutningur á plöntum er 
talsverður hvort sem það er gert til 
endursölu eða af einstaklingum sem 
taka með sér plöntur sem þeim þykir 
fallegar og vilja rækta hér. 

Í jarðvegi plantna sem fluttar eru 
inn í pottum er að finna heilt vistkerfi 
og fjölbreytt samfélag lifandi vera. 
Mold er lítils virði ef það er ekkert 
líf í henni og til þessa hún virki þurfa 
að vera í henni allt í senn örverur, 
sveppir og smádýr. 

Ég hef skoðað lítillega í mold 
sem fylgir ávaxtatrjám sem flutt 
eru inn og plantað í garða. Þar hefur 
ýmislegt leynst og stundum iðað 
af lífi. Sumar þessar lífverur geta 
hæglega náð fótfestu hér en aðrar 
gera það ekki. Það er heldur ekki þar 
með sagt að allar þessar lífverur séu 
skaðlegar eða af hinu illa en það þarf 
heldur ekki marga skrattakolla til að 
valda tjóni,“ segir Erling.

Takmarkað heilbrigðisvottorð

„Innfluttum plöntum á að fylgja 
heilbrigðisvottorð sem tryggir að 
ákveðnar lífverur eða sjúkdómar fylgi 
ekki með í sendingunni samkvæmt 
reglugerð. Listinn er ekki langur og 
um leið tryggir hann ekki að margt 
annað sem ekki er á honum geti ekki 
borist hingað. Auðvitað eru til margir 
aðrir skaðvaldar en þeir sem erum 
listanum og heilbrigðisvottorð hefur 
ekkert með þá að gera.“

Erling segir að því miður sé það 
svo að fullgilt heilbrigðisvottorð 
sé engin trygging fyrir því að 
skaðvaldar fylgi ekki sendingum. 

„Mönnum getur yfirsést og sjálfur 
hef ég komið að plöntusendingu í 
gámi þar sem allir pappírar fylgdu 
og voru rétt stimplaðir þrátt fyrir að 
það væri búið að éta öll laufblöð 
af plöntunum þegar þær bárust til 
landsins.“

Rakin til framleiðenda og birgja

„Spánarsnigill er dæmi um kvikindi 
sem hefur skotið upp kollinum hér 
og þar um landið frá því að hann 
greindist hér fyrst fyrir rúmum áratug 
en það er ekki þar með sagt að hann 
sé landlægur um allt land. Meðal 
fundarstaða hans er Hveragerði, á 
höfuðborgarsvæðinu, í Hnífsdal, 
Ólafsfirði, Vestmannaeyjar, Akureyri 
og Höfn í Hornafirði. Í sumum 
tilfellum er bara um eitt staðfest 
tilfelli að ræða.“ 

Erling segir að í sumum tilfellum 
megi rekja Spánarsnigla sem finnast 
á nýjum stöðum til plöntusendinga 
frá framleiðendum eða birgjum þar 
sem hann er þekktur fyrir hvort sem 
það eru plöntur sem ræktaðar eru hér 
á landi að fluttar inn í pottum. 

Vafasamur innflutningur

„Í mínum huga er það nánast tilræði 
við íslenska náttúru að flytja inn 
jarðveg og lifandi plöntur í pottum 
og öllu því sem þar getur fylgt með. 

Ef ég man rétt var ekki fyrir svo 
löngu bannað að fylja inn allan 
jarðveg en eftir að það var leyft hefur 
innflutningurinn aukist mikið. Að 
mínu mati er mjög vafasamt að gera 
þetta og þrátt fyrir að slíkt megi ættu 
menn að hafa vit á því að gera það 
ekki og hugsa dæmið til enda,“ segir 
Erling Ólafsson, skordýrafræðingur 
hjá Náttúrufræðistofnun.

 /VH

Allt iðandi af lífi
– heilu vistkerfin geta fylgt innfluttum plöntum í pottum

Talið er að spánarsnigill hafi 
borist til Íslands skömmu eftir 
2000 og hefur hann fundist 
víða um landið og í öllum lands-
hlutum síðan þá. Spánarsniglar 
eru frekir til fæðu og éta nánast 
allt sem að kjafti kemur, hvort 
sem það eru matjurtir, skraut-
jurtir, hræ smádýra eða hunda- 
og kattaskítur.

Spánarsniglar eru rauðir, 
rauðgulir eða rauðbrúnir á litinn 
og kuðungalausir og geta orðið 
allt að 15 sentímetra langir. 
Tegundin er talin upprunnin í 
Suðvestur-Evrópu, en þaðan fór 
hún að berast norður á bóginn af 
mannavöldum skömmu eftir 1960. 

Loftslag er þurrt á upphaflegum heimaslóðum snigilsins og vegna þess er hann tiltölulega mein-
laus þar. Hann dafnar aftur á móti vel í röku loftslagi Norður-Evrópu og er víðast litið á hann sem 
meindýr og skaðvald þar sem hann nær fótfestu. Spánarsniglar gefa frá sér gult slím og eiga sér fáa 
náttúrulega óvini. 

Frjóvga sig sjálfir
Spánarsniglar eru tvíkynja og geta frjóvgað sjálfa sig eða aðra spánarsnigla þegar tveir hittast. Eftir 
að spánarsnigill klekst úr eggi tekur það hann um fimm vikur að verða kynþroska og verpa tugum, 
jafnvel hundruðum, eggja sem klekjast út á þremur til fimm vikum eftir hitastigi. 

Lifa veturinn af
Spánarsniglar grafa sig í jörð á haustin og liggja í dvala yfir veturinn og lifa af hér á landi sé frost í jörð 
ekki mikið.  /VH

Spánarsniglar eiga sér 
fáa náttúrulega óvini

Spánarsnigill.  Mynd / Erling Ólafsson

Pardussnigill er nánast eini óvinur Spánarsnigilsins hér á landi, en hann nam hér land um síðustu aldamót. Hann 
Mynd / Atli Gunnarsson
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Samkvæmt upplýsingum á vef 
Hagstofu Íslands voru flutt inn 
rúm 185 tonn af mómosamold og 
annarri mold árið 2013 og rúm 
70 tonn á fimm fyrstu mánuðum 
2014. Sem dæmi um innflutning 
á lifandi plöntum voru flutt inn 
rúm 32 tonn af ávaxtatrjám, 
berjarunnum, rósum og 
lyngrósum 2013 og rúm 11 tonn 
fyrstu fimm mánuði 2014.

Matvælastofnun annast eftirlit og 
vottun vegna plöntuheilbrigði við 
innflutning plantna og plöntuafurða 
til landsins auk þess sem stofnunin 
hefur eftirlit með innflutningi á 
gróðurmold. Einn starfsmaður 
sinnir eftirliti með innflutningi á 
lifandi plöntum og mold.

Jón Guðmundsson, plöntu-
eftirlits maður hjá Matvælastofnun, 
segir að engar lifandi plöntur 
eða mold flutta inn til landsins 

án þess að sendingunni 
fylgi heilbrigðisvottorð frá 
framleiðslulandinu. „Reglurnar 
gera ráð fyrir að vottorðin votti að 
varan standist þær kröfur sem við 
gerum og séu gefin út af opinberum 
og viðurkenndum eftirlitsaðila í 
framleiðslulandinu.“

Eftirlit og sýnataka

Annað slagið eru tekin sýni úr 
innfluttri mold og þau rannsökuð 
með tilliti til sýkingahættu og 
sendingar með lifandi plöntum 
skoðaðar og athugað hvort 
einhverjar óæskilegar lífverur fylgi 
með sendingunni. 

Að sögn Jóns kemur oft 
fyrir að sendingar séu stöðvaðar 
vegna þess að þær standast ekki 
heilbrigðiskröfur og þá yfirleitt 
sendar aftur til uppruna landsins 

eða eytt hér á landi. Hann segir 
algengara að mold í pokum standist 
ekki heilbrigðiskröfur en lifandi 
plöntur.

„Heilbrigðisvottorð frá 
útflutnings landinu má ekki vera 
eldra en fjórtán daga gamalt þegar 
varan er send og eftirlit er haft með 
sumum tegundum í allt að átta vikur 
fyrir það,“ segir Jón.

Reglur um innflutning á mold

Á heimasíðu Matvælastofnunar 
segir að almenna reglan sé sú að 
óheimilt sé að flytja inn jarðveg, 
safnhaugamold, óunninn eða 
kurlaðan trjábörk og húsdýraáburð. 
Tvenns konar mold er undanskilin. 

Annars vegar er undanskilin 
mómosamold til ræktunar sem 
að meginhluta samanstendur af 
mómosa. Sú mold þarf að vera 

tekin úr mógröfum þar sem aldrei 
hefur verið stundaður landbúnaður, 
ekki innihalda safnhaugamold, 
óunnin eða kurlaðan trjábörk né 
húsdýraáburð.

Hins vegar er undanskilin sú 
mold sem fylgir rótum plantna. Í 
þeim tilfellum á heilbrigðisvottorðið 
sem fylgir plöntunum einnig að ná 
yfir þá mold sem fylgir með. Vakin 
athygli á því að ef plönturnar koma 
frá löndum þar sem nýsjálenski 
flatormurinn er útbreiddur þurfa 
plönturnar að vera alveg lausar við 
mold, nema að sérstök yfirlýsing 
sé á heilbrigðisvottorði um að 
plönturnar komi frá svæði þar sem 
flatormurinn finnst ekki.

Reglur um innflutning
á lifandi plöntum

Samkvæmt reglum verður 

opinbert plöntuheilbrigðisvottorð 
að fylja eftirfarandi plöntum og 
plöntuafurðum við innflutning og 
varan að vera laus við skilgreinda 
skaðvalda. 

Plöntur með rót eða plöntuhlutar, 
græðlingar, blómlaukar, stöngul- og 
rótarhnýði og kartöflur. Afskornum 
blómum og greinum. Rótarlausum 
barrtrjám og barrgreinum frá 
Evrópu og er innflutningsbann 
á nokkrum ættkvíslum. 
Innflutningsbann er er á trjávið 
með berki. Fræ og vatnaplöntur 
ætlaðar í fiskabúr eru undanskilin 
heilbrigðisvottorði.

Óheimilt er að flytja inn 
eftirfarandi plöntutegundir: álm, 
birki, furu, greni, lerki, víði, ösp 
og barrtré frá löndum utan Evrópu 
og vatnaplöntur af ættkvíslinni 
Elodea.  
 /VH

Innflutningur á lifandi plöntum og mold:

Ekkert flutt inn án heilbrigðisvottorðs

Í KUBOTA M108s sameinast tveir eftirsóknarverðir kostir, einfaldleiki og gæði. Vélin er laus við óþarfa  

rafmagnsbúnað en hefur þó allt það sem prýða skal alhliða dráttarvél. Það eru fáar dráttarvélar sem  

standast KUBOTA vélunum snúning þegar kemur að lipurð og beygjuradíus, enda er beygjuradíus  

KUBOTA M108s vélarinnar einungis 4,7 m. KUBOTA M108s skilar aflinu mjög vel og þeir bændur á  

Íslandi sem eiga M108s eru allir sammála um það að olíueyðslan sé ótrúlega lág. Allt þetta og meira  

til er sönnun þess að það er leit að betri dráttarvélakaupum á Íslandi í dag. - Líttu við og kynntu þér þér  

þessar einstöku dráttarvélar

KUBOTA M108s
Ein bestu dráttarvélakaupin í dag

Áreiðanleiki í fyrirrúmi

ár á Íslandi

KUBOTA M108s með samlitum ámoksturstækjum 

kostar aðeins frá kr. 8.590.000,- án vsk

4ra strokka KUBOTA mótor

108 hestöfl

Kúplingsfrír vendigír

32 gírar áfram / 32 gírar aftúrábak

Kúplingsfrír milligír

Loftkæling í húsi

Loftpúðafjaðrandi ökumannssæti

Brettakantar útfyrir afturhjól

Ámoksturstæki með 3ja sviði, dempara, hraðtengi, EURO festingum og skóflu 2,05 m.  

Vökvaútskjótanlegur dráttarkrókur

3 tvöföld vökvaúr tök (1 með stillanlegu flæði)

Vökvavagnbremsa

Tveggja hraða aflúr tak 540 / 750

Aflúr tak sett inn / tekið af með rofa

Lipur og sparneytin alhliðavél sem  

hentar vel í  íslenskan landbúnað.

ÞÓR HF  |  Reykjavík: Krókhálsi 16  |  Akureyri: Lónsbakka  |  Sími: 568-1500  |  www.thor.is 
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Hagfræði- og landbúnaðarrannsóknastofnun Finna um reynsluna af ESB-aðild: 

Innflutningur búvara hefur 
aukist og verðlag hækkað
Árlega gefur finnska stofnunin 
MTT, sem á íslensku gæti 
útlagst sem Hagfræði- og 
landbúnaðarrannsóknastofnunin 
(Economic Research, Agrifood 
Research), út rit um þróun og 
hag landbúnaðarins. Í nýjasta 
heftinu sem fjallar um stöðu 
landbúnaðarins 2013 og þróun 
undanfarin ár er að finna fróðlegan 
kafla um markaðsmál og verður 
hér stiklað á stóru úr þeim kafla.

Verðlag er 18% hærra í Finnlandi 
en að meðaltali í ESB

Verð til neytenda er 18% hærra í 
Finnlandi en að meðaltali innan 
ESB. Á árinu 2013 hækkaði verð 
til neytenda samkvæmt Hagstofu 
Finnlands, um 6,2% meðan vísitala 
neysluverðs hækkaði um 1,5%. 
Matarverð hækkaði stöðugt frá 
árinu 2010 fram á mitt ár 2013. 
Kjöt hækkaði um 7% milli 2012 
og 2013, mjólk hækkuð um 20% 
í verði til neytenda í apríl 2013. 
Aðrar mjólkurvörur hækkuðu um 
3%. Kornvörur, grænmeti, egg og 
ávextir hækkuðu einnig í verði. 
Matarverð hefur hækkað verulega 
umfram almennt verðlag frá árinu 
2000 eða um 42,2% meðan almennt 
verðlag hefur hækkað um 25,9%. 
Undanfarin ár hefur matvöruverð 
hækkað meira í Finnlandi en í öðrum 
evrulöndum ESB.

Hlutdeild stóru verslanakeðjanna 
hefur aukist 

Um árabil hefur smásölu markaðurinn 
í Finnlandi einkennst af verulegri 
samþjöppun. Litlar breytingar voru 
þó á þeirri stöðu fyrir aðild landsins 
að ESB. Um 1980 voru tvær leiðandi 
smásölukeðjur, S group og Kesko, 

með um 58% markaðarins, en árið 
1995 var markaðshlutdeild þeirra 
orðin 62%. Frá aldamótum hefur þessi 
staða hins vegar tekið stakkaskiptum. 
Árið 2000 höfðu þessar tvær stærstu 
verslanakeðjur 66% markaðarins, 
sem síðan óx í 70% árið 2005. 
Síðustu árin hefur samþjöppun 
aukist enn frekar og er nú komið í 
80%. Þýska verslanakeðjan Lidl er 
með 6,6% markaðarins og Suomen 
Lähikauppa (Finnska heimasalan) 
með 7%. Smáfyrirtækjum hefur 
fjölgað mikið í greininni undanfarin 
ár, s.s. bakaríum, hverfaverslunum 
og verslunum með lífrænt vottaðar 
vörur, en þær hafa einungis 1,7% 
markaðshlutdeild. Þessar upplýsingar 
eru að sjálfsögðu áhugaverðar í ljósi 
þess að því er stundum haldið fram 
að samkeppni í verslun hér á landi 
muni aukast með aðild að ESB. 

Helsti vaxtarbroddurinn ekki við 
ESB heldur Rússland

Utanríkisviðskipti með matvæli eru 
þýðingarmikil fyrir Finnland. Litlar 

breytingar voru á útflutningi milli 
áranna 2012 og 2013. Útflutningur 
búvara hélst lítið breyttur í 
verðmætum frá ESB-aðild allt 
fram til ársins 2005, en tók þá að 
vaxa frá árinu 2006 fram til 2009 
þegar efnahagskreppan setti strik í 
reikninginn. 

Á árunum 2010-2012 tók 
viðskipti á Rússlandsmarkaði að 
glæðast á ný en hafa enn dregist 
saman á hefðbundnum mörkuðum 
innan ESB. Rússland er áfram helsti 
vaxtarbroddurinn í útflutningi fyrir 
finnskar búvörur og eru það einkum 
mjólkurvörur sem standa þar að 
baki.

Umtalsverð aukning á 
innflutningi búvara

Innflutningur búvara hefur hins 
vegar aukist umtalsvert, milli 
áranna 2012 og 2013 óx hann um 
5% í verðmætum talið. Halla á 
viðskiptajöfnuði með búvörur hefur 
að jafnaði mátt rekja til innflutnings 
á ávöxtum, grænmeti, kaffi, áfengi 
og tóbaki auk osta og kornvöru. 
Hin síðari ár hefur innflutningur 
aukist á vörum sem einnig eru 
framleiddar í Finnlandi eins og kjöti 
og fiskmeti. Aukinn innflutningur 
búvara kemur fyrst og fremst frá 
öðrum ESB löndum einkum „eldri“ 
sambandslöndum eða 65,8% af 
öllum innflutningi.

Þessar niðurstöður gefa 
vísbendingu um að tækifæri til 
vaxtar í útflutningi er ekki að leita 
innan ESB þessi misserin enda 
er hagvöxtur þar lítill um þessar 
mundir.  /EB

Heimild: Finnish Agriculture and 
Rural Industries 2014

Í aðildarsamningi Finnlands 
(Svíþjóðar og Austurríkis) að 
ESB er kveðið á um sérstakar 
heimildir til stuðnings 
við landbúnað norðan 62. 
breiddargráðu (142 grein) og 
við landbúnað í suður Finnlandi 
(141 grein). 

Stuðningur samkvæmt 142. 
grein, oft nefndur norðlægur 
stuðningur, er tengdur við 
framleiðslu eða gripafjölda. Um 
55,5% landbúnaðarlands í Finnlandi 
er á svæðum sem njóta réttar til 
stuðnings samkvæmt þessu ákvæði. 
Skilvirkni norðlægs stuðnings er 
endurmetin á fimm ára fresti. Árið 
2007 gerði framkvæmdastjórn ESB 
úttekt á því hversu vel tekist hefði 
að ná markmiðum stuðningsins og 
hvort þær aðferðir sem beitt er væru 
enn gerlegar og réttlætanlegar. 

Á grunni niðurstaðna þessarar 
úttektar fóru fram viðræður 
milli framkvæmdastjórnarinnar 
og Finnlands um framtíð og 
þróun norðlægs stuðnings, á 
árinu 2008. Niðurstaðan var sú 
að hætta að tengja stuðning við 
svína- og alifuglakjötsframleiðslu 
við gripafjölda en enn eru 
greiðslur tengdar gripafjölda í 
nautakjötsframleiðslu. 

Dregið úr stuðningi 
Suður-Finnlandi

Stuðningur við landbúnað í 
Suður Finnlandi hefur verið 
endurskoðaður og munu 
greiðslur sem byggjast á grein 
141, samkvæmt samkomulagi 
við ESB dragast saman um 17,4 
milljónir Evra á tímabilinu 2014-

2020. Innanlands stuðningur, 
þ.e.a.s. stuðningur sem greiddur 
er úr sjóðum Finnska ríkisins 
samkvæmt sérstöku samkomulagi 
í aðildarsamningi (greinar 141, 142 
ofl.), hefur dregist saman úr 552 
milljónum Evra árið 2009 í 499 
milljónir Evra árið 2014 (áætluð 
fjárhæð). 

Hlutur finnska ríkisins vegna 
CAP eykst

Stuðningur samkvæmt sameigin-
legri landbúnaðarstefnu ESB, 
CAP, er hins vegar nokkurn veginn 

Evra á sama tímabili. Hlutdeild 
Finnlands í fjármögnun þess hluta 
á tímabilinu hefur hins vegar hæk-
kað úr 555 milljónir Evra (42%) í 
566 milljónir Evra (43%.)  /EB

Breytingar á stuðningi við landbúnað í Finnlandi:

Stöðugt minna fé úr sjóðum ESB

Frá Finnlandi.  Mynd / Wikipedia

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

DRIFSKÖFT OG
DRIFSKAFTAEFNI

GOTT ÚRVAL Í BOÐI

ÖRYGGISHLÍFAR Á
MJÖG HAGSTÆÐU VERÐI

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

HÆGT ER AÐ KAUPA STAKA HLUTI Í DRIFSKAFTAHLÍFAR

ERU ÖRYGGISMÁLIN Í LAGI?

Undanfarnar vikur hefur í 
fréttablöðum gefið að líta heilsíðu-
auglýsingu með fyrirsögninni 
„Álver á heimsmælikvarða“. 

Í auglýsingunni vekur Norðurál 
á Grundartanga athygli á góðum 
tökum sínum á losun mengandi 
efna, einkum flúors. Norðurál 
telur að áhrif fyrirtækisins á lífríki 
Hvalfjarðar séu óveruleg, bendir 
á niðurstöður umhverfisvöktunar 
fyrir árið 2013 því til sönnunar 
og telur gæði rekstrarins á 
heimsmælikvarða. Af þessu tilefni 
óskar Umhverfisvaktin við Hvalfjörð 
eftir því að forsvarsmenn Norðuráls 
svari eftirfarandi spurningum hið 
fyrsta og eigi síðar en 1. ágúst nk.

1. Er frammistaða Norðuráls á 
heimsmælikvarða ef iðjuverið 
þarf heimild til að losa ríflega 
40% meira af flúor á hvert tonn 
áls heldur en Alcoa Fjarðaál?

2. Finnst Norðuráli rétt að miða 
„árangur“ sinn við sl. ár þar sem 
veðurskilyrði voru allt önnur en 
árin á undan og flúor rigndi jafnt 
og þétt af gróðri?

3. Finnst forsvarsmönnum 
Norðuráls það óveruleg 
umhverfisáhrif að á meirihluta 
vöktunarbæja skuli ár eftir 
ár mælast svo hátt flúor í 
kjálkum sauðfjár að hætta 
sé á tannskemmdum og að 
tannskemmdir hafi orðið í 
sauðfé nú þegar?

4. Í ljósi þess að austlægar 
vindáttir ríkja á svæðinu: Finnst 
forsvarsmönnum Norðuráls 
það óveruleg umhverfisáhrif 
að afföll sauðfjár vestan við 
iðjuverið skuli vera marktækt 

meiri og frjósemi minni heldur 
en í öðru sauðfé?

5. Finnst Norðuráli það æskileg 
staða að áhrif langtíma 
flúorálags á kindur og hross 
skuli ekki þekkt, en leyfileg 
losun flúors byggð á áætluðu 
þoli dýranna?

6. Skýrslur sýna að heysýni voru 
ekki flúormæld fyrr en sex árum 
eftir mengunarslysið í álveri 
Norðuráls 2006. Hverju sætir 
það?

7. Norðurál hefur á hendi 
umsýslan vöktunar vegna eigin 
mengunar. Telur Norðurál, 
í ljósi beinna fjárhagslegra 
og viðskiptalegra tengsla 
fyrirtækisins við rannsakendur, 
Umhverfis stofnun og höf-
unda vöktunarskýrslna, 
trúverðugleika mengunar-
mælinga nægilegan?

8. Finnst forsvarsmönnum 
Norðuráls það til fyrirmyndar 
að erfitt sé að lesa skýrslur um 
umhverfisvöktun sér til gagns?

9. Finnst forsvarsmönnum 
Norðuráls það til fyrirmyndar 
að ekki sé til viðbragðsáætlun 
vegna mengunarslysa í 
iðjuverinu?

10. Finnst forsvarsmönnum 
Norðuráls það til fyrirmyndar að 
auka álframleiðsluna og þar með 
losun flúors þó iðjuverið starfi í 
blómlegu landbúnaðarhéraði?

Svörin sendist Umhverfisvaktinni 
við Hvalfjörð: umhverfisvaktin@
umhverfisvaktin.is eða formanni 
Umhverfisvaktarinnar, Þórarni 
Jónssyni, Hálsi, 276 Kjós, Hvalfirði, 
7. júlí 2014.

Opið bréf til Norðuráls á Grundartanga: 

Álver á heimsmælikvarða?
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Rúllugreipar

Lauskjarna rúlluvélar

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri 700 - Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Rúlluhnífur

Afburða rekstraröryggi
SAMSETTAR 

OG TILBÚNAR TIL 

AFGREIÐSLU 

STRAX!

MEST SELDU
LANDBÚNAÐARDEKKIN 
Í ÞÝSKALANDI!

www.solning.is

Gerðu verð- og gæðasamanburð. Það er ekki að ástæðulausu að BKT eru mest 
seldu landbúnaðardekkin í þýskalandi, en þjóðverjar eru þekktir fyrir að vilja 
mikil gæði á sanngjörnu verði

Húsavík | Bílaþjónustan ehf | Garðarsbraut 52 - 464-1122
Ísafjörður | Bílaverið ehf | Sindragötu 14 -  456-3501
Borgarnes | Bifreiðaþjónusta Harðar | Borgarbraut 55 - 437-1192
Sauðárkrókur | Hjólbarðaþjónusta Óskars | Borgartúni 6b - 453-6474
Blönduós  | N1 píparinn ehf |  Efstubraut 2 - 452 4545
Stykkishólmur | Dekk og Smur | Nesvegi 5 - 438-1385
Kirkjubæjarklaustur | Bílaverkstæðið | Iðjuvellir 5 - 487-4630
Vík í Mýrdal | Framrás ehf | Smiðjuvegi 17 - 487 1330
Hveragerði | Bílaverkstæði Jóhanns | Austurmörk 13 - 483-4299
Hvolsvöllur | Hvolsdekk | Hlíðarvegi 2-4 - 487 5995
Hella | Varahlutaverslun Björns | Lyngási 5 - 487 5995
Ólafsvík | Dekkjaverkstæði G.Hansen | 436-1111
Hvammstangi | Kaupfélag V-Húnvetninga | Strandgötu 1 - 455-2325
Ólafsfjörður | Múlatindur | Múlavegi - 466 2194

Smiðjuvegi 68-72, Rvk Hjallahrauni 4, Hfj
Fitjabraut 12, Njarðvík Eyrarvegi 33, Selfossi Barðinn, Skútuvogi 2

Einstök gæði - góð ending - Gott verð

Söluaðilar á landsbyggðinni:

Sími: 544-5000

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 14. ágúst
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Fréttaskýring

Hormóna- og fúkkalyf eru notuð í stórum 
stíl við kjötframleiðslu í Ameríku og víðar
– Vaxandi andstaða í Kanada og Bandaríkjunum við lyfjanotkun í matvælaframleiðslu vegna skaða sem neysla afurða er talin valda

Í íslenskum fjölmiðlum hefur 
að undanförnu verið talsvert 
fjallað um kröfu bandarísku 
verslanakeðjunnar Costco um 
að fá undanþágu til að flytja til 
Íslands hrátt og ófrosið nautakjöt 
frá Bandaríkjunum. Látið er 
í veðri vaka að þetta snúist 
eingöngu um frjálsa samkeppni 
á matvörumarkaði en ekki er 
haft mikið fyrir því að upplýsa 
neytendur um alla þætti málsins. 

Í umræðunni hefur verið varpað 
upp spurningum um hvort ekki 
sé sjálfsagt mál að afgreiða slíka 
ósk. Fyrst kjötið sé nógu gott 
fyrir Bandaríkjamenn hljóti það 
einnig að vera fullboðlegt fyrir 
Íslendinga. Um leið hefur verið 
gert gys að mjög illa rökstuddum 
fullyrðingum stjórnmálamanna um 
að nautgripakjöt frá Bandaríkjunum 
sé verulega mengað af ýmiss konar 
lyfjum. Lítið fer þó fyrir því að 
fjölmiðlar og almenningur geri 
tilraunir til að kanna sannleiksgildi 
slíkra fullyrðinga, þó að auðvelt sé 
að nálgast slíkar upplýsingar. 

Staðreyndirnar eru 
grafalvarlegar

Íslendingar eru blessunarlega lausir 
við óhóflega notkun fúkkalyfja við 
dýraeldi vegna kjötframleiðslu. 
Reyndar eru íslenskir bændur þar 
sér á parti ásamt norskum kollegum 
sínum varðandi minnstu notkunina 
sem þekkist í heiminum. Þetta hefur 
ítrekað verið staðfest í úttektum 
ESB. 

Þar kemst notkun vaxtarhormóna 
ekki einu sinni á blað og eru þau ekki 
notuð sem vaxtarhvetjandi efni í 
kjötframleiðslu hér og heldur ekki 
sem hvati í mjólkurframleiðslu. 

Þegar litið er á nokkrar staðreyndir 
í málinu og opinber bandarísk 
gögn um lyfjanotkun í þarlendum 
landbúnaði er varla hægt að segja 
annað en að umfjöllunin á Íslandi 
að undanförnu risti furðulega grunnt. 
Þráfaldlega hefur þar verið byggt 
annaðhvort á verulegri vanþekkingu 
eða vísvitandi rangfærslum. Samt 
er upplýsingar víða að finna sem 
segja allt aðra og alvarlegri sögu 
en ætla má af fjölmiðlaumræðunni 
hér. Varla er það heldur aðhlátursefni 
fyrir neytendur. 

Allt vottað – en samkvæmt 
heimildum um lyfjanotkun

Það er ekkert leyndarmál að 
bandarískur landbúnaður hefur 
notað hormón og fúkkalyf í stórum 
stíl sem vaxtarhvetjandi efni á 
umliðnum áratugum og kanadískur 
landbúnaður tók að nokkru upp 
svipaða framleiðsluhætti sem og 
bændur víða á meginlandi Evrópu. 
Samt er þessi framleiðsla stimpluð 
í bak og fyrir og vottuð, enda í 
samræmi við opinberar heimildir 
um vaxtarhvetjandi lyfjanotkun. 

Einhver ástæða er samt fyrir 
því að fólki, t.d. í Kanada, er 
farið að ofbjóða. Það sættir sig 
ekki lengur við lyfjamengað kjöt. 
Eru söluaðilar því farnir að leita í 
aðra heimshluta eftir „ómenguðu“ 
nautakjöti eins og lesa má um m.a. 
á vefsíðu The Western Producer. 
Því er nú hafin ný markaðssókn hjá 
skyndibitaveitingakeðjunni A&W, 
sem segist ekki vilja lyfjamengað 
kjöt í sína framleiðslu undir 
slagorðunum; „Better beef for better 
burgers.“ Þessi veitingahúsakeðja er 

með 790 skyndibitastaði í Kanada 
og er næststærst á eftir McDonald´s.

„Nautum sem alin eru fyrir 
A&W í Kanada, Bandaríkjunum 
og Ástralíu er haldið aðskildum 
frá öðrum dýrum sem alin eru á 
„hefðbundinn hátt“ til að tryggja 
að þau fái ekki vaxtarhormón,“ 
segir Susan Senecal, markaðsstjóri 
A&W í samtali við The Vancouver 
Sun. Fyrirsögn þeirrar fréttar er 
A&W útilokar stera, hormón og 
lyfjanotkun í kjötframleiðslu. Í 
fréttinni kemur einnig fram að 
Læknasamtök Kanada (Canadian 
Medical Association), hafa skorað á 
yfirvöld að stöðva notkun fúkkalyfja 
í landbúnaði nema einungis til að 
lækna dýr af sýkingum. Samtökin 
vara einnig við hormónanotkun 
í dýrum þrátt fyrir misvísandi 
upplýsingar um hvort neysla 
afurða af slíkum dýrum geti haft 
krabbameinsvaldandi áhrif á fólk. 

60 þúsund Bandaríkjamenn deyja 
árlega vegna fúkkalyfjaónæmis

Bandarísku samtökin Læknar 
fyrir samfélagslega ábyrgð berjast 

fyrir velferð manna og dýra og 
gegn óhóflegri lyfjanotkun við 
matvælaframleiðslu. Þessi samtök 
hlutu friðarverðlaun Nobels árið 
1985. Á vefsíðu samtakanna er greint 
frá tölum lyfjaeftirlits Bandaríkjanna 
(Center for Disease Control and 
Prevention – CDC). Eftirlitið áætlar 
að 60 þúsund bandaríkjamenn deyi 
árlega vegna áunnins ónæmis fyrir 
fúkkalyfjum. Er það talið stafa af 
óhóflegri inntöku fúkkalyfja sem 
rekja má til mikillar notkunar þeirra 
í landbúnaði. 

Um 80% fúkkalyfjanna talin fara 
til landbúnaðar

Samtökin telja að um 80% af allri 
fúkkalyfjanotkun í Bandaríkjunum 
megi rekja beint til notkunar í 
landbúnaði. Þar sem fúkkalyfjum 
beitt sem vaxtarhvetjandi efni þar 
sem þau koma í veg fyrir að dýrin 
veikist á vaxtatímanum. 

Þá benda samtökin líka á 
að á árinu 2008 hafi Fæðu- og 
lyfjaeftirlit Bandaríkjanna (FDA) 
samþykkt að leyfa sölu á mjólk 
úr klónuðum dýrum, þrátt fyrir 

áhyggjur vísindamanna innan 
eftirlitsins.

Vísindamenn Cornell-háskóla 
vara við krabbameinshættunni

 
Cornell-háskóli hefur margsinnis 
bent á hættu á krabbameini vegna 
notkunar stera og annarra lyfja í 
matvælaframleiðslu. Var starfrækt 
vinnustofa á vegum skólans, 
svokallað BCERF-verkefni, um 
málið sem lauk í mars 2010. Þar 
kemur fram að menn hafi uppgötvað 
það um 1930 að kýr sem sprautaðar 
voru með nautahormónum 
framleiddu meiri mjólk en aðrar. 

Byrjað að leyfa vaxtarhvetjandi 
hormón í kjötframleiðslu

upp úr 1950

Á vefsíðu bandaríska heilbrigðis-
ráðuneytisins (U.S. Department 
of Health & Human Service) má 
m.a. finna eftirfarandi upplýsingar 
í lauslegri þýðingu:

„Upp úr 1950 gaf Fæðu- og 
lyfjastofnun Bandaríkjanna (Food 
and Drug Administration – FDA) 
út leyfi til notkunar á fjölmörgum 
sterahormónum til nota við eldi 
nautgripa og sauðfjár. Þar á meðal 
var náttúrulegt kvenhormón 
(estrógen), progestrogen, 
karlhormón eða testosterone, og 
ýmsar efnafræðilegar útgáfur af 
þessum hormónum. Þessi lyf auka 
vaxtarhraða í dýrum, með því 
að auka virkni þess hvernig þau 
umbreyta fæðunni sem þau neyta 
í kjöt.“ 

Þá segir að FDA hafi heimilað 
notkun þessara lyfja eftir viðamiklar 
rannsóknir sem sýndu að afurðir 
sem fólk neytti af þessum dýrum 
sköðuðu ekki þá sem neyttu þeirra. 
Einnig að lyfin sköðuðu ekki 
dýrin sem fengju lyfin og sköðuðu 
heldur ekki umhverfið. Þarna er 
líka tekið skýrt fram að FDA gaf 
sjálft út viðmiðunarreglurnar sem 
farið hefur verið eftir og segja hvað 
séu hættulaus mörk fyrir neyslu 
almennings á kjöti sem innihalda 
lyf sem FDA hefur samþykkt. Síðan 
fylgir FDA málinu eftir með því að 
hafa sjálft eftirlit með eigin reglum 
og gefur út viðeigandi vottorð um 
að kjötið sé í lagi. Dýralæknir 
hjá íslensku eftirlitsstofnuninni 
MAST lýsir því síðan fjálglega í 
Fréttablaðinu á þriðjudag hvað 
matvælaeftirlitið í Bandaríkjunum 
sé gott. 

Þessar heimildir FDA til 
lyfjanotkunar hafa, einkum á síðari 
árum, verið harðlega gagnrýndar á 
þeim forsendum að þeim hafi verið 
komið í gegn fyrir mikinn þrýsting 
fjárhagslegra sterkra hagsmunaaðila 
í lyfjageiranum. Þykir mörgum því 
furðu sæta að FAO, Matvæla- og 
landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna styðji við bakið á FDA 
varðandi leyfisveitingar. 

Um 30% bandarískra
mjólkurkúa fá hormón 

Miklar framfarir hafa orðið í 
framleiðslu stera í stórum stíl og 
voru stigin þar stór skref á níunda 
áratug síðustu aldar. Árið 1993 
heimilaði FDA notkun hormóns 
(bovine growth hormone – rbGH), 
til að auka mjólkurframleiðslu í 
kúm. Samkvæmt gögnum Cornell-
háskóla er talið að um 30% af 
mjólkurkúa í Bandaríkjunum séu 
meðhöndlaðar með hormónagjöfum.

Dr. Terry Etherton er sérfræðingur 
í næringarfræði dýra og yfirmaður 
vísindadeildar um mjólk og dýr hjá 
Landbúnaðarháskóla Pennsylvaníu. 
Hann er stuðningsmaður 
FDA og telur að hlutfallið við 
mjólkurframleiðslu sé nokkuð lægra 
eða um 20%. Segir hann að kýr sem 
fái hormónagjafir framleiði um 
10-15% meiri mjólk en kýr sem ekki 
fá hormónagjafir. Fullyrðir hann líka 
að umræðan um krabbameinsáhættu 
af neyslu hormóna sé orðum aukin.

Fjölmargir vísindamenn, 
lyfjafræðingar, dýralæknar, aðrir 
læknar, manneldisfræðingar 
og fleiri hafa samt stigið fram 
á undanförnum árum og varað 
mjög við neyslu á lyfjamenguðum 
matvælum. Meira að segja 
Evrópusambandi hefur gert slíkt 
hið sama þó stöðugt berist þaðan 
upplýsingar um að reglurnar séu 
sniðgengnar í gegnum svartan 
markað með lyf. Þetta hefur 
líka komið fram á ráðstefnum 
sem haldnar hafa verið m.a. á 
Íslandi á undanförnum árum. 
Þar hafa íslenskir læknar og 
sérfræðingar varað við innflutning 
á hráu kjöti, ekki síst vegna 
óhóflegrar fúkkalyfjanotkunar við 
framleiðsluna sem er að verða að 
stórkostlegu heilbrigðisvandamáli 
víða um heim og aðvaranirnar 
koma úr mörgum áttum.

70% af ölum fúkkalyfjum í 
Bandaríkjunum fara í dýraeldi

Dr. Michael Wayne, sérfræðingur 
í kínverskri lyfjafræði og 
frumkvöðull á sínu sviði með yfir 
aldrafjórungs klíníska reynslu í 
heilsugæslu, gagnrýnir lyfjanotkun 
við kjötframleiðslu harðlega 
og ræðir um óhóflega notkun 
fúkkalyfja. Hann hefur ritað fjölda 
greina í vísindarit og gaf m.a. út 
bókina Quantum-Integral Medicine: 
Towards a New Science of Healing 
and Human Potential árið 2005. Í 
grein sem hann ritaði 2009 undir 
yfirskriftinni; The meat you eat: 
Steroid use in livestock, segir hann 
m.a.: 

„Þar með er þó aðeins hálf 
sagan sögð varðandi lyfjanotkun 
við dýraeldi því fúkkalyf eru ekki 
einu lyfin sem gefin eru til að auka 
vaxtarhraða í dýrum,“ segir Wayne 
og er ekki að skafa utan af hlutunum. 

Um 99% nautgripa í Banda-
ríkjunum talin vera á sterum

„Á hverju ári rækta bandarískir 
bændur um 36 milljónir nautgripa. 

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Varla hefur náttúruleg ræktun skilað svona kjötbúnti.

Skyndibitaveitingakeðjan A&W í Kanada vill nú úthýsa öllu hormónakjöti. 

Tilbúinn í sterasteik.
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Opið: mán.- fös. 8-18 
og lau. 10-13   
Sími 455 4610

Á að girða?
Þá er Gallagher 
frábær kostur!

Hjá okkur færðu bæði 
gæði og gott verð
Gallagher girðingavörur
eru með þeim bestu 
sem völ er á!
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• Gallagher rafgirðingaefnið færðu 
í KS versluninni Eyri og hjá 
endursöluaðilum um allt land 

Endursöluaðilar:
Kaupfélag Borgfirðinga, KM þjónustan, Jötunnvélar, 
BYKO, Húsasmiðjan, Kaupfélag Vestur Húnvetninga, 
Bústólpi og verslanir Fóðurblöndunnar

Er kominn 
tími á nýtt 

hlið?

Frábærar hliðgrindur
í míklu úrvali á góðu verði

Áralöng reynsla!

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

HNÍFAR
GOTT ÚRVAL

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

Um 99% af öllum nautgripum sem 
ræktaðir eru til kjötframleiðslu í 
Bandaríkjunum eru gefin hormón 
(sterar) til að framkalla hraðari vöxt. 
Stór hluti af kjúklingum og svínum 
eru einnig gefin þessi lyf,“ fullyrðir 
Wayne. Þessar tölur hafa reyndar 
verið víðar til umfjöllunar eins og 
á vefsíðum ASPCA, PETA og USC 
háskóla í Suður-Kaliforníu. 

„Mörgum nautgripum er síðan 
einnig gefið vöðvabyggingarlyf, 
venjulega testósterón eins og sumir 
íþróttamenn nota. Önnur dýr fá 
estrógen kvenhormón eða prógestín 
sem stoppar æxlunarferlið. Prógestín 
nýtir þannig orkuuppsprettu í líkama 
dýranna til kjötframleiðslu sem 
annars hefðu farið í að ala afkvæmi,“ 
segir Wayne. 

„Á sama tíma og opinberir aðilar 
banna fólki að nota flestar gerðir af 
sterum, er heimilað að gefa þessi 
sömu lyf til framleiðslu á nautakjöti. 

Það þýðir að í hvert sinn sem þú 
borðar slíkt nautakjöt, kjúkling eða 
svínakjöt og drekkur mjólk, þá ertu 
að innbyrgða lyf sem þér hefur ekki 
verið ráðlagt að taka inn.“ 

Inntaka hormóna getur haft 
alvarlegar afleiðingar

„Að innbyrgða aukalega hormóna 
truflar náttúrulegt jafnvægi 
líkamans. Við að neyta afurða af 
dýrum sem eru uppfull af hormónum 
getur haft alvarlegar afleiðingar, 
bæði fyrir börn og fullorðna.“

Dr. Wayne heldur áfram og vitnar 
í frétt í The Los Angeles Times sem 
segir: 

„Magn estradíóls í tveim 
hamborgurum sem borðaðir eru 
á einum degi af átta ára barni 
getur hækkað heildarhormóna-
hlutfallið um allt að 10% og 
orsakað mjög lágt náttúrulegt 

hormónahlutfall.“ Þá vitnar Wayne 
í krabbameinsvarnarsamtök í 
Bandaríkjunum sem vari foreldra við 
því að jafnvel lítið af dýraafurðum 
innihaldi nóg af hormónum til að 
skaða börnin.

Aldrei hættulaust

„Engin neysla á hormónum 
er hættulaus. Kjötbiti sem er 
aðeins eins og 
smápeningur (dime) 
að stærð inniheldur 
mi l l j a rða  a f 
hormónamólikúlum. 
Þegar barn borðar 
nautakjöt sem 
m e ð h ö n d l a ð 
hefur verið með 
hormónum, getur 
aukning hormóna 
haft truflandi áhrif á þróun heila 
og kynfæra.“

Varla lýgur Evrópusambandið

Wayne vísar meira að segja til 
skýrslu Evrópusambandsins sem 
varla er dregin í efa á Íslandi. 
Skýrslan er um áhrif af notkun 
hormóna við kjötframleiðslu. Þar 
segir:

Sum líffæri eru viðkvæmari fyrir 
áhrifum af estrógeni, andrógeni 
og anti-andrógeni [allt hormón 

sem notuð eru við eldi nautgripa 
til kjötframleiðslu] á 
uppvaxtarferlinu en 
önnur. Þessi líffæri eru 
meðal annars heili og 
kynfæri.“ 

Bendir Wayne á að 
kynþroski stúlkna á 
Vestur löndum færist æ 
neðar. Nærri helmingur 
bandarískra stúlkna af 
afrískum uppruna og 

um 15% hvítra stúlkna verði nú 

kynþroska um átta ára aldur. Þá 
bendir Wayne á að Evrópusambandið 
hafi bannað notkun vaxtarhormóna 
við kjötframleiðslu árið 1988 af 
fyrrnefndum ástæðum. Alvarlegt 
tilfelli hafi komið upp í Púertó 
Ríkó snemma á níunda áratugnum 
þar sem þúsundir barna upplifðu 
ótímabæran kynþroska á kvalafullan 
hátt. Segir hann að orsökin hafi verið 
rakin til neyslu á hormónamenguðu 
nautkjöti. Þá segir hann að samt 
haldi lyfjaeftirlit Bandaríkjanna 
(FDA) áfram að leyfa þessi 
lyf í nautgriparækt þó að sama 
lyfjaeftirlit banni lyfjaverslunum 
að selja venjulegu fólki slík lyf 
til eigi notkunar. Ekki sé þó bara 
hægt að einblína á að fólk fái lyfin 
í gegnum kjötið sem það innbyrðir, 
því þau fljóti einnig í gegnum 
meltingarveg dýranna og fari þaðan 
út í umhverfið og geti hæglega 
endað í drykkjarvatni.
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Landsmót hestamanna var haldið 
á Gaddstaðaflötum á Hellu 
30. júní til 6. júlí síðastliðinn. 
Hestakostur á landsmóti þótti 
með eindæmum góður, met féllu 
og áhorfendur hrifust. Hins 
vegar ákváðu veðurguðirnir að 
sýna flestar sínar hliðar og höfðu 
allnokkur áhrif á mótshaldið.

Úrhellisrigning var framan af 
mótinu, einkum mánudaginn 30. júní 
og þriðjudaginn 1. júlí. Mótshaldarar 
þurftu að fresta keppnishaldi að 
hluta til þá daga, sem gerði það að 
verkum að mikið mæddi á hestum, 
knöpum og starfsfólki það sem eftir 
leið vikunnar. Ekki átti það síst við 
um kynbótasýningar en metfjöldi 
hrossa var hafði náð lágmörkum 
inn á mótið, alls 281 hross. Allt 
hafðist þetta þó fyrir rest og glöddu 
góðir hestar, gjörvilegir knapar og 
meteinkunnir áhorfendur á mótinu 
þrátt fyrir að rignt hafi alla daga 
mótsins nema fyrsta daginn.

Um tíu þúsund áhorfendur mættu 
á Landsmót þegar mest var, þar af 
voru um fjögur þúsund erlendir 
gestir. Voru sumir þeirra orðnir 
nokkuð hraktir, einkum fyrri hluta 
vikunnar, í vatnsveðrinu. Aðstaða 

á Gaddstaðaflötum var hins vegar 
góð og nýttu gestir sér veitinga- og 
sölutjöld óspart. Vellirnir stóðust 
bleytuna ótrúlega vel sem sjá mátti 
á góðum árangri.

Setningarathöfn Landsmóts 
hestamanna fór fram fimmtudaginn 
3. júlí að viðstöddum um 5.000 
gestum. Illugi Gunnarsson, mennta- 
og menningarmálaráðherra setti 
mótið. Svo enn sé talað um veður 
var það með skaplegasta móti 
við setninguna. Um 300 fulltrúar 
hestamannafélaganna í landinu tóku 
þátt í hópreið við setninguna.

Þrátt fyrir leiðindaveður náðist 
eins og áður segir góður árangur á 
mótinu. Bjarni Bjarnason og Hera 
frá Þóroddsstöðum settu þannig 
heimsmet í 250 metra skeiði 
á tímanum 21,76 sekúndum. Í 
150 metra skeiðinu slógu Teitur 
Árnason og Tumi frá Borgarhóli 
Íslandsmetið en vegalengdina 
fóru þeir á 13,77 sekúndum. Þá 
fékk Spuni frá Vesturkoti fádæma 
einkunn í A-flokki gæðinga, 9,30. 
Þá fékk Hamingja frá Hellubæ 
heimsmetsdóm í flokki fjögurra 
vetra hryssa á mótinu, 8,54 í 
aðaleinkunn.   /fr

Landsmót hestamanna 2014:

Frábær árangur þrátt fyrir vatnsveður

Sleipnisbikarinn, sem er farandbikar og veittur sem heiðursverðlaun í ræktun stóðhesta, þykir jafnan eftirsóttustu verðlaunin á Landsmóti hestamanna. Að þessu sinni féll hann í skaut 
stóðhestinum Vilmundi frá Feti, en ræktandi hans er Brynjar Vilmundarson og eigandi er Karl Wernersson.  Myndir / HKr.

Við afhendingu á Sleipnisbikarnum. Á myndinni eru talið frá vinstri Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtaka 
Íslands, Karl Wernersson, eigandi stóðhestsins Vilmundar frá Feti, og ræktandinn, Brynjar Vilmundarson.
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1. Spuni frá Vesturkoti – 9,30
Knapi: Þórarinn Ragnarsson
2. Trymbill frá Stóra-Ási – 9,19
Knapi: Gísli Gíslason
3. Gróði frá Naustum – 9,02
Knapi: Steingrímur Sigurðsson

1. Loki frá Selfossi – 9,39
Knapi: Sigurður Sigurðarson

Knapi: Þorvaldur Árni Þorvaldsson
3. Hrynur frá Hrísdal – 9,04
Knapi: Siguroddur Pétursson

1. Glódís Rún Sigurðardóttir 
Kamban frá Húsavík – 9,16
2. Egill Már Þórsson
Saga frá Skriðu – 9,08
3. Védís Huld Sigurðardóttir

Þess má geta að þau Glódís og Kamban sig-
ruðu þar með á þriðja landsmóti sínu í röð.

1. Þórdís Inga Pálsdóttir 
Kjarval frá Blönduósi – 8,90
2. Konráð Axel Gylfason
Vörður frá Sturlureykjum 2 – 8,87
3. Aron Freyr Sigurðsson
Hlynur frá Haukatungu Syðri 1 – 8,74

1. Gústaf Ásgeir Hinriksson 
Ás frá Skriðulandi – 8,82
2. Róbert Bergmann 

Brynja frá Bakkakoti – 8,81
3. María Gyða Pétursdóttir 
Rauður frá Syðri-Löngumýri – 8,70

1. Árni Björn Pálsson 

2. Sigurbjörn Bárðarson 
Jarl frá Mið-Fossum – 8,56
3. Leó Geir Arnarson 

Vera frá Þóroddsstöðum – 7,36
2. Sigurbjörn Bárðarson

3. Bjarni Bjarnason
Hera frá Þóroddsstöðum – 7,59
Þær Vigdís og Vera áttu betri annan sprett 

1. sætið.

1. Teitur Árnason

2. Davíð Jónsson
Irpa frá Borgarnesi – 14,21
3. Sigurbjörn Bárðarson
Óðinn frá Búðardal – 14,32

 
1. Bjarni Bjarnason
Hera frá Þóroddsstöðum – 21,76
2. Árni Björn Pálsson
Korka frá Steinnesi – 22,00
3. Teitur Árnason 
Jökull frá Efri-Rauðalæk – 22,51

8,86
Ræktandi: Ársæll Jónsson

Hrund Ársælsdóttir
Sýnandi: Daníel Jónsson

8,69
Ræktandi: Magnús Einarsson
Eigandi: Magnús Einarsson
Sýnandi: Gísli Gíslason

Ölnir frá Akranesi – aðaleinkunn 8,71
Ræktandi: Smári Njálsson

Sýnandi: Daníel Jónsson

Gíslason

Sýnandi: Agnar Þór Magnússon

Kolka frá Hákoti – aðaleinkunn 8,75
Ræktendur: Halldóra Hafsteinsdóttir og 
Markús Ársælsson
Eigendur: Hrefna María Ómarsdóttir og Rósa 
Valdimarsdóttir
Sýnandi: Hrefna María Ómarsdóttir

aðaleinkunn 8,52
Ræktandi: Olil Amble
Eigandi: Olil Amble
Sýnandi: Olil Amble

Sif frá Akurgerði II – aðaleinkunn 8,47
Ræktandi: Guðmundur Ingvarsson
Eigendur: Fanney Guðrún Valsdóttir og Guð-
mundur Ingvarsson
Sýnandi: Fanney Guðrún Valsdóttir

Hamingja frá Hellubæ – aðaleinkunn 8,54
Ræktandi: Gíslína Jensdóttir
Eigandi: Gíslína Jensdóttir
Sýnandi: Bergur Jónsson

Vilmundur frá Feti. 
Ræktandi: Brynjar Vilmundarson 
Eigandi: Karl Wernersson

-

Árni Björn Pálsson, fyrir sýningu á Stormi 

-

Sigurður Sigurðarson

Helstu úrslit Landsmóts hestamanna 2014

Stáli frá Kjarri fékk einnig heiðursverðlaun með afkvæmum eins og Vilmundur frá Feti. Ræktandi og eigandi er Helgi Eggertsson. 

glæsilega knapa. 
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Reglur í Noregi gera ráð fyrir að 
land sem hægt er að nýta undir 
matvælaframleiðslu sé nýtt sem 
slíkt og jarðir eru verðlagðar eftir 
framleiðslugetu, segir Ingólfur 
Jakobsson, sem hóf búskap 
á Andøy í Nordland fyrir sjö 
árum ásamt sambýliskonu sinni 
Margréti Kjartansdóttur. 

Parið bjó áður fyrir utan 
Stykkishólm og kynnti sér verð 
á jörðum a Íslandi en áttuðu sig 
fljótlega á að kaup á jörð væri ekki 
á þeirra færi. Í framhaldi af því fluttu 
þau til Danmerkur í von um að finna 
eitthvað þar sem væri nógu stórt til 
að geta haldið nokkra hesta og með 
nægu landi til að geta heyjað í þá en 
líkt og á Íslandi var verð á landi allt 
of hátt. Fyrir sjö árum var stefnan því 
tekin á Noreg þar sem þau búa í dag.

Ólíkar viðtökur í Noregi

„Viðtökurnar sem við fengu í 
Noregi voru mjög ólíkar þeim sem 
við höfðum átt að venjast og komu 
okkur skemmtilega á óvart. Í Noregi 
var eins og allir vildu hjálpa okkur 
til að koma undir okkur fótunum og 
hægt að fá jarðir á viðunandi verði 
og lán með vöxtum sem hægt er að 
ráða við. Stefnan þar er því að hjálpa 
ungu fólki sem vill hefja búskap að 
gera það. 

Fyrst eftir að við komum til 
Noregs bjuggum við skammt frá 
Kristjánssundi en svo lögðumst við 
yfir að skoða jarðir í Noregi sem við 
fundum á vefnum gårdsbruk.no, og 
voru til sölu. Við punktuðum niður 
jarðir í Norður-Noregi sem okkur 
leist á og skoðuðum nokkrar þeirra 
áður en við ákváðum að kaupa býli 
á Andøy í Nordland. 

Jörðin er um 170 hektarar að 
stærð og af því voru um 17 hektarar 
af túni sem voru sum í talsverðri 
niðurníðslu en íbúðarhúsið er gott 
og úthúsin gömul en nothæf,“ segir 
Ingólfur.

Jarðir verðlagðar í samræmi  
við framleiðslugetu

„Verði á landi er stýrt í Noregi 
með hliðsjón af því hvort hægt sé 
að nýta það undir landbúnað og 
framleiða mat. Fólk getur keypt sér 
óræktarland og byggt sér sumarhús 
en ekki landi sem hægt er að nýta 
undir matvælaframleiðslu. 

Samkvæmt reglum í Noregi 
eru jarðir sem flokkast undir 
landbúnað verðlagðar 
í samræmi við fram-
leiðslu getu þeirra 
en ekki lögmálum 
markaðarins um framboð 
og eftirspurn. Segjum 
sem svo að jörð beri 100 
kindur, þá er ekki hægt 
að verðleggja hana nema 
á eitthvað ákveðið. Hins 
vegar gilda aðrar reglur 
um íbúðarhús á jörðu og 
þau geta verið dýr séu þau 
stór og glæsileg. 

Þeir sem eiga jörð 
sem er skilgreind sem 
landbúnaðarland verða 
að búa á henni og stunda 
búskap og þannig er komið í 
veg fyrir að menn geti sölsað 
undir sig jarðir án þess að 
nytja þær.“

Hagstæð lán

„Í okkar tilfelli fengum við lán 
frá okkar viðskiptabanka til að 
kaupa jörð og húsið en fengum 
síðan lán gegnum sveitarfélagið 
til að kaupa vélar og skepnur. 
Lán sem eru veitt í gegnum 
sveitafélögin eru á hagstæðum 
kjörum og verið afborgunar- og 

vaxtalaus í 
allt að fjögur ár. Þar er hugsunin 

að styðja við þá sem eru að hefja 
landbúnað. Svipað gildir um þá sem 
vilja kaupa sinn fyrsta fiskibát.

Í fyrstu ætluðum við 
okkur eingöngu að vera með íslenska 
hesta og eigum fimm fullorðna í dag 
og tvö folöld. Við fengum okkur 
seinna 25 kindur til að prófa og erum 
því líka að framleiða lambakjöt.

Frá því að við keyptum jörðina 
höfum við bætt túnin talsvert og 
byggt við útihúsin og nú erum við 
með um 70 fjár á húsi, helling af 
hænum sem ganga úti á sumrin, 
auk þess sem ölum grísir á sumrin 
upp í sláturstærð. Grísirnir eru mjög 
duglegir í að endurnýja gömul tún 
þar sem þeir snúa öllu við og velta 
steinum upp á yfirborðið.“

Ingólfur og Margrét eru bæði 
virk í norskri landbúnaðarpólitík. 
Margrét er formaður fyrir Norsk 
bonde og småbrukerlag á Andøy 
og Ingólfur er í stjórn Norsk bonde 
og småbrukerlag fyrir Nordland.

Matarsiðferði

Ingólfur hefur ákveðnar skoðanir 
þegar kemur að landbúnaði og 
landnýtingu á Íslandi. „Mér þykir 
einkennilegt að Íslendingar, sem 
hafa takmarkað fjárhagslegt 
bolmagn, skuli flytja inn 

landbúnaðarvörur sem hæglega er 
hægt að rækta á Íslandi.

Ég tel líka kominn tíma til 
að ræða ýmsar siðferðislegar 
spurningar sem snúa að innflutningi 
á matvælum. Til dæmis hvaðan 
maturinn kemur og hvernig hann 
verður til? Eftirspurn eftir ódýrum 
mat er mikil en fáir velta fyrir sér 
af hverju matur getur verið ódýr 
og ódýr matur verður ekki til af 
sjálfu sér. Til að framleiða ódýrt 
kjöt þarf ódýrt fóður sem búið er 
til úr ódýru hráefni sem yfirleitt 
er framleitt í löndum þar sem 
eftirlit með framleiðslunni er lítið. 
Notkun á eiturefnum er oft mikil 
og aðbúnaður og laun starfsfólks 
léleg. Það sem meira er þá er þetta 
einfaldlega lélegur matur og gerir 
okkur ekki gott til lengri tíma. 

Rannsóknir, sem sjaldnast er 
haldið á lofti, sýna að kjöt sem er 
framleitt með fóðri úr soja eða maís 
er mun verra og óhollara en kjöt 

Ungu fólki í Noregi er hjálpað til að hefja búskap: 

Lán hagstæð og jarðir verðlagðar í 
samræmi við framleiðslugetu

Margrét Kjartansdóttir og Ingólfur Jakobsson, bændur á Andøy í Nordland.

Kindur af gömlum norskum stofni líkjast mjög íslensku fé.

Auk búfjárræktar rækta Ingólfur og Margrét talsvert af grænmeti.
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af skepnum sem fóðraðar eru með 
grasi og grófu korni.

Fólk víða um heim er sem 
betur fer farið að vakna til 
vitundar um að svo gengur 
þetta ekki til lengdar og 
framleiðsla af minni, 
lífrænum búum og vörur á 
bændamörkuðum er orðin 
eftirsótt matvara,“ segir 
Ingólfur.

Matur ekki dýr á Íslandi

„Almenningur verður að 
fara að átta sig á því að 
matur á Íslandi er ekkert 
sérstaklega dýr. Foreldrar 
okkar og afar og ömmur 
borguðu mun hærra verð 
fyrir matinn en við gerum í 
dag. Fólk er tilbúið að borga 
háar upphæðir fyrir bíla, húsnæði, 
föt, utanlandsferðir og alls konar 
afþreyingu en maturinn má helst 
ekki kosta neitt. Skuldinni er skellt 
á bændur og matvælaframleiðslu og 
hún sögð allt of kostnaðarsöm ef 
um góða vöru er að ræða. 

Í Noregi, sem er eitt ríkasta 
landi í heimi, er litið á framleiðslu 
matvæla og mataröruggi sem 
mikilvægan þátt í að halda landinu 
í byggð. Norðmenn líta svo á að 
þar sem vex gras og hægt er að 
framleiða fóður á sjálfbæran hátt 
eigi að vera landbúnaður. 

Á Íslandi þykir aftur á móti 
sjálfsagt að leggja beitarland undir 
sumarhúsabyggð eða gera heilu 
jarðirnar að leiksvæði fyrir þá sem 
eiga mikið af peningum. Í mínum 
huga er nýting á landi forsenda 
matvælaöryggis og kominn tími til 
að við umgöngumst það sem slíkt,“ 
segir Ingólfur.

Langar að framleiða
lífrænan áburð

Ingólfur segir að næsta skerf í 
búrekstri þeirra hjóna sé að reisa 

nýtt fjárhús fyrir um 250 kindur og 
að það verði talsvert öðruvísi en 
peningshús sem þekkjast hér á landi. 

„Í Andøy er framleitt talsvert af 
svarðmold og hluti moldarinnar er 
fenginn af okkar jörð. Við höfum 
nánast ótakmarkaðan aðgang að 

þessari mold. Á jörðinni vex líka 
mikið af fjalldrapa og birki, sem á 
köflum er að færa allt í kaf. Reyndar 
er það svo að ef ekkert er gert til að 
halda birkinu niðri yfirtekur það öll 
tún á fáeinum árum. 

Hugmyndin hjá mér er að nota 

birkihrís og svarðmold í gólfið 
á húsinu og framleiða með því 
ásamt taðinu lífrænan áburð til 
að bera á túnin á vorin og færa 
reksturinn þannig enn nær því að 
vera sjálfbæran.

Ég hef átt í viðræðum við 

vegagerðina og nágrannasveitarfélög 
um þessa hugmynd og get hugsanlega 
í framtíðinni skapað mér vinnu við 
að fjarlægja kjarr og tré af vegum. 
Hráefnið verður síðan tætt og notað 
sem undirlag fyrir skepnurnar,“ segir 
Ingólfur að lokum.  /VH

Íslenskir hestar í Noregi.

Norvell Gard.

Ný hönnun, ný tækni

T5.115 með Alö X46 ámoksturstækjum
aðeins 9.680.000 kr. án vsk.

NEW HOLLAND Einstök hönnun á húsi þar 
sem öll tæki eru innan 
seilingar og með frábært 
útsýni úr húsi sem enginn
annar býður. Aukin þægindi 

fyrir ökumann og farþega

Stærri hurðir 
auðvelda 
umgengni í 
ökumannshúsi

24x24 kúplingsfrír 
gírkassi með 
milligír

New Holland stendur 
fyrir gæði, endingu og 
frábært endursöluverð

T5

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
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Mikið fjölmenni og gríðargóð 
stemming var á Hvanneyri á 
laugardaginn í síðustu viku þegar 
heimamenn blésu til hátíðar í 
tilefni þess að 125 ár eru liðin 
síðan fyrsti nemandinn hóf nám 
við Bændaskólann. 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar 
síðan þá. Enn innritast bændur í skóla 
á Hvanneyri ásamt öðrum nemendum 
á önnur skólastig en þar er starfræktur 
leikskóli og grunnskóli, auk 
Bændadeildarinnar og háskóladeilda 
LbhÍ. Þessi langa skólasaga og 
mikla framboð menntunar 
er nokkuð sérstakt í ekki 
stærra þorpi og líklega 
einsdæmi.

Voru hátíðarhöldin 
tengd við árlegan 
safnadag þar sem 
Landbúnaðarsafnið var 
með sína dráttarvélasýningu 
og félagar í Fornbílafélagi 
Borgarfjarðar mættu 
með lystikerrur á ýmsum 
aldri. Í Gamla skóla var 
myndasýning, markaður var 
í hátíðartjaldi og hestaferðir 
og skemmtisvæði fyrir 
börnin.

Tveir fyrrverandi 
skólastjórar leiddu fólk um 
svæðið og í Halldórsfjósi 
var Kvenfélagið 19. júní 
með kleinur og nýbakaðar 
pönnukökur. Fullt var út 
úr dyrum í kaffihúsinu 
Skemmunni og hjá Árna í 
Árdal sem seldi lambamána 
grillaða á staðnum og gos úr 
íslenskum jurtum.

Bændaskólinn á Hvanneyri:

Liðin eru 125 ár síðan fyrsti nemandinn hóf þar nám

Mikið fjölmenni og gríðargóð stemming var á Hvanneyri þegar heimamenn blésu til hátíðar í tilefni þess að 125 ár eru liðin síðan fyrsti nemandinn hóf nám við Bændaskólann. 

Fræðasetur um forystufé opnað á Svalbarði í Þistilfirði
Fræðasetur um forystufé var 
opnað um liðna helgi í fyrrverandi 
samkomuhúsi sem er við Svalbarð 
í Þistilfirði. Veðrið var eins og best 
verður á kosið, sól og um og yfir 20 
stiga hiti. Margt góðra gesta var 
mætt við opnunina, sumir langt að 
komnir, svo sem frá Egilsstöðum, 
Snæfellsnesi, Akureyri, Húsavík 
og víðar.

Daníel Hansen, aðalhvatamaður 
að uppbyggingu Fræðaseturs um 
forystufé, setti samkomuna, bauð 
gesti velkomna og rakti söguna frá 
því að fræðafélagið var stofnað og 
til dagsins í dag. Séra Brynhildur 
Óladóttir sóknarprestur blessaði 
húsið, en að því loknu var gestum 
boðið að skoða sýninguna og þiggja 
veitingar.

Handverk unnið úr afurðum 
forystufjár

Sýningin er fallega hönnuð og 
vel framsett. Hún nýtur sín vel í 

gamla samkomuhúsi sveitarinnar, 
sem nú hefur fengið nýtt líf 
sem menningarsetur. Hönnun 
sýningarinnar var í höndum Þórarins 
Blöndal og Finns Arnars Arnarssonar. 

Umgjörð setursins er öll vönduð 
og er til sölu handverk sem sérunnið 
er fyrir setrið og gert er úr afurðum 
af forystufé. Mikið af því er 
unnið af handverkskonunni Elínu 
Kjartansdóttur frá Norðurhlíð í 
Aðaldal.

Í húsinu er einnig listgallerí þar 
sem opnuð var sýning á myndum 
eftir Ástþór Jóhannsson frá Dal á 
Snæfellsnesi. Myndirnar eru unnar 
eftir ljósmyndum úr bók Ásgeirs 
Jónssonar frá Gottrop.

Ærblanda í boði í Sillukaffi

Í kjallara hússins var Kvenfélag 
Þistilfjarðar með veitingar á árum 
áður við ýmis tækifæri, til dæmis 

í tengslum við Svalbarðsböllin 
vinsælu. Nú er búið að koma 
þar upp notalegu litlu kaffihúsi, 
Sillukaffi, þar sem hægt verður að 
kaupa þjóðlegar veitingar, svo sem 

kaffi sem er sérbrennt og malað fyrir 
setrið og ber nafnið Ærblanda.

Forystufjársetrið er opið alla 
daga til loka ágúst frá klukkan 
11-18. 

Aldís Gunnarsdóttir, Daníel Hansen og Brynhildur Óladóttir sóknarprestur 
á pallinum við Forystufjársetrið.

ýmsan fróðleik um forystufé.  Myndir / Líney Sigurðardóttir 
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Plast, garn og net
Rúlluplast

VISQUEEN rúlluplast 75 cm
Hvítt / Grænt / Svart

Staðgreiðsluverð  kr. 11.100,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  11.600,- án vsk

VISQUEEN rúlluplast 50 cm
Hvítt / Grænt 

Staðgreiðsluverð  kr.  8.900,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.   9.400,- án vsk

Rúllunet

Piippo rúllunet 123x3100 m
Staðgreiðsluverð  kr. 22.100,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  23.430,- án vsk

Piippo rúllunet 130x3100 m
Staðgreiðsluverð  kr. 21.500,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  22.790,- án vsk

Piippo Hybrid 123x4000 m
Staðgreiðsluverð  kr. 27.300,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  28.940,- án vsk

Bindigarn

Piippo bindigarn  1000 m/kg 
Staðgreiðsluverð  kr. 2.020,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  2.140,- án vsk

Piippo bindigarn  400 m/kg
Staðgreiðsluverð  kr. 2.020,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  2.140,- án vsk

Piippo bindigarn  130 m/kg
Staðgreiðsluverð  kr. 3.470,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  3.680,- án vsk

OUEE

ÞÓR HF

Reykjavík:
Krókháls 16

110 Reykjavík

Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka

601 Akureyri

Sími 568-1555

Vefsíða:
 

www.thor.is

ATH: Flytjum plastið þér að kostnaðarlausu á næstu afgreiðslustöð Landflutninga.

Handverkssýning
Sýning verður í Ártúnum í Blöndudal  

dagana 19. júlí til 4. ágúst.
Handverksmunir og málverk  

Sigríðar Ólafsdóttur eru til sýnis.
Opið er frá kl. 14-18. Verið velkomin.

Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 31. júlí 2014
Eigum á lager flestar stærðir  
traktora-, vagna-, vinnuvéla-  
og vörubíladekkja.
Einnig mikið úrval fólksbíla-  
og jeppadekkja.

Jason ehf.
Hafnarstræti 88 

Akureyri

Vinsamlegast hafið samband við
Ármann Sverrisson 896-8462 e-mail jasondekk@simnet.is

Tryggva Aðalbjörnsson 896-4124

Leifs Æðardúnn
Greiðsla: um 180.000 nettó + gengisbr.

Símar: 893 8554 eða 00 47 930 37 099

Ég hringi til baka!  leifm@simnet.is

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands
Æðarræktarfélag Íslands mun halda 
Aðalfund 2014 þann 23. ágúst 
næstkomandi. Fundurinn verður haldinn 
í félagsheimilinu Árnesi, Trékyllisvík á 
Ströndum. Fundurinn hefst kl. 11:00 og 
ráðgert er að hann standi til kl. 15:00. Boðið 
verður upp á léttan hádegisverð. Í eftirmiðdaginn verður skoðunarferð 
undir leiðsögn heimamanna. Sameiginlegur kvöldverður hefst kl. 19.30. 
Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa verða haldin erindi til gagns og gamans 
fyrir félagsmenn.
Greiðslubeiðni  vegna félagsgjalda verður send í heimabanka félagsmanna 
í vikunni. Ekki verður tekið við greiðslu félagsgjalda á fundinum eftir að 
hann hefst, en gjaldkeri verður mættur hálftíma fyrir fund ef einhverjir vilja 
greiða gjaldið á staðnum. Þeir félagsmenn sem ekki eru með heimabanka 
geta millifært félagsgjöld kr. 3500,- inn á reikning; 0311-26-12449 kt. 
510374-0299
Vegna undirbúnings skoðunarferðar og sameiginlegs kvöldverðar er óskað 
eftir því að félagsmenn tilkynni þátttöku fyrir 10. ágúst n.k. á netfang info@
icelandeider.is eða í síma 867 0765 (Guðrún)

Dagskrá fundarins:

Kl. 11:00‐12:30

Fundarsetning
Skýrslur og reikningar
Ávörp gesta
Erindi

Kl. 12:30 - 13:00 

Léttur hádegisverður  
í boði félagsins

Kl. 13:00‐ 15:00 

Fréttir og tillögur frá deildum
Sölu- og markaðsmál
Kosningar
Tillögur
Önnur mál
Fundarslit

Kl. 15:00 
Skoðunarferð

Kl. 19.30 
Kvöldverður
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Birna K. Friðriksdóttir textílhönnuður opnaði vinnustofu í Sunnumörk í Hveragerði:

Fékk innblástur um leið og fór 
að gjósa á Fimmvörðuhálsi
Birna K. Friðriksdóttir 
textílhönnuður var með formlega 
opnun á vinnustofu sinni og 
verslun í verslunarkjarnanum 
Sunnumörk í Hveragerði í liðnum 
mánuði og hafa viðtökur verið 
góðar. Opnunin var í tilefni þess 
að hún, í samvinnu við Pál Jökul 
Pétursson ljósmyndara, hefur 
innréttað vinnustofuna með 
myndum af íslenskri náttúru. 
Fjöldi gesta hefur litið við og 
lokið lofsorði á framleiðsluvörur 
hennar, sem gerðar eru með 
merkinu Volcap. 

Um er að ræða fatnað úr 
íslenskri ull og er hann skreyttur 
með sérstakri nálaþæfingartækni. 
„Ég sæki mynstrin sem sett eru á 
fatnaðinn í íslenska náttúru, svo 
sem hraunrennsli, norðurljós, mosa, 
frostrósir og skófir,“ segir Birna.

Ég gaus líka

Birna er frá Grenivík og bjó í 
Grýtubakkahreppi allt þar til í ágúst í 
fyrra þegar hún flutti ásamt fjölskyldu 
sinni suður á land og kom sér fyrir 
í Hveragerði. Hún er menntaður 
textílkennari og hefur starfað bæði 
í grunn- og leikskólum en lærði 
einnig textílhönnun Danmörku. „Ég 
var lengi upptekin við barnauppeldi 
og ekki sérlega innblásin á þeim 
tíma, en það má segja að um leið 
og gos hófust á Fimmvörðuhálsi 
hafi ég gosið líka,“ segir hún. „Ég 
var lengi að leita að einhverju sem 
ég gæti skapað og framleitt, en 
vandamálið við handverk er hvað 
það er tímafrekt og sjaldnast hægt 
að verðleggja vöruna þannig að 
viðunandi tímakaup náist.“

Birna segir að um leið og gosið 
hófst og allir fjölmiðlar voru 
uppfullir af myndum af því hafi hún 
fundið hjá sér hvöt til að túlka það 
á myndrænan hátt í sínum verkum. 
Lendingin var sú að hún notaði 
sérstaka nálaþæfingartækni, þæfði 
með nál í fatnaðinn ýmsar myndir 
sem túlkuðu gosið, grunnurinn er 
svört prjónavoð og í hana er svo 
þæfð gosrönd.

Hætti í föstu starfi  
og sinnir eigin framleiðslu

„Ég var í óða önn að undirbúa 
mig fyrir Handverkssýninguna á 
Hrafnagili sumarið 2012 þegar 
fyrsta peysan varð til , en fram að því 
hafði ég einkum verið að vinna með 

húfur. Þetta vatt svo upp á sig og 
varð til þess að ég minnkaði við mig 
vinnu, fór í hálft starf við kennslu á 
móti minni eigin framleiðslu. Um 
páskana í fyrra hætti ég svo alveg í 
fastri vinnu og hef eingöngu sinnt 
minni vöruþróun og framleiðslu 
síðan,“ segir Birna.

 Fljótlega eftir að Birna flutti suður 
á land kom hún sér upp vinnustofu 
í Sunnumörk í Hveragerði, um 60 
fermetra húsnæði sem hentar henni 
vel að sögn. Rýmið er opið, fremst er 

verslun en inn af henni vinnuaðstaða 
Birnu og geta viðskiptavinir fylgst 
með henni að störfum. Í vetur og vor 
vann hún að því að innrétta húsnæði 
sitt að nýju og hefur nú tekið það í 
notkun nýtt og endurbætt.

Sumarið lofar góðu

„Það koma mjög margir hér við, 
erlendir ferðamenn t.d. í miklum 
mæli og þeim þykir gaman að 
fylgjast með mér og eru ánægðir 
að sjá að þessi fatnaður sem ég 
framleiði sé alveg íslenskur, þ.e. 
íslensk hönnun, úr íslensku hráefni 
og greinilega unninn á staðnum. 
Viðtökur hafa verið mjög góðar 
og ég er bjartsýn á framhaldið, það 
hefur gengið mjög vel í sumar en 
það má segja að þetta sumar sé eins 
konar prófsteinn á hvort starfsemi 
af þessu tagi standi undir sér,“ segir 
Birna. Vörur hennar eru einnig til 
sölu á helstu ferðamannastöðum á 
landinu. „Það gefur mér byr undir 
báða vængi að fólki líkar þetta vel 
þannig að ég er bjartsýn á að vel 
muni ganga.“  
 /MÞÞ

Birna K. Friðriksdóttir textílhönnuður var með formlega opnun á vinnustofu sinni og verslun í verslunarkjarnanum Sunnumörk í Hveragerði í liðnum mánuði.

Mikilvægi koppafeitissprautunar er vanmetið
Í síðasta Bændablaði var skyldu-
lesning um bruna í heybindivélum 
sem rituð var af forvarnardeild 
VÍS. Það sem vantaði í þá grein var 
mikilvægi koppafeitissprautunar, 
en ef tæki eru í notkun svo 
sólarhringum skiptir þarf að 
smyrja í koppa (sem dæmi er það 
algeng vinnuregla að á beltagröfu 
er smurt í alla koppa í byrjun hvers 
dags og á jarðýtum hafa margir það 
fyrir reglu að smyrja í alla koppa 
eftir einn dísilolíutank). 

Flest tæki sem notuð eru við 
heyskap þurfa nauðsynlega viðhaldi 
sem felst aðallega í að smyrja í koppa 
og ef koppurinn er stíflaður þarf að 
skipta honum út (yfirleitt auðvelt og 
lítil vinna að skipta um smurkoppa, 
en borgar sig fljótt).

Verum sjáanleg á almennum 
umferðargötum

Nú eru margir á fullu í heyskap og 
víða má sjá heyrúllur á nýslegnum 
túnum sem bíða flutnings á þann 

stað þar sem þær eru geymdar 
fram á vetur. Mjög misjafnt er 
milli býla hversu langa vegalengd 
þarf að flytja rúllurnar, en fyrir 
þá sem þurfa að fara mikið eftir 
þjóðvegum er vert að huga að því 

að vera vel sjáanlegur á veginum 
í tíma. Að hafa afturljósabúnað 
í lagi á vagninum og endilega 
nota gula blikkvinnuljósið ofan á 
dráttarvélinni ef það er til staðar. 
Og ef menn eiga ekki gulblikkandi 
vinnuljós á dráttarvélina sína er 
hægt að fá það keypt fyrir lítinn 
pening.

Notum öryggisljósabúnað  
í almennri umferð

Fyrir skemmstu var ég á ferð 
í miklu ferðamannahéraði þar 
sem umferð er mikil og kom að 
dráttarvél sem var með rúlluvagn í 
eftirdragi greinilega á leið að sækja 
rúllur. Löngu áður en ég kom að 
honum var ég búin að sjá að þarna 

færi hægfara tæki þar sem uppi á 
húsinu var gult blikkandi vinnuljós, 
stuttu seinna sama dag stoppaði 
ég við þjónustumiðstöð og sá þar 
dráttarvél með 17 rúllur á vagni og 
eina í ámoksturstækjum. Vélinni 
var vel lagt og væntanlega var 
ökumaðurinn í kaffipásu, en þegar 
ég labbaði meðfram vélinni tók ég 
strax eftir að ljósin fyrir afturljósin 
voru ótengd. Þegar ökumaðurinn 
fór af stað kveikti hann ekki heldur 
á gula vinnuljósinu vegfarendum til 
merkis um að þarna færi hægfara 
ökutæki. Fyrir vegfarendur sem 
á eftir þessum traktor gátu ekki 
séð hugsanlegar stefnubreytingar 
vélarinnar á ótengdum aftur-
ljósunum. Hjálpumst að og gerum 
betur, SJÁUMST.

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

sonÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Hól fær þessi ökumaður fyrir að vel er raðað á vagninn, en hann hefði mátt 
tengja afturljósin og keyra með gula vinnublikkljósið eftir þjóðveginum 
öðrum til öryggis.

Opnunin var í tilefni þess að Birna 
hefur í samvinnu við Pál Jökul 
 Pétursson ljósmyndara inn réttað 
vinnustofuna með myndum af 
íslenskri náttúru.
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110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 
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603 Akureyri 
Sími: 464-8600 
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Bindigarn – Verðlisti Tvær hnotur saman í verði

  

Vörunúmer Vörulýsing án vsk. m/vsk.

 

G400 Bindigarn fyrir bagga 400 m/kg - Hvítt kr. 5.800 kr. 7.279

       
      

          
 

Bindinet – Verðlisti
Vörunúmer Vörulýsing Breidd Lengd án vsk. m/vsk.

 123000 Bindinet 123 sm 3000 m kr. 21.900 kr. 27.485

    
        

        
       

        
        

        
        

        
         

Rúlluplast – Verðlisti Fjöldi rúlla
Vörunúmer Vörulýsing Breidd Lengd á bretti án vsk. m/vsk. Greiðsluskilmálar
202601112 Hvítt plast, 5 laga 75 sm 1500 m 40 kr. 11.600 kr. 14.558 Hefðbundin reikningsviðskipti

kr. 11.900 kr. 14.935 Greiðslufrestur til 15. október

202600218 Grænt plast, 5 laga 75 sm 1500 m 40 kr. 11.980 kr. 15.035 Hefðbundin reikningsviðskipti
kr. 12.280 kr. 15.411 Greiðslufrestur til 15. október

202601112 Svart plast 75 sm 1500 m 40 kr. 11.500 kr. 14.433 Hefðbundin reikningsviðskipti
kr. 11.800 kr. 14.809 Greiðslufrestur til 15. októberSilograss

4600 Hvítt plast 50 sm 1800 m 48 kr. 9.600 kr. 12.048 Hefðbundin reikningsviðskipti
kr. 9.900 kr. 12.425 Greiðslufrestur til 15. októberSilograss 3 laga

Sennilega besta rúlluplastið að sögn bænda sem nota það
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Eldshöfða 4 · 110 Reykjavík · info@bilahlutir.com

Mercedes Benz 508D
þessi vel þekkti, trausti og sterki

- með skráningu og komin á götuna.

Árgerð: 1987 (orðinn fornbíll, engin bifreiðagjöld)
Akstur: Örfá þúsund km
Ástand:  Sem nýr (lakk sólbakað, að öðru leyti óslitinn og með öllu óryðgaður)

Getum útvegað aðeins fáeina bíla á þessu verði.
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

Bifreiðarnar voru áður í eigu NATO og voru skilgreindar sem „tæki í 
viðbragðsstöðu“. Hafa því ætíð fengið forgang á viðhaldi og eftirliti.

kvikaehf.wix.com/bilahlutirAllar nánari upplýsingar:

Smiðir
Málarar
Píparar
Rafvirkjar
Bændur
Bílstjórar
Kvikmyndagerðarm.
Ferðaþjónustuaðilar
o.fl, o.fl ...

Sími 587-5058
GSM 695-7007 / 863-5058

NÚ ER ALLRA SÍÐASTA
TÆKIFÆRIÐ

AÐ EIGNAST GRIPINN
Á ÞESSU ÓTRÚLEGA VERÐI
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Sóknartækifæri í lífrænni ræktun
– ferðasaga tveggja ungra íslenskra bænda til Danmerkur

Dagana 9. til 12. júní síðastliðinn 
fóru fulltrúar frá Samtökum 
ungra bænda í ferð til Danmerkur 
til að kynna sér lífræna ræktun og 
hitta forystu hagsmunasamtaka 
bænda þar í landi.

Aðdragandi ferðarinnar var sá 
að sendiherra Íslands í Danmörku, 
Sturla Sigurjónsson, hafði samband 
við formann Samtaka ungra 
bænda, SUB, vegna heimsóknar 
sem hann hafði nýlega farið á 
búið Knuthenlund, á Lálandi. 
Á Knuthenlund býr Susanne 
Hovmand-Simonsen, fjórða kynslóð 
fjölskyldunnar á búinu. Hún tók 
við búinu af föður sínum árið 
2006, en fram að því var stunduð 
hefðbundin mjólkurframleiðsla á 
staðnum. Árið 2007 voru breytingar 
gerðar á búskaparháttum og öll 
framleiðsla gerð lífræn. Með því 
varð Knuthenlund-búið eitt stærsta 
lífræna bú Danmerkur og hefur 
umfang þess vaxið ört síðan.

Sturla bauðst til þess að hafa 
milligöngu um heimsókn á búið 
ef vilji væri til þess af hálfu 
SUB. Við þekktumst boð hans og 
stjórn SUB ákvað því að senda 
tvo stjórnarmeðlimi í heimsókn á 
Knuthenlund-búið.

Ferðin var farin dagana 9.–12. 
júní og það voru formaður og 
varaformaður sem voru erindrekar 
SUB. Ferðin var mjög fróðleg og 
skemmtileg, og hér skal stiklað á 
því markverðasta úr henni.

Þegar til Kaupmannahafnar 
var komið tók Sturla á móti 
okkur í sendiherrabústaðnum að 
Fuglebakkevej í Frederiksberg, en 
þar var hann búinn að bjóða okkur 
gistingu á meðan ferðinni stóð. Þar 
var afskaplega gott að vera og það 
var gaman að fræðast um starfið sem 
sendiráðið og sendiherrann standa 
fyrir.

Á miðvikudagsmorgninum keyrði 
Sturla okkur frá Kaupmannahöfn 
til að heimsækja lífræna búið 
Knuthenlund á Lálandi. Eftir tveggja 
tíma akstur komum við á áfangastað 
þar sem Susanne Hovmand-
Simonsen tók á móti okkur.

Breytingar og bústofnar

Susanne var 32 ára 
þegar hún tók við rekstri 
búsins, árið 2006, af 
föður sínum. Fram að því 
var stunduð hefðbundin 
mjólkurframleiðsla á 
bænum. Fljótlega áttaði 
hún sig á því að breytinga 
væri þörf í rekstri 
búsins, annaðhvort þá að 
minnka við sig eða gera 
stórvægilegar breytingar á 
búskaparháttum. Hún ákvað 
því að hætta með kýrnar og 
fara yfir í lífrænan búskap 
með geitum, sauðfé og svínum ásamt 
talsverðri akuryrkju.

Það reyndist henni auðvelt að fá 
lán fyrir breytingum, enda fjörugir 
tímar í fjármálabransanum árið 2007 
í Danmörku eins og víða annars 
staðar.

Ýmis vandamál skutu upp 
kollinum á meðan reksturinn á nýja 
lífræna búinu var að komast á skrið. 
Vandamál komu upp með hönnun 
á mjólkurvinnslunni sem hægði 
talsvert á. Susanne sér hins vegar 
fram á bjarta tíma, enda rekstur 
búsins farinn að skila ágætis hagnaði.

Þegar Susanne ákvað fyrst að 
yfirfæra búskapinn yfir í lífræna 
ræktun voru viðbrögðin sem hún 
fékk afar misjöfn. Hún fékk að 
heyra að landið sem hún byggi á 
væri óhentugt til þess og hún spurð 
hvernig hún þyrði að taka þessa 
áhættu, að hætta með kýrnar og 
umturna rekstrinum.

Hún svaraði því til að það hafi 
einnig verið mikil áhætta fólgin í því 
að gera engar breytingar. Stöðnun í 
rekstrinum hafi ekki verið ástand 

sem hún gat sætt sig við, enda 
stöðnun helsti óvinur framfara.

Susanne sagði að lykilatriði 
við lífræna ræktun væri öflug 
markaðsvitund bóndans. Það þýði 
þannig ekki að stunda lífrænan 
búskap einungis útfrá hugsjón 
heldur þurfi bóndinn að skilja 
þarfir markaðarins og vera tilbúinn 
að hlusta á neytendur. Hún lýsir því 
sem svo að það séu ekki lengur bara 
hippar syngjandi við varðeld sem 
sjái skynsemi í lífrænni ræktun. 
Neytendur vilji lífræn matvæli og 
það er skylda bænda að anna þeirri 
eftirspurn.

Bústofninn á Knuthenlund telur 
um 530 ær, 300 geitur, 120 svín 
og 5 kýr. Ærnar og geiturnar eru 
mjólkaðar og afurðir þeirra allar 
unnar á búinu. Hluti fjóssins var 
tekinn undir mjólkurvinnsluna, búð 
og svo mjaltaaðstöðu. Mjaltabásinn 
er með 26 tæki hvorum megin og 
notaður til að mjólka bæði ærnar og 
geiturnar. Hún sagði auðveldara að 
mjólka ærnar en geiturnar, vegna 
þess hve miklu forvitnari þær eru 
en ærnar.

Ein af hindrununum í upphafi var 
sú að fá fólk með reynslu af sauðfé 
og geitum, vegna þess hve óalgengar 
skepnur það eru í Danmörku. Það 
hefur hins vegar lukkast vel og 
meðalnytin er um 1,5 kg á dag hjá 
ánum og 2,5 kg hjá geitunum.

Knuthenlund-búið hefur hlotið 
fjölmörg verðlaun

Knuthenlund-búið hefur unnið til 
fjölmargra verðlauna fyrir osta sem 
þar eru framleiddir, sem undirritaðir 
fengu að smakka og geta vottað um 
gæði þeirra. Susanne sagði að hún 
hefði ákveðið það í upphafi; hún 
ætlaði sér að búa til bestu ostana.

Öll ostaframleiðslan er samkvæmt 
AOC stöðlum sem tryggir gæði og 
upprunamerkingu vörunnar.

Auk ostaframleiðslunnar er 
framleidd jógúrt úr mjólkinni frá 
ánum. Þá selur hún að sjálfsögðu 
lamba- og geitakjöt. Susanne segir 
geitakjötið vera vanmetna vöru, því 
auk þess sem það sé bragðgott hafi 
það mjög lágt kólesterólinnihald í 
samanburði við aðrar kjöttegundir.

Það merkilega við svínin og 
kýrnar er að hvoru tveggja eru af 
gömlum dönskum stofnum sem 
eru á lista Sameinuðu þjóðanna 
yfir tegundir í útrýmingarhættu. 
Ætlunin er að fjölga kúnum á næstu 
árum og stefnt að því að geta unnið 
afurðir þeirra heima á búinu. Með 

því að rækta þessa stofna skapar 
hún sér sérstöðu og aukna athygli 
neytandans.

Kýrnar hjá henni eru fimm talsins, 
en einungis 150 hreinræktaðar rauðar 
danskar kýr eru eftir í heiminum. 
Hún stefnir á stækka stofninn og 
vinna afurðir þeirra heima.

Svínin á Knuthenlund koma 
aldrei á hús, enda er stofninn 
harðgerðari en hefðbundin svín. Þó 
að ekki þurfi að byggja yfir svínin 
þá þurfa þau að jafnaði 30% meira 
fóður en önnur svín vegna þess hve 
þau hreyfa sig mikið og þau ná að 
sjálfsögðu ekki sama fallþunga og 
svín í hefðbundinni framleiðslu. 
Susanne býr hins vegar við afar góð 
skilyrði á Lálandi. Á Knuthenlund er 
mikill skógur og þá er veðurfar mjög 
milt, og því hentugt land fyrir svínin.

Við ræktun svínanna og kúnna 
hefur Susanne leitað í norræna 
genabankann eftir sæði.

Í nágrenni við Knuthenlund 
er lítið sláturhús sem tekur við 
skepnum frá Knuthenlund og sér 
það jafnframt um kjötvinnsluna. 
Þegar lífrænum skepnum er slátrað 
eru þær teknar fyrst þann daginn. Ef 
búið væri að slátra öðrum skepnum 
þyrfti að þrífa allt saman áður en 
hægt væri að taka við frá lífrænu búi. 
Þetta er þó lítið mál, svo lengi sem 
slátrarinn veit að von er á lífrænum 
dýrum með fyrirvara. Susanne segir 
það hentugt að þurfa ekki að flytja 
sláturdýr langar leiðir og um leið 
sé gaman að geta stutt við atvinnu í 
heimabyggð.

Jarðrækt

Á Knuthenlund eru um 740 ha af 
ræktarlandi og um 225 ha skógur.

Rúgur, hafrar, bygg, baunir, 
repja og fleiri tegundir eru ræktaðar 
á búinu. Susanne er með um 
10% markaðshlutdeild lífrænnar 

Einar Freyr Elínarson, formaður Samtaka ungra bænda, og Ástvaldur Lárusson, varaformaður SUB, ásamt Susanne Hovmand-Simonsen, bónda á 
Knuthenlund á Lálandi.

 Rauðar danskar kýr á beit. 

Sýnishorn af vörum frá Knuthenlund-búinu. 

Svínin á Knuthenlund koma aldrei 
á hús, enda er stofninn harðgerðari 
en hefðbundin svín. 
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kornvöru á dönskum markaði, auk 
þess sem mikið fer í útflutning.

Mikil áhersla er lögð á skiptirækt 
til að minnka smitálag á ökrunum. 
Þá er stunduð skipulögð skiptibeit 
til þess að draga úr hættu á 
ormasmiti og minnka hlutfall 
illgresis í ökrunum. Þannig skilja 
t.a.m. kindur og geitur eftir orma 
í ökrum, sem svínin svo hreinsa í 
burtu. Hún er með mikla flóru af 
jurtum í túnunum og telur að slíkt 
fóður skili heilbrigðari skepnum og 
náttúrulegu bragði afurðanna.

Mikil vinna hefur farið í að finna 
tegundir og yrki sem henta lífrænni 
ræktun. Þannig hefur mikið verið 
horft til þeirra tegunda sem algengar 
voru áður fyrr, og eru ekki jafn 
áburðarfrekar. Reglum samkvæmt 
má bera 70 kg/ha af köfnunarefni 
á tún, en á Knuthenlund eru, með 
lífrænum áburði, borin á um 30 kg/
ha. Í staðinn hefur áhersla verið lögð 
á að nýta niturbindandi jurtir og 
þannig hefur smárarækt í ökrunum 
borið góðan árangur.

Til að eyða skaðvöldum sem 
herja á nytjaplöntur í ökrum er búið 
að gróðursetja runna með reglulegu 
millibili. Runnarnir eru hýbýli fyrir 
skordýr sem halda skaðvöldum 
í skefjum. Sérstaklega eru það 
kóngulær og maríubjöllur sem eru 
í runnunum. Runnunum er raðað 
í rendur með 150 metra millibili. 
Áætlað er að skordýrin fari um 75 
metra frá runnanum í hvora átt, og 
ná þannig að vinna á öllum akrinum.

Lífrænn búskapur og viðskipti

Aðspurð um helstu vandamálin við 
yfirfærsluna í lífrænan búskap segir 
hún að mesta vinnan hafi falist í því 
að skipta um bústofn. Það hafi tekið 
tíma að kynnast og læra á geitur og 
ær eftir að hafa verið með kýr á 
staðnum í fjöldamörg ár.

Hún segir regluverkið í 
kringum lífræna búskapinn ekki 
vera fyrirstöðu. Það séu strangar 
reglur en að það sé í raun betra, og 
eitthvað sem að bændur ættu frekar 
að nýta sér við markaðssetningu. 
Það sé öruggara fyrir neytendur 
að kaupa lífrænt frá umhverfi þar 
sem reglur eru strangar og eftirlit 
öflugt. Þetta kom okkur á óvart, 
enda frekar háværari umræðan um 
að regluverkið heima sé of strangt.

Hún ráðleggur því íslenskum 
bændum að líta frekar á strangar 
reglur og eftirlit sem sóknartækifæri 
frekar en fyrirstöðu, það geti allir 
grætt á því.

Á Knuthenlund eru þrjátíu 
starfsmenn sem er býsna mikið 
starfsmannahald á einu búi, en 
Susanne segist ánægð með að geta 
staðið fyrir fjölmennum vinnustað úti 
á landi. Miðstýring og fólksfækkun 
á landsbyggðinni sé óhjákvæmileg, 
en hvert starf sem skapast úti á landi 
sé verðmætt og eigi að berjast fyrir. 
Allir starfsmenn eru Danir, fyrir utan 
tvo Hollendinga, en hluti af því er 
í samstarfi við Vinnumálastofnun.

Sjálf sér Susanne einkum um 
sölu- og markaðsstarf fyrir búið. 
Hún er menntuð í alþjóðaviðskiptum 
og með meistaragráðu í listasögu. 
Sú menntun og reynsla var 
grundvöllur breytinga og vaxandi 
velgengni búsins. Hún leggur 
áherslu á hönnun söluvarnings og 
framsetningu. Reynsla og þekking 
á alþjóðaviðskiptum er svo hluti af 
velgengni hennar við útflutning, 
en helmingur allrar framleiðslu 
Knuthenlund-búsins er seldur 
erlendis. Þó helstu markaðir séu 
nágrannalönd Danmerkur, gerir 
hún einnig út á vaxandi markaði 
í Asíulöndum og hefur selt vörur 
til Kína, Sameinuðu arabísku 
furstadæmanna og Japans.

Það var fróðlegt að heyra 
hana lýsa muninum á því að 
eiga viðskipti við Kína og Japan. 
Stærð markaðarins í Kína geri 
litlum aðilum erfitt að komast þar 
inn, auk þess sem viðskiptahættir 
eru frábrugðnir því sem gerist í 
Vesturlöndum. Viðskiptamenning 
Japan svipi hins vegar meira til þess 
sem við eigum að venjast, og því 
auðveldara að fóta sig þar.

Mikilvægur liður í því að mynda 
viðskiptatengsl er að hitta fólk, en 

árlega koma um 30.000 manns og 
heimsækja Knuthenlund.

Landbrug og Fødevarer

Til þess að við fengjum sem mest út 
úr ferðinni kom Sturla Sigurjónsson 
á fundi hjá Landbrug og Fødevarer, 
þannig að við gætum kynnt okkur 
hagsmunasamtök landbúnaðarins 
í Danmörku. Við hittum Søren 
Gade framkvæmdastjóra Landbrug 
og Fødervarer og Jan O.F. Lausen 
forstjóra viðskipta-, markaðs- og 
næringarsviðs stofnunarinnar. 
Sören Gade fór yfir uppbyggingu 
og innviði samtakanna. Stofnunin 
var sett á laggirnar fyrir fjórum 
árum og er samstarfsverkefni 
hagsmunasamtaka bænda, 
afurðastöðva og þjónustufyrirtækja 
innan landbúnaðargeirans.

Stofnunin er hagsmunaaðili 
fyrir danskan landbúnað og stendur 

fyrir öflugu markaðsstarfi. Öflugt 
rannsóknarstarf er auk þess stundað á 
vegum stofnunarinnar á öllum sviðum 
landbúnaðar og matvælaframleiðslu.

Að sögn Sörens breytti tilkoma 
Landbrug og Födevarer miklu fyrir 
hagsmunabaráttu allra sem starfa 
við landbúnað og tengdar greinar. 
Skiptir þar mestu að á bak við 
stofnunina eru fleiri aðilar og meira 
fjármagn heldur en áður þekktist. 
Breytingar á framleiðsluháttum og 
byggðaþróun olli því að vægi hinna 
hefðbundnu bændasamtaka varð 
orðið minna og því erfiðara að hafa 
áhrif innan embættismannakerfisins 
og stjórnmálanna.

Á fundinum var einnig rætt 
um sóknartækifæri í dönskum og 
íslenskum landbúnaði. Sören deilir að 
vissu leyti þeirri skoðun með Susanne 
á Knuthenlund að það eigi ekki að 
vera hlutverk þessara landa að vinda 
ofan hungursneyð í fjarlægum löndum 

með eigin framleiðslu. Sören leggur 
áherslu á að aðkoma þessara landa 
að þeim vanda eigi fyrst og fremst að 
vera í formi miðlunar á þekkingu og 
tækni. Það verði seint raunhæft fyrir 
Danmörku að framleiða matvæli á 
verði sem þróunarlönd geti keypt á. 
En með því að stunda öflugt tilrauna- 
og rannsóknarstarf geti þessar þeir 
lagt sitt af mörkum. Gefðu svöngum 
manni fisk, og hann verður saddur í 
dag. Kenndu honum að veiða, og hann 
verður saddur alla ævi.

Fyrst og fremst á að stefna á
markaði sem borga hátt verð

Útflutningur matvæla landa eins 
og Íslands og Danmerkur á fyrst og 
fremst að vera, segir Sören, til landa 
sem vilja kaupa gæðavöru og borga 
hátt verð fyrir.

Að þessu sögðu er auðvitað ekki 
verið að segja að eingöngu eigi að 
framleiða rándýrar vörur. Neytendum 
verður líka að gefast kostur á því 
að versla ódýrari matvæli, en það 
eigi ekki að vera stefnan að auka þá 
framleiðslu. Það verður að horfast í 
augu við aukna áherslu neytenda á 
öfluga gæðastýringu.

Það er skoðun undirritaðra að 
þetta megi heimfæra á íslenskan 
veruleika. Það verður því spennandi 
að sjá hvernig Hinn íslenski 
landbúnaðarklasi, sem stofnaður var 
þann 6. júní sl, muni þróast.

Eins og þeir sem fylgst hafa 
með vita, þá er bakgrunnur 
landbúnaðarklasans mjög svipaður 
Landbrug og Fødevarer í Danmörku. 
Þetta gæti því orðið spennandi 
vettvangur fyrir aðila innan 
landbúnaðargeirans til að hafa áhrif, 
auk þess sem öll miðlun þekkingar 

og reynslu ætti að verða auðveldari. 
Það er von okkar að tilkoma 
Landbúnaðarklasans verði til þess að 
enn frekar verði gefið í þegar kemur 
að útflutningi og markaðssetningu á 
erlendri grundu. Þá þarf að gera átak 
í rannsóknarstarfi við landbúnað, en 
það hefur verið í allt of mikilli lægð.

Mikil tækifæri

Undirritaðir eru hæstánægðir með vel 
heppnaða ferð og vona að lesendur 
séu nokkru fróðari eftir lesturinn. 
Það er margt sem við getum lært af 
Dönum, sérstaklega þegar kemur 
að markaðssetningu og útflutningi. 
Það er skoðun undirritaðra að 
þegar kemur að nýsköpun séu 
mikil tækifæri í lífrænni ræktun. 
Grundvöllur öflugrar nýsköpunar 
er að sjálfsögðu nýliðun. Þessir 
tveir þættir haldast í hendur, og 
eru mikilvægir fyrir framfarir í 
íslenskum landbúnaði.

Styrktaraðilar ferðarinnar voru; 
Sjávar útvegs- og landbúnaðar-
ráðuneytið, Bændasamtök Ísland, 
Bíó-Bú, Sláturfélag Suðurlands 
og Mjólkursamsalan. Við færum 
þessum aðilum, sem gerðu okkur 
kleift að gera okkur ferð út og víkka 
sjóndeildarhringinn, okkar bestu 
þakkir.

Sérstakar þakkir færum við Sturlu 
Sigurjónssyni fyrir höfðinglegar 
móttökur og milligöngu um 
heimsókn okkar til Knuthenlund og 
fund með forsvarsmönnum Landbrug 
og Födevarer. 

Einar Freyr Elínarson 
formaður SUB
Ástvaldur Lárusson
varaformaður SUB

Sören Gade, framkvæmdastjóri Landbrug og Fødevarer, Ástvaldur Lárusson, 
Einar Freyr Elínarson og Jan O.F. Lausen, forsjóri viðskipta-, markaðs- og 
næringarsviðs L og F.
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Fróðleiksbásinn
Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Aðgangur að gróðurhúsi eða 
garðskála eru lúxus sem allt of fáir 
leyfa sér en sem betur fer færist 
sífellt í vöxt að slík útihús séu 
byggð í görðum eða við íbúðarhús.

Garðyrkjumenn í Róm ræktuðu 
plöntur, frá landvinningasvæðunum 
herforingjanna, í sólreytum og 
gróðurskálum. Í Pompei á Ítalíu hefur 
fundist ræktunarhús frá fyrstu öld 
eftir Krist. Þar voru múrsteinshillur 
sem plöntur í pottum stóðu á og 
leiðslur fyrir heitt loft í veggjum. 
Framhlið hússins var klædd með 
ljóshleypnum steinflögum. 

Það var ekki fyrr en á tíma 
endurreisnarinnar og landafundanna 
miklu sem gróðurhús og 
laufskálar ná einhverri útbreiðslu. 
Ræktunarhús urðu tísku fyrirbrigði 
og stöðutákn meðal hina efna meiri. 
Mikill af nýjum og spennandi 
plöntum barst til Evrópu frá 
nýlendunum. Grasafræðingar 
þekktu ekki plönturnar og áttu 
fullt í fangi með að gefa þeim nafn 
og skrásetja. Fæstar þeirra þoldu 
evrópska veðráttu og efnaðir 
áhugamenn um gróður kepptust 
við að reisa gróðurhús á landareign 
sinni. Garðyrkjumenn prófuðu sig 
áfram og voru furðu fljótir að átta 
sig á sérþörfum hverrar tegundar 
fyrir sig.

Gróðurhús á hjólum

Fyrstu gróðurhúsin í Evrópu voru 
nær eingöngu ætluð til að verja 
appelsínutré sem voru mikið í tísku 
á sínum tíma. Trjánum var plantað 
í jörð en húsin á hjólum og keyrt 
yfir trén yfir vetrartímann. Seinna 
var farið að rækta trén í kerum eða 
stórum pottum og þau borinn í hús 
á haustin og aftur út að vori.

Fyrst þegar gler kom til sögunnar 
voru rúður litlar og aðeins hafðar 
á suðurhlið skálana en ekki leið á 
löngu þar til farið var að nota gler 
í þakið líka. Í fyrstu voru framfarir 
litlar í gerð gróðurhúsa en um miðja 
19. öld voru tekin stór skref fram á 
við með tilkomu þynnra og sterkara 
glers.

Gróðurhús eða garðskálar 
nútímans eiga sér langa hefð, þótt 
saga þeirra hér á landi sé stutt. 
Björn Halldórsson í Sauðlauksdal 
er líklega allra fyrsti Íslendingurinn 
til að reisa gróðurskála hér á landi. 
Eggert Ólafsson skáld og mágur 
Björns kallaði húsið lystigarð ljúfra 
kála og samdi um það Listhúskvæði 
þar sem segir meðal annars

Laufa byggja skyldi skála, 
skemmtiliga sniðka og mála, 
í lystigarði ljúfra kála, 
lítil skríkja var þar hjá, 
– fagurt galaði fuglinn sá – 
týrar þá við timbri rjála 
á tólasmíða fundi. 
– Listamaðurinn lengi þar við undi.

Gróðurskálar og byggingarefni

Hér á landi, þar sem er oft vindasamt 
og sumur stutt, er notagildi 
gróðurskála slíkt að ekki þarf að 
réttlæta byggingu þeirra. Það ætti að 
vera sjálfsagt að hanna gróðurskála 
við nýbyggingar og auðvelda ætti 
fólki að byggja skála við eldra 
húsnæði. 

Best er að nota ál, plast eða 
timbur í burðargrindina. Í grunninn 
skal hafa járnbenta steypu sem þarf 
að ná niður fyrir frost. Framræsla 
verður að vera góð svo vatn safnist 
ekki fyrir í grunninum.Veggirnir 
þurfa að standa að minnsta kosti 
10 til 15 sentímetra upp úr jörðinni 

og vera 10 til18 sentímetra þykkir. 
Ef um er að ræða timburgrind eru 
steyptar í grunninn járnstoðir sem 
halda þakinu uppi. Sé grindin úr áli 
er hún boltuð við grindina.

Í upphituðum skálum má draga 
verulega úr hitakostnaði með því að 
hafa veggi í borðhæð og einangra 
vel og gæta þess að einangra öll 
samskeyti. Gólf gróðurskálans 
þarf að vera sterkt og þola vel vatn, 
óhreinindi og upplitun af völdum 
sólarljóss. Gólfið er best að steypa 
eða helluleggja og æskilegt er að 
hafa niðurfall með vatnslás á hverja 
10 fermetra. Einnig má notast við 
leirflísar, járnrimla eða vatnsvarið 
timbur. Gólfið þarf að vera þannig 
að hægt sé að bleyta það til að auka 
loftraka í þurrum veðrum. Ef rækta 
á plöntur á gólfinu er best að steypa 
í það ker. Kerin þurfa að vera vel 
einangruð og með niðurfalli. Þau 
eiga að vera um 60 sentímetra djúpt 
en lengd og breidd þess fer eftir 
stærð skálans. Einnig má steypa 
ker við háa grunnveggi og jafnvel 
hafa þau í stöllum.

Umhverfisþættir

Þættir sem stjórna loftslagið í 

skálanum eru hiti, raki, loftræsting, 
skygging og lýsing.

Gróðurskálum er oftast skipt í 
þrjár gerðir eftir hitastigi og þeim 
ræktunarmöguleikum sem skálinn 
býður upp á. Í köldum skálum, er 
engin hitalögn og hitastig ræðst af 
veðurfari. Loftslagið í skálanum 
líkist kaldtempruðu loftslagi 
Vestur Evrópu. Í svölum skálum 
er hitalögn sem nægir til að halda 
hitastigi ofan við frostmark yfir 
vetramánuðina. Hiti á vetrum er 
1til 10 °C og ræðst að mestu af 
veðurfari. Í slíkum skálum líkist 
loftslagið heittempruðu loftslagi 
Suður Evrópu, við Miðjarðarhaf. 
Í heitum gróðurskálum er hitalögn 
sem heldur lofthita yfir 10 °C allt 
árið. Jarðvegshiti þarf að vera 
stöðugur við 18°C, þannig að 
nauðsynlegt er að hafa hitalagnir í 
beðum og gólfi. Loftslag í heitum 
skálum líkist hitabeltisloftslagi við 
miðbaug.

Loftraki í íbúðum er oft of 
lágur til þess að plöntur þrífist vel 
og vanþrif í þeim má oft rekja til 
lágs loftraka. Til að halda rakastigi 
háu í gróðurskálum er nauðsynlegt 
að getað að lokaða þá frá öðrum 
vistarverum hússins með hurð. 

Heppilegur loftraki í gróðurskálum 
er 60 til 80%, hann má ekki fara 
niður fyrir 40%. Loftrakann má 
tempra með því að sprauta vatni á 
gólfin eða hafa bakka með rökum 
vikri eða möl í skálanum. Einnig er 
hægt að fá fullkomna tölvustýrða 
vatnsúðara til að stjórna rakastiginu. 
Gott er að láta plönturnar standa 
þétt því þá nýta þær vel rakann hver 
frá annarri.

Gróðurskálar þurfa að hafa 
opnanleg fög sem eru 30 til 40% 
af grunnfleti þeirra. Hægt er að 
fá sjálfvirkan gluggaopnara til 
að auðvelda loftræstingu. Einnig 
er gott að hafa viftu til að halda 
loftinu á hreyfingu. Það skal haft 
í huga að sé loftræsting góð er 
gróðurskálaloftslag bæði heilnæmt 
og frískandi.

Fari hitastigið í skálanum yfir 
27°C vegna sólgeislunar verður að 
grípa til skyggingar til að koma í 
veg fyrir að plönturnar skemmist 
af völdum hitans. Til skygginga 
má nota akrýldúk, bambus- eða 
rimlagardínur og þeir sem lengst 
vilja ganga geta keypt ofinn 
spegildúk sem hleypir inn birtu 
en ekki hita og í köldum veðrum 
varnar hann hitaútgeislun.

Þegar sólin er lægst á lofti 
getur verið nauðsynlegt að grípa 
til lýsingar, þetta á aðallega við um 
heita skála, til að plönturnar geti 
ljóstillifað og haldið áfram að vaxa. 
Hægt er að fá sérstakar gróðurperur 
til lýsingar.

Einnig má ná fram 
skemmtilegum áhrifum með því að 
hafa lýsingu í garðinum og tengja 
þannig garðinn og skálann.

Plöntur og ræktun

Það eru einkum fimm þættir sem 
fólk þarf að huga að þegar fengist 
er við ræktun í gróðurskálum, 
jarðvegur, áburður, vökvun, 
sjúkdómar og staðsetning. 

Mold er mjög breytileg að eðli 
og gerð, hægt að fá sendna mold, 
leirkennda mold og mýrarmold. 
Moldin getur verið þétt eða gljúp, 
súr eða basísk. Best er að nota 
góða pottamold og blanda hana að 
þriðja hluta með sandi. Einnig er 
nauðsynlegt að gæta vel að sýrustigi 
jarðvegsins. Hætt er við að mold í 
kerum og pottum verði of þétt í og 
loftlítil. Því er gott að setja grjót eða 
hraun í botninn, við það myndast 
loftrými milli steinanna og ræturnar 
geta andað. Gott er að skipta um 
mold á 4 til 5 ára fresti, jafnvel þótt 
hún sé stunginn upp og blönduð 
áburði á hverju ári.

Í gróðurskálum á að notast við 
fljótandi og lífræna áburðarlausn 
en ekki kornaðan áburð eins og 
utanhúss. Fljótandi áburður er 
auðleystari og skolast fyrr út og því 
minni hætta á að áburðarsölt safnist 
fyrir í moldinni og brenni ræturnar. 
Erfitt er að benda á einhverja eina 
tegund eða einn styrkleika af 
áburður sem hentar öllum plöntum. 
Hver planta hefur sína sérvisku og 
heilavænlegast er að eiga góða 
handbók til að fletta upp í.

Það á alltaf að vökva með volgu 
vatni, um 18°C og ekki mikið í einu. 
Þótt plöntur vilji hafa háan loftraka 
er ekki þar með sagt að þær vilji 
standa í blautum jarðvegi. Hver 
tegund þarf sína sérstöku vökvun 
og það getur verið verra að vökva 
of mikið en of lítið. Reglan er því 
lítið í einu en oft.

Loftslag í gróðurskálum er 
kjörið fyrir sjúkdóma og meindýr 
af öllu tagi og má því reikna með að 
þurfa að fást við slíkt frá upphafi. 
Flestir sjúkdómar berast í skálann 
með plöntunum og því verður að 
skoða hverja plöntu gaumgæfilega 
áður en hún er sett í skálann. Gott 
er að fylgjast vel með nývexti og 
ungum plöntum. Allra best er að 
beita fyrirbyggjandi aðgerðum, 
hreinlæti er nauðsynlegt svo og 
að fjarlægja fallin blóm og visnuð 
blöð. Græðlinga skal einungis 
taka af heilbrigðum plöntum og 
nota smitfría mold. Ef upp koma 
skordýraplágur skal beita lífrænum 
vörnum sé þess nokkur kostur.

Breytilegt er hvað hver tegund 
vill mikla birtu og það verður því að 
taka tillit til þess þegar plöntunum 
er valinn staður í skálanum. Plöntur 
með stór blöð þola yfirleitt skugga 
betur en plöntur með smá blöð. 
Kaktusar og mjólkurjurtir þurfa 
mikla sól en jurtir eins og rifblaðka 
kjósa skugga. Hæð plantna ræður 
einnig miklu um staðsetningu 
þeirra, háar plöntur eiga að vera 
innarlega í beðum en þær lægri 
fremst. Með þessu njóta lágu 
plönturnar sín betur og minni hætta 
er á að þær falli í skugga þeirra 
stærri.

Laufa byggja skyldi skála
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Í þessum síðasta hluta bónusgreina 
verður fjallað um fríar fitusýrur 
í mjólk. Þar sem fríar fitusýrur 
í mjólk (hér eftir sk.stafað ffs) 
eru einn af gæðaþáttunum 
sem greitt er eftir og verðskert 
fyrir, verður hér reynt að fjalla 
nokkuð um leiðir til að losna 
við hátt gildi ffs í tankmjólk 
mjólkurframleiðenda.

Trúlega geta há gildi mælinga 
ffs verið erfiðasti hjallinn í gæðum 
mjólkur að brölta yfir og fá í gott 
lag einfaldlega vegna þess hversu 
margir ólíkir þættir geta haft áhrif til 
hækkunar á ffs í mjólk framleiðenda. 

Bragðvond mjólk

Magn frírra fitusýra í mjólk á helst 
ekki að fara upp fyrir 0,7 og alls ekki 
yfir 1,0.

Ffs er mælt í micromol í ml mjólkur 
og eru reglugerðarákvæðin vegna 
gæðamats þau að ef faldmeðaltal 
mælinga úr reglubundnum sýnum 
á mánaðargrunni fer yfir 1,1 
m.mol dæmist mjólk viðkomandi 
framleiðanda í 2 flokk og 
verðskerðist samkvæmt reglugerð 
og fari faldmeðaltal mánaðar yfir 
1,8 m.mol er mjólkin í 3. flokk og 
verðskerðist eftir því.

Góð mjólk í ffs er 0,6 og undir en 
þegar mjólkin er yfir 1,0 eru næmir 
neytendur farnir að finna óbragð af 
mjólkinni og ef magn ffs er orðið 
yfir 1,8 m.mol eru nær allir farnir 
að finna óbragð sem lýst er eins og 
samblandi beiskju og einkennilegs 
óbragðs sem er svo svæsið að þeir 
sem einu sinni smakka slíka mjólk 
gleyma bragðinu aldrei.

Sér í lagi á þetta við þegar mjólk 
er orðin dagsgömul og svo ekki sé nú 
minnst á tveggja daga gamla mjólk 
og eldri því þá fer að finnast skrítin 
lykt af henni langar leiðir.

Það er því ekki að undra þó 
mjólkuriðnaðurinn reyni að losna við 
þennan hvimleiða galla á mjólkinni 
ef sýni úr tankmjólk framleiðenda 
gefa tilefni til.

Mjólkureftirlitsmenn hafa oft lent 
í algjörum hremmingum með að 
finna ástæður hárra gilda á einstökum 
bæjum og kemur það til af því að 
þegar ástæðan er ekki augljós og 
finnst strax, þá er líklegt að leita 
þurfi með ótrúlegri nákvæmni og 
fara í fjölmarga trúlega þætti eða 
langsóttari og erfiðari að laga s.s. 
lífeðlisfræðilegar ástæður einstakra 
gripa og jafnvel heilu hjarðanna þar 
sem allar mjólkandi kýr fá sama 
fóður.

Það getur verið auðvelt að finna 
ástæður hárra mælinga í ffs en 
einnig leiðinlega flókið ef ástæðan 
er ekki vélræns eðlis heldur af 
fóðrunar ástæðum og oft í bland við 
stöðu á mjaltaskeiði og tíðni mjalta 
(mjaltaþjónafjós) 

Þetta er ekki einfalt og kostar oft 
mikla yfirlegu og kunnáttu í fóðrun 
kúa.

Sýnatakan ekki heilög Biblía

Ekki er víst að háar mælingar ffs 
séu ævinlega eins bölvaðar og sýnist 
því sýnatökubúnaður og aðferð við 
sýnatöku úr kúm er oft að valda 
hækkun á mælingargildum ffs ekki 
síst í mjaltaþjónafjósum, en þó er 
líklegt að stöðugar háar mælingar 
úr einstökum kúm séu í raun háar en 
e.t.v. ekki eins háar og niðurstaðan 
síðan segir til um.

Þetta hefur verið margsannað með 
tvöfaldri sýnatöku þ.e. vélrænni og 
handvirkri með.

Brothætt fitukúla

Það má segja að ef ástæðan er ekki 
augljós megi reyna að velja um 
tvær megin leiðir til að ná niður 
háum gildum ffs, fyrri leiðin er 
að finna ráð til að styrkja hráefnið 
því hægt er með sanni að segja að 
mjólk úr kúm á krítísku tímabili geti 
verið brothætt, þ.e. að himnan sem 

u m l y k u r 
fitukúlurnar 

e r þá viðkvæmari fyrir 
gauraganginum sem verður þegar 
úr júgrinu er komið og út í hinn 
harða heim og þá er hugsanlega 
hægt að styrkja hana (mjólkina) með 
rannsóknum á fyrrnefndum þáttum, 
t.d. að kýr í mjaltaþjónafjósunum 
undir 8 kg í dagsnyt komi ekki oftar 
í mjaltir en á 15 klst. fresti, einnig að 
kýr yfir 300 daga frá burði en mjólkar 
yfir 8 kg fái ekki mjaltaheimild 
oftar en 2x á sólarhring, að skoða 
úrefnastöðu kúnna, gefa fituminna 
fóður, skoða efnainnihald fóðurs 
s.s. kjarnfóðurs og heilfóðurs og 
reyna að pikka út og laga ef hægt 
er þá þætti sem taldir eru krítískir 
vegna aukningar á ffs í mjólkinni 
þannig að hún þoli betur vélræna 
meðferð við og eftir mjaltir, s.s. 
mjaltirnar sjálfar, dælingu úr skila 
í mjólkurtank og síðan kælingu 
og hrærslu mjólkurtakans og að 
ógleymdu dælingu í mjólkurbílinn 
og meðferð mjólkur í sílótönkum 
afurðastöðvana.

Fóðrun kúa hefur jafnframt mikil 
áhrif á gildi ffs þ.e hve sterk himnan 
verður sem umlykur fitukúluna og 
hvort hún verður „brothætt“ eða ekki 
og því þarf að skoða úrefnainnhald 
sýna allra kúa í hjörðinni, prótein 
og fituinnihald, jafnvel gildi 
laktósa viðkomandi kúa í slagtogi 
við hátt úrefnainnihald getur verið 
vísbending um ástæðu viðkomandi 
grips í háum gildum ffs.

Þeir félagar bjarga oft

Eins og sést og dæmi eru um 
getur verið mjög strembið að 
finna leiðina út úr langvinnum 
hremmingum vegna hárra gilda 
ffs og þá er leiðin sú ef ástæðan er 
ekki augljós og eða vélræns eðlis 
að þá fái viðkomandi bóndi ráðgjöf, 
heimsókn og skoðun tveggja aðila 
þ.e. mjólkureftirlitsmanns og 
ráðunautar um fóðrun gripa því þeir 
„félagar“ eiga með góðri samvinnu 
að geta fundið leið út úr leiðinlega 
erfiðum dæmum og hafa gert það vel.

Mjúka leiðin

Þá er það seinni leiðin, að mýkja 
meðhöndlun mjólkurinnar ef hægt 
er s.s. lækka sog og blástur, stytta 
dælutíma, breyta mjólkurtankinum 
þannig að hann frysti ekki mjólkina 
t.d. skipta yfir í kæliefnið r134a ef 
r404 eða kaldara efni er á kælikerfinu, 
virkja bæði kælielementin í 
tanknum, stytta hrærutíma, tíma 
lotukælingar, setja heitgasventil og 
stilla hrærslu þannig að tankurinn 
hræru-píski mjólkina sem minnst 
sérstaklega þegar lítið er í tanknum 
og í mjaltaþjónafjósum ætti að setja á 
langa kælitöf eftir losun og hafa hana 
ekki minna en 3 klst. eða 180 mín.

Það krefst þess að þrif mjaltaþjóna, 
hreinleiki kúa og fjóss sé mjög góð 
svo að líftalan þoli lengri kælitíma 
án þess að fara veg allrar veraldar 
upp á við.

Setja ætti tvímælalaust upp 
forkælingu því forkæld mjólk er ekki 
eins viðkvæm til dælingar í kalda 
mjólk í mjólkurtanknum.

Best er örugglega að reyna að 
fá vit í báða þættina þ.e. að styrkja 
hráefnið þannig að fitukúlurnar 
verði ekki eins „brothættar“ og laga 
vélrænu meðferðina eins og kostur 
er.

Eins og áður var vikið að, stöðu 

á mjaltaskeiði, nythæð, 
tíðni mjalta, orkustöðuna 
í  v iðkomand i , 
magn laktósa ásamt 
úrefnastöðu og svo 

síðast en ekki síst 
fitumagn í kjarnfóðri og 

gæði heys.
Þarna er greinarhöfundur 

kominn á hálan ís vegna 
vankunnáttu á fóðrun og fóðurfræði, 
en mér sýnist samt eftir lestur 
margra greina um ffs vandamál að 
fræðifólki sé ekki ennþá alveg 100% 
ljóst hversu mikið vægi einstaka 
lífeðlisfræðilegir og líffræðilegir 
þættir hafi mest áhrif á magn ffs í 
mjólk og hvað beri nákvæmlega að 
gera þ.e. svo það virki en sé ekki 
eingöngu eftir bókinni en virki ekki.

Vélræna vesenið

Nokkuð margir meðhöndlunar 
þættir geta orsakað hátt hlutfall 
frírra fitusýra t.d. loftblöndun 
mjólkurinnar t.d. óeðlilegt loftinnpísk 
í óþéttum mjaltakerfum,tengistútum 
(mjólkurkrönum) eða mjaltatækjum 
með of stórt loftinntak.

Þá göt á slöngum eða spena-

gúmmíum við mjaltir eða 
klaufagangur við ásetu tækjanna.

Mjólkurdælan er vinsæll 
leitarstaður þar sem hún getur farið 
ótrúlega illa með mjólkina 
ef hún tekur loft eða dælir 
fantalega og ber því að 
reyna að þétta öxulloftpísk 
og mýkja dælingu eins og 
kostur er.

Síðan er pískun frá 
hræruverki mjólkurtanks 
eins og áður er vikið að 
oft orsakavaldur þ.e. ef 
hægt mjólkast í tankinn og 
hræruspaðinn lemur mjólkina 
og þeytir henni upp svo hún blandast 
miklu loftmagni og þá gerist oft 
annað í leiðinni en það er frost eða 
klakamyndun í mjólkurtanknum 
sem hefur sömu skemmdaráhrif á 
mjólkina og loftpískunin, sjá hér á 
undan.

Mjólkurstöðvarnar líti  
í eigin barm í leiðinni

Það er ekki og hefur ekki verið 
stefna og takmark mjólkuriðnaðarins 
eingöngu að rassskella mjólkur-
framleið andann vegna hárra gilda 

í ffs heldur er takmarkið að gæðin 
skili sér í gengum allt ferlið og endi 
sem drykkjarhæf mjólk í fernunni á 
borði neytandans.

Þess vegna er það haft að 
leiðarljósi og er skylda 

m j ó l k u r s a m l a g a 
á landinu að líta 
jafnframt í eigin barm 
með því að móttaka 
og meðferð mjólkur 
frá framleiðendum 
sé meðhöndluð á 
faglegan hátt allt 
frá mjólkurbílnum, 

i n n v i k t u n i n n i , 
sílótanknum, í ferðalagi sínu um 
rörverk afurðastöðvanna og endi í 
átöppunardeildinni sem úrvalsmjólk.

Það mundi því vera boðskapnum 
trúverðugt að senda nokkur sýni úr 
sílótönkum eða innviktunartank 
afurðastöðva og síðan úr endastöð 
vinnslulínu t.d. átöppunardeild eða 
við skyrtank og kíkja eftir hvort góða 
mjólkin frá framleiðandanum sé ekki 
enn sama góða mjólkin?

Kristján Gunnarsson
ráðgjafi hjá Bústólpa
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Viltu bónus? – 3. hluti

Sölumenn okkar eru sammála um að þetta sé skemmtilegasta ámoksturstækjavél sem þeir hafa prófað.
Komið og reynsluakið þessum einstaka traktor hjá okkur á Krókhálsi 16  

í Reykjavík eða á Lónsbakka á Akureyri.

 99 ha, 4 lítra, 4 strokka Deutz mótor með forþjöppu 
og millikæli

 Stiglaus skipting frá SDF - engir gírar, aldrei að kúpla
 Skriðstillir (Cruise Control)
 Kúplingsfrír vendigír með stillanlegu átaki.
 Rúmgott 4 pósta hús með topplúgu.
 Loftpúða fjöðrun á ökumannssæti
 Farþegasæti
 93 lítra vökvadæla og sér dæla fyrir stýri
 3 tvöföld vökvaúrtök (6 stútar), rafstýrð

Vegna sterkara gengis og hagstæðra samninga getum við nú boðið 
Detuz Fahr Agrofarm 420 á afar hagstæðu verði.
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Deutz Fahr Agrofarm 420 TTV  með STOLL FZ-10 ámoksturstækjum 
- Ein þægilegasta tækjavél sem völ er á.

DEUTZ-FAHR 
Agrofarm 420 TTV 

 Útskjótanlegur dráttarkrókur
 5.300 kg. lyftigeta á þrítengi. Rafstýrt beisli.
 100% driflæsing að framan og aftan.
 ASM drifstýring, slær út driflæsingu og 4WD  

við ákv. hraða og beygju
 3 hraða aflúrtak 540/540E/1000
 Sjálfvirkt aflúrtak, slekkur á sér þegar beisli er lyft
 Michelin flotdekk, 480/65R24 að framan,  

540/65R34 að aftan.
 STOLL FZ10 ámoksturstæki, með servo stýringu,  

3. sviði og dempun

ÞÓR HF
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Utan úr heimi

Fundur samstarfsvettvangs afurðarstöðva í mjólkuriðnaði á Norðurlöndum:

Mjólkurframleiðsla á Norðurlöndunum 
hefur ekki verið meiri í rúman áratug
Í byrjun júní var haldinn 
ársfundur samtakanna NMSM 
(samstarfsvettvangur afurðastöðva 
í mjólkuriðnaði á Norðurlöndunum 
um mjólkurgæði) en fundurinn 
var haldinn í Hamra í Svíþjóð. 
Á þessum fundi var að vanda 
farið yfir helstu sameiginlegu 
hagsmunamál afurðastöðva 
Norðurlandanna þegar horft 
er til mjólkurframleiðslunnar, 
mjólkurgæða, mjaltatækninnar 
og dýravelferðar og -heilbrigðis. 
Eitt af eftirtektarverðustu 
verkefnum þessara samtaka er 
að taka saman tölfræði um helstu 
grunnþætti mjólkurframleiðslu 
Norðurlandanna en síðasta ár 
framleiddu löndin til samans 
11,7 milljarða lítra mjólkur, en 
innvigtun mjólkur hefur ekki verið 
meiri á þessari öld.

28 þúsund kúabú

Árið 2013 varð þróunin á fjölda kúabúa 
áþekk því sem sést hefur undanfarin 
ár og fækkaði framleiðslueiningunum 
um 1.279 bú. Alls var fjöldi kúabúa 
Norðurlandanna um áramótin 27.831 
bú en til samanburðar má nefna það 
að árið 1993 voru starfrækt 97.552 
kúabú á Norðurlöndunum. Flest 
búanna, 34,0%, eru í Noregi en þar 
voru samtals 9.464 bú um síðustu 
áramót og svo kemur Finnland 
rétt á eftir með 9.292 bú. Í báðum 
þessum löndum varð einnig langmest 
hlutfallsleg fækkun búa á árinu, en 
af þeim 1.279 sem hættu búskap á 
Norðurlöndunum varð hlutfallsleg 
fækkun um 5,4% í Finnlandi og 5,2% 
í Noregi á meðan þetta hlutfall var t.d. 
lægst hér á Íslandi (2,2%).

1,4 milljónir kúa

Á síðasta ári dró heldur úr fjölda 
mjólkurkúa á Norðurlöndunum en alls 
voru skráðar 1.446.288 mjólkurkýr 
um áramótin og fækkaði þeim um 18 
þúsund frá árinu 2012 og alls hefur 
mjólkurkúm fækkað um rúmlega 
hálfa milljón á síðustu 20 árum. 
Langflestar kýrnar eru í Danmörku 
eða 567 þúsund talsins og þar á eftir 
kemur Svíþjóð með 346 þúsund. Vart 
kemur á óvart að hér á landi eru fæstar 
kýr, eða um 24 þúsund.

Meðalbúið nú með 52,0 árskýr

Fyrir 20 árum var meðalstærð 
kúabúanna 20,4 árskýr en um síðustu 
áramótin voru búin að jafnaði með 
52,0 árskýr og stækkaði meðalbúið 
um 1,7 árskú frá árinu 2012. Líkt 
og fyrri ár eru kúabúin í Danmörku 
langstærst og eru þar nú að jafnaði 
154,0 kýr á hverju búi og hefur 
meðalbúið fjórfaldast að stærð á 

síðustu 20 árum. Næststærstu búin 
er svo að finna í Svíþjóð þar sem eru 
73,0 árskýr að jafnaði. Minnstur er 
fjöldinn í Noregi, þar sem eru ekki 
nema 24,2 árskýr að meðaltali. Sé hins 
vegar horft til meðal bústærðar búa í 
skýrsluhaldskerfum Norðurlandanna 
verður þessi munur enn meiri en 
meðal skýrsluhaldsbúið í Danmörku 
er með 161,8 kýr á meðan meðal 
norska kúabúið er með 24,2 kýr.

11,7 milljarðar lítra

Árið 2013 var einkar gott fram-

leiðslu ár á Norðurlöndunum og 
nam heildarinnvigtun mjólkurinnar 
11,735 milljörðum lítra og þarf að 
fara allt aftur til ársins 2000 til þess að 
finna álíka mjólkurframleiðslu. Alls 
jókst framleiðslan um 102 milljónir 
lítra miðað við árið 2012 sem eru 
vissulega góð tíðindi og segir sitt um 
þann kraft sem búgreinin býr yfir á 
sama tíma að kúabúunum og kúnum 
fækkaði.

Sé horft til framleiðslu 
einstakra landa þá trónir danska 
mjólkurframleiðslan á toppnum að 
vanda en þar voru vigtaðir inn 5,026 

milljarðar lítra í fyrsta skipti í sögunni 
og jókst framleiðslan þar í landi um 97 
milljónir lítra frá fyrra ári. Danmörk 

er eina landið á Norðurlöndunum 
þar sem framleiðslan hefur aukist 
ár frá ári síðasta áratug. Næstmesta 
framleiðsluaukningin kom fram í 
Finnlandi, en þar jókst innvigtun 
um 14 milljónir lítra og endaði 
hún í 2,202 milljörðum. Í Noregi 
varð 7 milljón lítra samdráttur í 
framleiðslunni en heildarinnvigtunin 
nam 1,780 milljörðum lítra. Í Svíþjóð 
stóð framleiðslan í stað á milli ára og 
endaði í 2,860 milljörðum lítra, en 
hér á landi var örlítill samdráttur og 
endaði innvigtunin í 123 milljónum 
lítra.

Meðalbúið jók framleiðsluna
um 5,5%

Sé horft til innvigtunar mjólkur og 
fjölda kúabúa hvers lands kemur 
fram gríðarlegur munur á framleiðslu 
búanna á milli Norðurlandanna. 
Meðalbúið á Norðurlöndum lagði inn 
í afurðastöð á síðasta ári 422 þúsund 
lítra, sem er 5,5% meira en árið 
2012. Það eru þó einungis bændur í 
tveimur löndum sem eru fyrir ofan 
meðaltalið, þ.e. í Danmörku með 
1,365 milljónir lítra og í Svíþjóð með 
702 þúsund lítra. Finnskir bændur 
eru þriðju í röðinni með 264 þúsund 
lítra, þá kúabændur hér á landi með 
194 þúsund lítra og skammt undan 
eru norskir kúabændur með 188 
þúsund lítra.

Meðalkýrin skilar 8.114 lítrum  
í afurðastöð

Þegar meðalafurðir kúa eru metnar 
er ýmist litið til skýrsluhaldsafurða 
eða meðalafurða sem lagðar 
eru í afurðastöð. Þarna munar 
verulega miklu enda má vænta 
þess að þau kúabú sem ekki eru 
með í skýrsluhaldi hafi lægri 
meðalafurðir auk þess sem reiknaðar 
meðalafurðir kúa miðað við innlagða 
mjólk verða alltaf töluvert lægri 
en skýrsluhaldsafurðir vegna 
heimanota mjólkur og mögulega 
rangra afurðamælinga svo dæmi sé 
tekið. Miðað við innlagðar afurðir 
þá jukust meðalafurðir norrænna 
kúa um 169 lítra á síðasta ári og 
skilaði meðalkýrin 8.114 lítrum í 
afurðastöð. Afurðamestu kýrnar 
standa í sænskum fjósum, þar sem 
9.621 lítrar skila sér að jafnaði eftir 
kúna inn í afurðastöð en kýrnar 
hér á landi mjólka allra norrænna 
kúa minnst og skila sér ekki nema 
5.289 lítrar í afurðastöð eftir kúna. 
Næstminnstar afurðir eru meðal 
norskra kúa en þær skila þó 47% 
meira í afurðastöð en hinar íslensku 
frænkur þeirra, alls 7.759 lítrum.

Mestar skýrsluhaldsafurðir í 
Danmörku

Þegar skoðaðar eru meðalafurðir 
kúa í skýrsluhaldi landanna fimm 
kemur í ljós að meðalafurðirnar hér 
á landi, 5.555 kg af orkuleiðréttri 
mjólk, eru áberandi lægstar. Bilið í 
næstafurðaminnstu kýrnar, í Noregi, 
eru 2.113 kíló. Afurðamestu kýrnar 
voru hins vegar í Danmörku en 
meðalnyt þeirra (orkuleiðrétt) var 
9.603 kg og vantar því 4.048 kg 
upp á afurðirnar hér á landi til þess 
að ná að jafna þær dönsku. Vegin 
meðalnyt allra skýrslufærðra kúa 
á Norðurlöndunum árið 2013 var 
9.101kg af orkuleiðréttri mjólk, sem 
er aukning um 72 kg frá árinu 2012.

Lægsta frumutalan enn í Noregi

Undanfarin 20 ár hefur frumutala 
tankmeðaltals verið lægst í Noregi 
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og síðasta ár skar sig ekki úr hvað 
það snertir, en margfeldismeðaltalið 
endaði í 131 þúsundum/ml. Finnland 
er þó afar skammt undan með 132 
þúsund frumur/ml en slökust eru 
mjólkurgæðin í Danmörku, þar sem 
meðaltalið var 212 þúsund/ml árið 
2013, sem þó var allt góð bæting frá 
árinu 2012 er það var 221 þúsund/ml.

Mikil frjósemi hér á landi

Við þennan fróðlega samanburð á 
milli landanna kemur einnig fram að 
íslenskar kýr eru frjósamar og halda 
vel enda líða að jafnaði ekki nema 87 
dagar frá burði þar til kýr festa fang á 
meðan finnsku kýrnar taka 150 daga 
í þetta ferli. Þetta skýrist ekki af því 
að kýr hér beiði fyrr en tiltölulega 
lítill munur er á því hvenær fyrsta 
sæðing fer fram. Vegna hinnar góðu 
frjósemi hér á landi er meðaltal bils 
á milli burða einnig lægst hér á 
landi en árið 2013 liðu 371 dagar að 
jafnaði á milli burða, sem er stytting 
um 2 daga frá árinu 2012. Hins vegar 
bera íslenskar kvígur elstar eða 889 
daga gamlar en þær dönsku bera 
yngstar eða 777 daga gamlar.

Dauðfæddir kálfar enn vandamál

Þá kom fram að sem fyrr eru flestir 
dauðfæddir kálfar hér á landi eða 
12,0% sem er um helmingi hærra en 
í Danmörku sem er með næstflesta 
dauðfædda kálfa (6,3%). Lægst 
er þetta hlutfall í Noregi þar sem 
3,7% kálfa eru skráðir dauðfæddir 
en bæði í Svíþjóð og Finnlandi var 
þetta hlutfall 5,8% á síðasta ári. Sé 
hins vegar horft til lífslíkna kálfa, 
þ.e. hve hátt hlutfall lifandi fæddra 
kálfa drepst innan við 180 daga 
frá fæðingu, þá er hlutfallið hæst í 
Danmörku þar sem 9,1% kálfanna 
drepst á þessu tímabili. Ísland er 
þarna með 6,2% en Finnland með 
5,3% og Noregur 3,9%. Í Svíþjóð er 
þetta lægst, þ.e. 2,7%, en setja þarf 
fyrirvara við þá tölu þar sem hún 
byggir á skráningu frá fæðingu til 
90 daga aldurs. Næstu 90 daga gerist 
alltaf eitthvað, þó svo að efast megi 
um að talan hækki stórkostlega.

Hvar eru heilsufarsgögnin?

Í svona norrænum samanburði 
verður afar áberandi hve langt við 
erum á eftir í nýtingu upplýsinga 
um sjúkdóma og aðrar sambærilegar 
heilsufarsupplýsingar frá kúabúum. 
Allauðvelt er að bera saman 
margs konar upplýsingar úr 
skýrsluhaldskerfunum, þar sem 
bændurnir hafa sjálfir skráð inn 
upplýsingarnar en þegar kemur 
að heilsufarsupplýsingum þá 
erum við bara langt á eftir. Þessar 
upplýsingar, t.d. um tíðni súrdoða, 
doða, júgurbólgu eða legbólgu, 
geldstöðumeðhöndlun, lyfjanotkun 
og virkni m.m., eru notaðar, á 
öllum hinum Norðurlöndunum, 
bæði af bændum, dýralæknum og 
ráðunautum við skipulag bústjórnar, 
auk þess sem upplýsingarnar eru 
gagnlegar við samanburð á milli búa 
og landa. Einhverra hluta vegna eru 
þessar upplýsingar ekki aðgengilegar 
hér á landi, jafnvel þó svo að kúabúin 
séu nú orðið tiltölulega fá og kýrnar 
klárlega ekki margar svo verkefnið 
ætti að vera yfirstíganlegt. Leiki 
vafi á uppbyggingu slíkra kerfa 
og mögnuðum nýtingarmöguleika 

þeirra, þá eru til afar góð 
úrvinnslukerfi nú þegar á hinum 
Norðurlöndunum, svo algjörlega 
er óþarft að finna hér upp enn eitt 
íslenska hjólið.

Snorri Sigurðsson
sns@vfl.dk
Nautgriparæktarsviði
Þekkingarsetri landbúnaðarins 
í Danmörku
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Morgunstund gefur gull í mund
– Eitt og annað um skýrsluhald sauðfjár

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Ráðunautur í sauðfjárrækt 
hjá RML
eyjolfur@rml.is

Vorið 2014 var mjög gott og 
sauðburður gekk víðast hvar 
vel að teknu tilliti til tíðarfars 
samanborið við undangengin vor. 

Núna er það heyskapur sem 
stendur yfir en hann gengur misvel 
sökum tíðarfars. Sauðfjárbændur 
hafa verið duglegir að ganga frá 
upplýsingum um sauðburð í Fjárvís 
en rétt er að minna bændur á að 
nýta rigningardagana til að ljúka 
við vorskýrsluhaldið. Líkt og gert 
var fyrir ári var kynbótamat fyrir 
frjósemi sem tók mið af vorgögnum 
reiknað áður en haustbækur voru 
sendar út og mæltist það vel fyrir 
hjá bændum.

Stefnt er að því að gera slíkt 
aftur í ár og verður kynbótamatið 
reiknað fyrstu dagana í ágúst og 
bændum sem vilja tryggja að þeirra 
gögn komist inn er bent á að ljúka 
þarf vorskráningum fyrir næstu 
mánaðarmót. Af þessum sökum 
verða engar haustbækur sendar út 
fyrr en eftir miðjan ágúst. Þurfi 
einhver á haustbók að halda fyrir 
þann tíma er hægt að prenta út bók 
en koma þarf tilkynningu um slíkt til 
RML í síma 516-5000.

Skýrsluhaldskerfið endurbætt

Unnið er að endurbótum á 
skýrsluhaldskerfinu og ráðgert 
er að endurbætt kerfi verið klárt 
á næsta ári og munu þá margar 
skráningarvalmyndir breytast frá því 
sem bændur þekkja í dag. Nú í sumar 
er unnið að prófunum á endurbættri 
burðarskráningarvalmynd og í 
haust verður unnið í endurbótum 
og prófunum á haustskráningu. 
Við endurbæturnar er reynt að 
hafa einföldun að leiðarljósi og 
notendavænt viðmót en eins þarf 
að fara eftir settum reglum s.s. 
merkingarreglugerð. Stefnt er að því 
að endurbættar skráningarvalmyndir 
verði aðgengilegar í lok þessa árs.

Lyfjaskráningar

Fyrr í vetur var opnað á að hægt væri 
að skrá lyfjagjafir í skýrsluhaldskerfin 
en skráningarviðmótið fyrir 
sauðfé er í LAMB. Allir bændur 
sem hafa aðgang að Fjárvís eru 
jafnframt með aðgang að LAMB. 
Skráningarviðmótið er samtengt 
við gagnagrunna MAST sem halda 
utan um lyfjagjafir og lyfjaávísanir 
dýrlækna. Með þessu hefur verið 
stigið stórt skref í þá átt að halda 
utan um þessi atriði í miðlægum 
gagnagrunni líkt og kveðið var á um í 
merkingarreglugerð sem sett var árið 
2005. Misjafnt hefur verið hvernig 

utanumhaldi á þessum upplýsingum 
hefur verið háttað fram að þessu. 

Næsta skref er að aðlaga alla 
notendur að skráningu lyfjagjafa í 
þennan gagnagrunn. Það fyrsta sem 
allir bændur þurfa að gera er að sækja 
rafrænt um samning við dýralækni 
þess efnis að dýralækni sé heimilt að 
afhenda viðkomandi bónda sýklalyf, 
ekki þarf slíkan samning vegna 
ormalyfja og vissra bólusetninga. 

Dýralæknir þarf svo að samþykkja 
samninginn til að hægt sé að byrja 
að skrá. Þetta þarf aðeins að gera 
einu sinni og samningur er í gildi 
svo lengi sem annar hvor aðili segir 
honum ekki upp. Fram að þessu hafa 
þessir samningar verið skriflegir og 
utanumhald þeirra óljóst.

Eitthvað hefur verið um að 
bændur hafa ekki áttað sig á þessu 
atriði. Sé dýralæknir ekki búinn að 
ganga frá samningi ætti viðkomandi 
bóndi að hringja í sinn dýralækni 
og minna hann á, því hér á við 
að samstarf er besta lausnin til að 
hlutirnir gangi snurðulaust fyrir sig.

Þegar kominn er í gildi samningur 
milli bónda og dýralæknis er hægt 
að byrja að skrá. Forsenda þess 
að hægt sé að skrá lyfjagjafir á 
einstaka gripi er sú að til séu lyf í 
nægjanlega miklu magni og notuð 
eru í lyfjaskáp viðkomandi bús. 

Sauðfjárbændur geta skráð sýklalyf 
í lyfjaskáp síns bús en aðeins frá 
þeim dýralæknum sem þeir hafa 
gildan samning við. Aðeins hef ég 
orðið var við að bændum finnist 
þetta kerfi óþjált sérstaklega þegar 
kemur að hópskráningu þegar 
margir gripir fá sama magn líkt og 
við bólusetningar eða ormalyfsgjöf. 
Allt er þetta mjög þjált og þægilegt í 
notkun ef menn vinna skýrsluhaldið 
rétt og sinna því að yfirfara gripalista 
og skrá út dauða gripi reglulega. 
Það er líka til samræmis við góða 
búskaparhætti. Vinna við bókhald 
eins og skýrsluhald er auðveldari ef 
hún er framkvæmd reglulega í stað 
þessa slá henni á frest trekk í trekk.

Við lyfjaskráningu þarf að 
tilgreina sjúkdómsgreiningu og í 
listanum sem leitað er eftir er stuðst 
við almennan sjúkdómalista sem 
gildir fyrir allar búfjártegundir. 
Því kann að vera að bændum 
finnist sjúkdómsgreiningin ekki 
nægjanlega lýsandi en þá skal bent 
á að hægt er að skrá athugasemd við 
sjúkdómsgreininguna með nánari 
lýsingu á einkennum viðkomandi 
grips.

Vönduð heilsufarsskráning í 
miðlægan gagnagrunn líkt og nú er 
möguleg mun á komandi árum veita 
margvíslegar upplýsingar og kannski 

ekki síst í kynbótastarfi, bændum 
sjálfum til hagsbóta.

Gæðastýring í sauðfjárrækt

Í lok síðasta árs var reglugerð um 
gæðastýringu í sauðfjárrækt breytt 
og gildir núverandi reglugerð út 
árið 2017. Eitt af þeim atriðum 
sem breyttist í reglugerðinni var 
að gæðahandbókin yrði í meira 
mæli á rafrænu formi en hún er 
í dag. Skráning á lyfjagjöfum í 
LAMB uppfyllir því núna fyrri 
skráningar á þar til gerð eyðublöð í 
gæðahandbókinni. Þeir bændur sem 
ekki hafa aðgang að Fjárvís geta eftir 
sem áður skilað þessum upplýsingum 
inn ásamt fjárbókum til skráningar og 
þá fellur vinna við skráningar undir 
gjaldsskylda vinnu skv. gjaldskrá líkt 
og með fjárbækurnar.

Undanfarnar vikur hef ég 
aðeins orðið var við að bændur 
haldi að þeim verið hent úr 
gæðastýringu standi þeir ekki skil á 
upplýsingum líkt og lyfjaskráningu. 
Til áréttingar er skal minnt á 20. 
gr. gæðastýringarreglugerðar. 
„Matvælastofnun skal tilkynna 
framleiðenda eigi síðar en 31. ágúst ár 
hvert ef hann uppfyllir ekki skilyrði 
um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu 
og gefa honum kost á andmælum.“ 

Það er því ekki þannig að bændur 
séu felldir úr gæðastýringu án 
þess að þeir geti komið á framfæri 
andmælum sbr. almenn ákvæði 
stjórnsýslulaga.

Önnur breyting sem rétt er að 
minna á varðandi gæðastýringuna og 
kom til við breytingu á reglugerðinni 
nú síðast er að skilafrestur 
skýrsluhaldsgagna færðist fram um 
einn mánuð og er nú 31. desember. 
Bændur eru hvattir til að hafa þessa 
dagsetningu bak við eyrað nú í haust 
og ganga tímanlega frá skýrsluhaldi 
ársins 2014. Oft stendur frágangur 
skýrsluhalds á því að menn eru að 
bíða eftir að fá fullorðinsnúmer til að 
setja í ásetta gripi. Með því að panta 
fullorðinsmerkin tímanlega til dæmis 
núna áður en haustið gengur í garð 
verða merkin komin tímanlega þegar 
þarf að nota þau í október.

Að lokum skal minnt á nauðsyn 
þess að tilkynna um allar vanskapanir 
á lömbum undan sæðishrútum, 
en nokkuð af slíkum ábendingum 
kom í vor. Horft er til þessara 
ábendingar þegar farið verður yfir 
hrútakost sæðingastöðvanna nú í 
haust ásamt öðrum upplýsingum um 
hrútana. Liggi einhver bóndi enn á 
slíkum upplýsingum má senda þær 
í tölvupóst til undirritaðs eða hringja 
í síma 516-5013.

Ketill Arnar Hannesson frá Arnkötlustöðum á Holtum látinn:

Kveðja til samstarfsmanns og félaga
Miðvikudaginn 9. júlí var til 
moldar borinn vinnufélagi minn 
og félagi, Ketill Arnar Hannesson 
búnaðarhagfræðingur. Hann hóf 
störf hjá Búnaðarfélagi Íslands 
haustið 1966, eins og fleiri.

Ketill var ráðinn hagfræði-
ráðunautur og jafnframt til að 
sjá um búreikninga bænda sem 
Búnaðarfélagið hafði umsjón 
með. Okkar fyrstu raunverulegu 
samskipti urðu þegar Ketill fékk 
aðgang að sömu gatavélinni og 
ég notaði til að gata inn tölur úr 
fjárræktarfélögunum. Eitthvað 
dróst að gatavinnslu á vegum Ketils 
lyki og komið var fram í ,,minn 
tíma“. Þetta olli titringi milli okkar 
en endaði að sjálfsögðu í sátt og 
samlyndi. Þetta var í eina skipti sem 
við vorum ósáttir hvor við annan. 
Á þeim tíma sem við Ketill unnum 
saman í Búnaðarfélaginu komu upp 
mörg átakamál, eins og kvótamál 

í landbúnaði 
og fleiri slík. Í 
þessum stóru 
málum urðum 
við Ketill 
ávallt sammála, 
enda þótt 
b a k g r u n n u r 
okkar  og 
menntun væri 
ólík. Ég hefi 
oft velt því 
fyrir mér síðar 
hvað varð 
þess valdandi að við náðum oft 
samhljómi, þrátt fyrir ólíkar 
pólitískar skoðanir og lífssýn. 
Niðurstaða mín er að það hafi verið 
virðing fyrir frelsi einstaklingsins, 
og þörfin fyrir að kryfja málin 
til mergjar. Taka ekki afstöðu að 
órannsökuðu máli. Ketill Arnar 
bar mikla virðingu fyrir og virti 
skoðanir annarra og hafði lag á að 

laða fram skoðanir fólks.
Það var mjög auðvelt að vinna 

með Katli. Eitt sinn fórum við 
ásamt Magnúsi Sigsteinssyni á 
bændafundi í A-Skaftafellssýslu 
sem stóðu í nokkra daga. Í lokin 
var haldinn dansleikur þar sem 
konur okkar mættu ásamt bændum 
og búaliði. Þarna dönsuðu saman 
börn og gamalmenni að gömlum 
íslenskum sveitasið! Ketill var 
hrókur alls fagnaðar í hópi sem 
honum leið vel í. 

Ég þakka Katli fyrir að hafa 
sýnt með sinni framkomu hversu 
mikilvæg virðingin fyrir frelsi 
einstaklingsins og skoðunum 
samferðafólksins er. Það var mikið 
og gott framlag til samfélagsins

Við Gerður sendum Auði Ástu 
og fjölskyldu samúðarkveðjur og 
þakkir.

Gerður og Sveinn Hallgrímsson

Ketill Arnar
Hannesson.
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Áttunda alþjóðlega ráðstefnan um mislitt sauðfé
– dr. Stefáns Aðalsteinssonar minnst
Dagana 18.-21. maí í vor var haldin 
í París 8. alþjóðlega ráðstefnan um 
mislitt sauðfé, en það er að finna 
í fjölmörgum sauðfjárkynjum 
víða um heim. Vaxandi áhugi 
á náttúrulegum litum í ull og 
gærum til ýmiss konar handverks 
og iðnaðar hefur örvað áhuga á 
verndun litafjölbreytni. Þar er 
Ísland framarlega í flokki.

Erfðaauðlindir

Fjölbreytilegir litir búfjár eru meðal 
eiginleika sem teljast í senn til 
erfðaauðlinda og menningargersema. 
Þar er Ísland í mikilli sérstöðu 
hvað varðar öll landnámskynin, 
bæði vegna einangrunar og áhuga 
bænda og annarra á verndun hinna 
margvíslegu lita. 

Dr. Stefán Aðalsteinsson, 
búvísindamaður og erfðafræðingur 
(1928-2009), starfaði að 
grundvallarrannsóknum á þessu 
sviði og vann sér sess meðal fremstu 
vísindamanna í heimi, einkum 
varðandi litaerfðir sauðfjár. Stefán 
var óþreytandi baráttumaður fyrir 
verndun erfðaefnis búfjár hér á landi 
og tók virkan þátt í alþjóðlegu starfi 
um þau efni um áratuga skeið.

Minning Stefáns heiðruð

Þetta var í fyrsta skipti sem 
ráðstefna um mislitt sauðfé var 

haldin á meginlandi Evrópu en 
sú fyrsta var haldin í Ástralíu 
árið 1979. Stefán kom nokkuð 
við sögu sumra þessara ráðstefna, 
kynnti rannsóknaniðurstöður sínar 
og tók þátt í starfi vinnuhópa um 
litaerfðir búfjár. Sumir þeirra 80 
þátttakenda á ráðstefnunni í París 
kynntust Stefáni á sínum tíma og 
enn fleiri vitna í verk hans. Í tilefni 
þessarar 8. ráðstefnu var gefin út 
vegleg bók, „Timeless Coloured 
Sheep“, 272 blaðsíður með fjölda 
mynda, undir ritstjórn Dawie du 

Toit, prentuð í Þýskalandi (sjá 
info@archehof-ketterle.de). Þar 
er efni eftir 30 höfunda og fluttu 
þeir erindi á ráðstefnunni. Bókin 
er sérstaklega helguð minningu 
Stefáns og er inngangskaflinn, 
„Adalsteinsson´s Fingerprints 
on Colour Genetics“, eftir dr. 
Phillip Sponenberg dýralækni og 
erfðafræðing frá Bandaríkjunum, 
því til staðfestingar. Þeir unnu 
töluvert saman á sínum tíma og var 
góður rómur gerður að erindinu. 
Að auki var mér sem höfundi 

efnis frá Íslandi og þátttakanda í 
ráðstefnunni gefinn kostur á að 
heiðra minningu Stefáns í stuttu 
máli í lok erindis míns. Það gerði 
ég með glöðu því að hann hvatti 
mig, öðrum fremur, til að vinna 
einarðlega gegn eyðingu erfðaefnis 
sem nú ógnar líffræðilegri 
fjölbreytni og fæðuöryggi í 
heiminum. 

Mislita féð vinsælt

Þótt ræktun alhvítrar ullar hafi 

lengi verið meginmarkmiðið í 
ullarkynbótum, og ullariðnaður 
um heim allan sækist einkum eftir 
slíkri ull, er víða verið að leggja 
alúð við mislitina. Handverksfólk 
og listamenn sækjast mikið eftir 
mislitri ull, og einnig gærum, og 
algengt er að fólk með litlar hjarðir, 
gjarnan tómstundabændur, helgi 
sig ræktun á mislitu sauðfé.

 Í mörgum tilvikum er jafnframt 
verið að vernda sauðfjárkyn og 
stofna sem eru í útrýmingarhættu. 
Þetta kom vel í ljós á ráðstefnunni, 
ekki aðeins í ræðu og riti, heldur 
einnig á handverkssýningu 
sem haldin var samhliða og í 
kynnisferðum á fjárbú. Í Frakklandi 
er fjöldi sauðfjárkynja, sauðfjárrækt 
er veigamikil búgrein þar í landi og 
þar kemur verndun litafjölbreytni 
vissulega við sögu. Frakkinn dr. 
J.J. Lauvergne, heimsþekktur 
litaerfðafræðingur, var reyndar 
meðal samstarfsmanna Stefáns 
á sínum tíma svo sem nokkrar 
vísindaritgerðir bera vitni um. 

Eitt er víst að áfram verður 
haldið að efna til heimsráðstefna 
um mislitt sauðfé því að sú 9. í 
röðinni verður haldin í Biella á 
Norður-Ítalíu árið 2019.

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson er 
ráðunautur
hjá Bændasamtökum Íslands
ord@bondi.is

Ráðstefnugestir heimsóttu Versali en þar er m.a. stundaður fjárbúskapur. Hér er Ólafur að ræða við félaga frá 
Mynd / Dawie du Tout

Umræður um skatta koma 
reglulega upp þegar rekstaraðilar 
eru að velta fyrir sér hvernig á 
að lækka kostnað fyrirtækja. 
Skattur, þó að hann sé af hagnaði, 
er kostnaðarliður sem menn vilja 
losna við.

Ég spurði einu sinni fjármála-
stjóra í stóru fyrirtæki hver stefna 
félagsins væri í skattamálum. 
Hann útskýrði vandamálið í 
einni setningu: Ég geri allt til að 
félagið borgi sem mesta skatta, 
en síðan legg ég í töluverða vinnu 
við að lágmarka skattgreiðslur 
með því að leita að arðsömum 
verkefnum og fresta þannig 
skattinum. 

Honum datt ekki í hug að 
kaupa tæki til að lækka skatta, 
hann endurnýjaði bara tækin 
þegar hann sá fram á að hann 
gæti ekki notað þau lengur eða 
viðhaldskostnaður var orðinn of 
hár.

Í mínum huga eru endurnýjun á 
tækjum ekki fjárfesting til að lækka 
skatta. Endurnýjun á að vera hluti 
af rekstri búsins þar sem tæki er 
keypt til að minnka vinnu eða auka 
afköst. Að kaupa dráttarvél til að 
lækka skattgreiðslur einar og sér 
er ekki skynsamlegt.

Ef á að skipta út vélum þarf að 
taka tillit til eftirfarandi þátta:

1. Viðhald, er vélin komin á 
viðhald? Ef vélin er komin 
vel á aldur og notkunin mikil 
þá kemur að því að hún verði 
dýrari í rekstri vegna viðgerða.

2. Er vélin nógu stór? Bú eru að 
stækka og þá þarf sífellt meiri 
afkastagetu.

3. Öryggi, vélar yfir háannatíma 
mega ekki stoppa.

Viðhaldskostnaður véla einar og 
sér breyta ekki miklu ef vélin er 

ekki mikið notuð nema yfir háanna 
tíma, en þau mega bara ekki stoppa. 
Viðhaldið þarf að fara fram sem 
forvörn, en ekki þegar hlutirnir 
bila. Þegar bú stækka þá þarf 
sífellt stærri vélar sérstaklega þar 
sem tæki almennt eru að stækka. 

Stundum gæti besta leiðin verið að 
sleppa því að endurnýja tæki, og 
frekar fá til sín verktaka sem vinna 
fyrir sig. Það sparar líka vinnutíma 
sem má ekki vanmeta. Að vera með 
öruggar vélar skiptir máli, en menn 
mega ekki ganga of langt í því að 
kaupa tæki sem eiga ekki að stoppa. 
Í dag er bilanatíðni véla ekki há. 
Flest fyrirtæki vilja frekar hafa 
aðgang að góðri viðgerðarþjónustu, 
heldur en eiga vélar sem eru í topp 
standi. Það er dýrt að eiga mikið 
af vélum.

Góð þumalputtaregla við 
vélakaup er að þegar viðhalds-
kostnaður og tjón af bilunum er 
orðinn hærri en afskriftir nýrra véla 
er kominn ástæða til að endurnýja. 
Hluti af því að skipta út gömlum 
vélum er trygging fyrir minni 
stoppum.

En að sköttunum aftur. 

Þegar þarf að taka ákvörðun 
um fjárfestingar þarf að meta 
inn í þær skattalegan ávinning í 
formi afskrifta. Fjárfestingarnar 
eiga að vera til þess fallnar að 
framtíðarhagnaður búsins eykst 
og þannig batnar reksturinn. Í raun 
er verið að fresta skattgreiðslum, 

og fyrirtæki sem eru í vexti 
fresta skatti oft í mörg ár vegna 
síendurtekinna fjárfestinga, þá 
í fjárfestingarvörum eins og í 
byggingarefni og öðru. En ef búin 
eru ekki að stækka þá er mun betra 
að borga skatt en að kaupa tæki 
sem skila litlu af sér. 

Afleiðingar þess að vera að 
fjárfesta einungis til að forðast 
skatta kemur fram til lengri tíma í 
rekstri. Í fyrsta lagi er lausafjárstaða 
fyrirtækja sem hugsa þannig 
lakari og þau viðkvæmari fyrir 
áföllum. Hækkun á aðföngum eða 
tímabundinn tekjusamdráttur þýðir 
að fyrirtækið gæti lent tímabundum 
vandræðum með reksturinn.

Annar þáttur sem skiptir 
verulegu máli er að vaxtakostnaður 
í fyrirtækja sem forðast skatta 
hækkar. Ástæðurnar eru tvær, í 
fyrsta lagi eru líkur á að reksturinn 
sé viðkvæmari og þegar afkoman 
er slök vegna lélegra fjárfestinga er 
viðkomandi fyrirtæki áhættumetið 
hærra í bankakerfinu. Það leiðir af 
sér að vaxtakostnaður verður hærri 
á lánum félagsins. Því er sparnaður 
af því að lækka skatta farinn í allt 
annað.

En hugsunin ein og sér að 
forðast skatta er letjandi á árangur 
í rekstri. Markmið allra þeirra sem 
er í rekstri er að hámarka hagnað 
til lengri tíma.

En hvað á þá að gera við 
peningana ef einhverjir eru og 
enginn leið að finna hentuga leið 
fjárfesta fyrir? Einfalt, greiða niður 
lán. 

Jón Þór Helgason 
Burekstur.blog.is

Á að fjárfesta til að 
forðast skatta?
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Rætt um innflutning á kjöti frá Bandaríkjunum:

Fullt af vaxtarhormónum
Bændur í Bandaríkjunum gefa 
sínum holdanautum vaxtar-
hormóna sem auka vöxt gripanna 
að mestu leyti um afturhlutann 
enda mesti kjötmassi þar á 
skepnunni. Um 60% af þessu 
kjöti er selt sem hamborgarar í 
Bandaríkjunum og mest af þeim 
seldir snöggsteiktir, sem þýðir 
hráir að innan, og því halda 
hormónarnir áfram að þjóna sínu 
hlutverki í mannfólkinu. 

Hvernig veit ég þetta?

Ég bjó í Bandaríkjunum frá 15 ára 
til tvítugs og á þeim tíma fór ég í 
sirka 100 herrafataverslanir til að 
kaupa á mig jakkaföt en fann enginn 
passandi. Þau voru alltaf of þröng um 
axlirnar. Ég gat að sjálfsögðu látið 
sérsauma en þáði það ekki. 

Þegar ég kom aftur til Íslands 
pössuðu öll föt sem ég mátaði. Ég 
sá svo skýringuna löngu seinna í 
dagblaði í Þýskalandi og kem þessu 
á því á framfæri hér en ég vil taka 
það sérstaklega fram að ég er ekki 
breiðari um axlir en hver annar hér 
á landi. 

Ég sá einn bóndann gefa sínum 
holdanautum þessa vaxtarhormóna 
og þeir litu út sem fóðurbætir, 
en bóndinn hafði ekki hátt um 
þessar gjafir og sagði til dæmis 
ekki sinni eiginkonu frá þessu og 
virtist hálf skammast sín fyrir þessa 
framkvæmd. 

Mundi aldrei smakka 
framleiðsluna

Ameríku- og Kanadamenn eru teknir 

saman um axlir en breiðari um 
mjaðmir. Forvitnilegt væri að vita 
hvort hægt sé að hormónamæla kjötið. 
Þá á ég einnig við kjúklingakjöt en 
ég hef átt samtal við verkamann á 
kjúklingabúi í Kentucky á bjórkrá. 
Hann sagði framleiðsluna á búinu 
vera um eitt tonn á dag í einu húsi. 
Hann sagði mér persónulega og í 
trúnaði að hann mundi aldrei smakka 
framleiðsluna þar sem menn hefðu 
ekki hugmynd hvað kjúklingunum 
væri gefið. Dettur mér helst í hug 
að það séu hormónar. 

Ég náði ekki að kryfja málið 
lengra því honum þótti hann þegar 
hafa sagt nóg. 

Jóhann Bogi Guðmundsson
jbogig@gmail.com
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Fjórhjóladrifinn Mercedes‒Benz GLA Class:

Sportlegur, kraftmikill og lipur
Í undanförnum bílapistlum hef ég 
verið að prófa ódýra og sparneytna 
bíla til viðhalds og reksturs. Benz-
bílar hafa hingað til ekki verið 
taldir fyrir hvern sem er en á 
seinni árum hafa framleiðendur 
Benz komið með bíla sem eru bæði 
ódýrir og hagstæðir í rekstri. Benz-
bílar hafa ávallt verið taldir bílar 
sem hafa mikla endingu og fremur 
lága bilanatíðni. Á dögunum 
prófaði ég Benz GLA Class 200, 
sportlegan fjórhjóladrifin bíl sem 
kostar ekki mikið.

Hættulega þægilegur

Ég hafði hugsað mér stuttan rúnt 
austur fyrir fjall, en ég gat bara ekkert 
að því gert að stutti rúnturinn endaði 
á að vera á Flúðir og til baka af því 
að það var svo skemmtilegt að keyra 
bílinn. 

Fljótlega skynjaði ég það að 
maður varð að keyra GLA Class 
í langkeyrslu með hraðastillinn 
á (cruise control), án þess er 
ökuskírteinið í hættu á góðum 

vegi þar sem maður finnur lítið 
fyrir hraðanum á þessum bíl (stóð 
sjálfan mig nokkrum sinnum að 
því að vera komin vel hægra megin 
við hundrað haldandi mig vera á 
löglegum hraða). Hins vegar er 
fjöðrunin svo góð að eftir því sem 
hraðinn eykst liggur bíllinn alltaf 
betur og betur á veginum, hættulegt 
gagnvart ökuskírteininu.

Margar útfærslur á vélum
í GLA Class

Bíllinn sem ég prófaði var með 
smæstu vélinni (GLA 200, 136 hp.), 
en val er um margar stærðir véla 
með hestöfl frá 136 hestöflum upp 
í 360 hestöfl. Fyrir mína parta var 
þessi vélarstærð nægileg fyrir mig, 
en ef maður er oft með aftanívagn 
og fullhlaðin bíl mundi ég velja 
GLA 220 sem er með 170 hestafla 
vél. Hins vegar sá ég að samkvæmt 
aksturstölvunni var ég að eyða 5,4 
lítrum á hundraðið í langkeyrslu og 
um 7,5 í innanbæjarakstri sem er 
töluvert minna en ég hafði haldið 
að svona þungur bíll ætti að eyða 
á mínu aksturslagi.

Mjög vel hljóðeinangraður 
gagnvart utanaðkomandi hljóðum

Eins og alla aðra bíla prófaði 
ég bílinn á möl og kom það mér á 
óvart hversu lítill hávaði af mölinni 
sem kom undir bílinn heyrðist inn 
í bílinn. Einnig í eitt skipti var ég 
staddur á rauðu ljósi og við hliðina 
á mér var Porsche sem gaf vel í 
til að sýna mér kraftinn, en halda 
hefði mátt að sá bíll hefði verið 
rafmagnsbíll því að ekkert heyrðist 
í honum fyrr en ég skrúfaði niður 
rúðuna. 

Varðandi malarvegaaksturinn 
fannst mér fjöðrunin taka vel þessar 
dæmigerðu pollaholur og veggrip 
almennt mjög gott. 

Verð og búnaður kemur á óvart

Eftir að hafa keyrt Benz GLA Class 
rúma tvöhundruð kílómetra verð ég 
að taka undir orð vinar míns sem 
sagði: 

„Eftir að þú hefur keyrt Benz er 
allt annað eftirlíkingar.“

Ég get ekki neitað því að 
þessi prufuakstur var einhver 
sá þægilegasti sem ég hef tekið, 
þvílíkur unaður að keyra þennan 
bíl.

Þrátt fyrir að bíllinn hafi 

verið góður fannst mér hann 
ekki óaðfinnanlegur því að ég 
hefði viljað sitja hærra í bílnum, 
hliðarspeglarnir mættu vera stærri 
og farangursrýmið mætti vera það 
stórt að koma mætti fyrir tveim 
golfsettum, en ekki bara smæstu 
golfsettum. Einnig hefði ég viljað 
hafa varadekk í stað loftdælunnar 
og viðgerðarvökvans. 

Verð er frá 6.750.000

Svo margar útfærslur á Benz GLA 
er hægt að fá að ekki er pláss 

fyrir að fara yfir það hér lið fyrir 
lið (mismunandi vélar, innrétting, 
öryggisbúnaður og fl. s.s. aukahluti), 
en þess í stað vil ég benda á 
sölumenn Öskju eða vefsíðuna hjá 
Benz-umboðinu sem er Askja á 
slóðinni www.askja.is. 

Mercedes‒Benz GLA er rennilegur og sportlegur. Myndir / HLJ

Lengd: 4.417 mm

Hæð: 1.494 mm

Breidd með speglum: 2.022 mm

Þyngd, léttasta útgáfan: frá 1.395 kg

 Verð frá 6.750.000 til rúmlega11.000.000 kr.

HELSTU MÁL:

Hátt undir bílinn og ekkert stendur 
niður fyrir plötuna.

Rauði þríhyrningurinn merkir að ég 
er of nálægt næsta bíl fyrir framan.

Farangursrýmið er aðeins of mjótt fyrir annað en lítil golfsett, 10 cm breikkun 

Í mikilli sól dökknar glerið á hliðar-
speglunum, en þeir mættu vera 
stærri.

Hefði heldur viljað varadekk í stað 
pumpu og leðjuvökva.

Óveður

Nýtt prjónablað 
frá Ístex komið út!
Meira en 40 nýjar uppskriftir

Sjá sölustaði á istex.is
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Stjórnendur fyrirtækja eru 
ávallt að skoða leiðir til að bæta 
reksturinn og ná fram betra 
skipulagi. Hvort sem það felst í að 
auka markaðshlutdeild, minnka 
rekstrarkostnað, lágmarka 
áhættu, ná fram meiri gæðum eða 
auka ánægju viðskiptavina. 

Gott gæðastjórnunarkerfi 
með straumlínustjórnun (e. lean 
management) gefur þann ramma 
sem þarf til að bæta starfsemina 
á hverjum þeim þáttum sem 
óskað er eftir í fyrirtækjarekstri. 
Þar má benda á ISO 9001, sem 
er eitt stærsta og árangursríkasta 
gæðakerfi í heiminum í dag. Það 
er ekki tilviljun að yfir 750 milljón 
fyrirtækja í 161 landi hafa innleitt 
þetta gæðastjórnunarkerfi með 
góðum árangri. 

Stjórnkerfin ISO 9001 
og straumlínustjórnun vinna 
sameiginlega á ferlastjórnun og 
á aðgerðum starfsmanna til að 
skapa virði fyrir viðskiptavininn. 
Sameiginlega skapa kerfin 
skilvirkara framleiðslu- og 
þjónustuferli með meiri gæðum 
og styrkja þannig rekstrar- og 

markaðsstöðu fyrirtækisins. Eitt 
af lykilatriðum í öllu þessu ferli er 
viðskiptavinurinn, sem er forsenda 
fyrir tilveru fyrirtækisins. Þannig 
skilar það viðskiptavininum; 
nákvæmlega því sem hann vill fá, 
á réttum tíma, í réttri röð, í réttu 
magni, án frávika og með minnstum 
mögulegum tilkostnaði.

Flest stór fyrirtæki hafi unnið 

með aðferðafræði ferlastjórnunar á 
einn eða annan hátt sem snýr bæði 
að straumlínustjórnun og ISO 9001. 
Þegar ferlarnir hafa verið einfaldaðir 
og starfsmenn virkjaðir þá öðlast 
starfsmenn meiri ábyrgð, fá aukið 
hlutverk og meiri skilning á því sem 
skiptir máli og starfsánægja eykst. 

Við erum ekki ein í heiminum, 
samkeppni á markaði eykst sífellt 
og ríkari krafa er gerð til fyrirtækja 
um að þau uppfylli ákveðin skilyrði. 

Stjórnkerfin eiga erindi til 
allra þeirra fyrirtækja sem vilja 
gera betur með því að eyða sóun, 
auka sveigjanleika, uppfylla þarfir 
viðskiptavina og efla virðissköpun. 
Hvort sem fyrirtækin eru stór eða 
smá, í þjónustu eða framleiðslu, þá 
á aðferðafræði straumlínustjórnunar 
og ISO-gæðakerfanna vel við að 
gera betur og ná árangri.

Kristín Þórarinsdóttir og 
Steingerður Þorgilsdóttir, 
ráðgjafar hjá PDCA ráðgjöfum. 

Höfundar greinar eru ráðgjafar 
í rekstrar- gæðamálum hjá 
PDCA ráðgjöfum www.pdca.is

Lesendabás 

Minni sóun og aukin arðsemi í fyrirtækjarekstri: 

Straumlínustjórnun og ISO 9001

Vinnuslys í landbúnaði
Landbúnaður er ein hættu-
legasta atvinnugrein sem 
fyrirfinnst. Samkvæmt gögnum 
V i n n u v e r n d a r  s t o f n u n a r 
Evrópu verða þrisvar sinnum 
oftar banaslys þar en í öðrum 
atvinnugreinum og önnur 
vinnuslys verða nær tvöfalt oftar. 

Banaslys íslenskra bænda við störf 
eru sjaldgæfari en hjá öðrum stéttum, 
en í Hér má finna rannsókn frá árinu 
2009 um vinnuslys í bændastéttinni 
kom fram að önnur vinnuslys eru 
algeng hjá bændum og leiða tíðum 
til langra fjarvista frá vinnu. Að 
meðaltali höfðu 18,3% bænda sem 
tóku þátt í rannsókninni i verið frá 
vinnu lengur en í 14 daga vegna 
vinnutengdra slysa. Búpeningur var 
helsta orsök vinnuslysa hjá bændum. 
Þá kom fram að þeir sem höfðu orðið 
fyrir slysum voru líklegri til að meta 
líkamlega heilsu sem og geðheilsu 
sína lakari en aðrir.

Flest býli á Íslandi eru lítil 
og rekin af einni eða tveimur 
fjölskyldum. Í langflestum tilvikum 
eru bændur einir við dagleg störf 
þótt aðrir fjölskyldumeðlimir taki 
einnig þátt í búskapnum. Því þurfa 
bændur ekki aðeins að huga að 
eigin öryggi við störf heldur taka 
líka tillit til fjölda og aldurs annarra 
í fjölskyldunni. Þar er að mörgu að 
hyggja. Viðfangsefnin eru fjölbreytt, 
t.d. í kringum búsmalann, vinnuvélar, 
viðhald, vinnu í lokuðu rými eða 
uppi á þaki og meðhöndlun ýmis 
konar hættulegra efna svo fátt eitt 
sé nefnt. 

Besta leiðin til stuðla að sem 
öruggustu býli fyrir alla sem þar 
starfa og leika er að gera áhættumat á 
vinnuumhverfi og störfum. Bregðast 
þarf við þeim annmörkum sem í ljós 
kunna að koma og grípa til úrbóta til 
að fyrirbyggja slys. Hægt er að gera 
slíkt áhættumat með ýmsum leiðum 
og hefur Vinnueftirlitið t.d. þróað 
sérstakan gátlista fyrir landbúnað til 
þess arna. 

Alvarlegustu vinnuslysin 
verða við vélar og tæki. Því er 
sérstaklega mikilvægt að huga vel 
að öryggismálum og forvörnum 
í kringum þær. Ávallt skal nota 
viðeigandi hlífar og gæta þess að allar 
öryggishlífar séu til staðar á vélunum 
og í lagi. Þá verður stjórnandinn að 
hafa viðeigandi réttindi og þjálfun.

Undanfarin ár hafa börn því 
miður látið lífið í tengslum við 
notkun véla og tækja á býlum. Það er 

lífsnauðsynlegt að huga sérstaklega 
vel að öryggi barna og gestkomandi 
með ákveðnum aðgerðum. 
Skilgreina skal vinnusvæði sem börn 
megi ekki koma inn á, upplýsa þau 
og fullorðna um umgengnisreglur 
við vélar og takmarka alla umferð 
þeirra við þær. Regluleg fræðsla, 
afmörkun vinnusvæða og merkingar 
um hættur eru dæmi um einfaldar 
forvarnaraðgerðir sem geta bjargað 
mannslífum.

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 14. ágúst

Fyrir nokkrum árum komu 
þau Campbell og Sheena 
Slimon, bændur frá Norður-
Skotlandi, tvívegis í heimsókn 
í Bændahöllina en þau voru á 
ferð um landið til þess 
að afla efnis í 
mjög sérstæða 
bók sem kom 
út í Skotlandi 
í vor og nefnist 
„Horse Kogill 
and Mr. Money-
Man“. 

B ó k i n a 
s k r i f a ð i 
Campbell, en 
l anga fab róð i r 
hans var Robert 
Slimon í Leith, 
sem annaðist 
sauðaflutninga 
1865-1896 með 
dyggilegri aðstoð 
Johns Kogill 
skipstjóra á gufuskipum Slimons-
verslunarinnar. Með þessum 
skipum fóru einnig margir 
Vesturfararnir sem síðan sigldu 
til Norður-Ameríku frá Skotlandi. 
Vitað er að Robina, kona Roberts 
Slimons, fór með honum a.m.k. 
einu sinni til Íslands og reynir 
Campbell að setja sig í spor 
hennar við lýsingu á ýmsu sem 
fyrir augu og eyru bar hér á landi 
í slíkri ferð, sennilega um 1880. 

Robina er því sögumaðurinn, 
skáldskapur tengist sögulegum 
staðreyndum, með nokkrum 
hnökrum þó, en samt er bókin 
skemmtileg og fróðleg aflestrar 
enda söguþráðurinn lipur í 
meðferð Campbells. 

Í viðaukum eru dregnar saman 
mjög gagnlegar upplýsingar, svo 

sem stutt æviágrip þeirra Roberts og 
Johns, yfirlit um verslunarumsvif 
Slimons-verslunarinnar hér á 
landi um 30 ára skeið, þar með 
um fjár-, hrossa- og fólksflutninga, 

og þar er ljósrit af 
heiðursskjalinu sem 
þeir félagar fengu frá 
Alþingi Íslendinga 
22. apríl 1885. Ljóst 
er að báðir voru þeir 
vel þekktir hér á 
landi, þó öllu fremur 
John sem greinilega 
ávann sér traust 
flestra bænda í 
viðskiptum sínum. 

Jafnan var 
greitt út í hönd, í 
gulli. Persónuleg 
samskipti voru 
og mikil og tekst 
Campbell að 
varpa nokkru 

ljósi á þau í bókinni. Í æviágripi 
Johns, sem var Orkneyingur að ætt 
og uppruna, kemur m.a. fram að 
hann hafi átt sex börn með fjórum 
konum hér á landi en fjögur þeirra 
hafi flust til Manitoba í Kanada 
með hópum Vesturfara.

Formála bókarinnar ritaði 
höfundur þessarar samantektar.

Bókin „Horse Kogill and Mr. 
Moneyman“ er 168 bls. kilja að 
meðtöldum viðaukum, er með 
töluverðu af myndum, og gefin 
út hjá Grace Note Publications 
í Skotlandi (sjá books@
gracenotereading.co.uk, www.
gracenotepublications.co.uk).

Ólafur R. Dýrmundsson Ph.D
Bændasamtökum íslands
ord@bondi.is

Söguleg skáldsaga um 
sauða  kaupmenn á 19. öld
– Slimon og Kogill á ferð

Bækur

Vestfirska forlagið hefur nú 
gefið út 3. bókina í ritröðinni 
Hornstrandir og Jökulfirðir, 
ýmsar frásagnir af horfnu 
mannlífi. Mikið er um gömul 
viðtöl við Hornstrendinga í 
þessari bók, einkum konurnar. 
Margt er dregið fram sem 
löngu er fallið í gleymsku 
og dá, en allir hafa gott af 
að rifja upp. Hallgrímur 
Sveinsson tók saman. 

Meðal efnis má nefna 
hressilegt og viðamikið viðtal 
Finnboga Hermannssonar 
við Huldu Margréti 
Eggertsdóttur í Bolungarvík. 
Stefanía Guðnadóttir segir 
frá nærri óyfirstíganlegum 
erfiðleikum sem var við 
að eiga þegar unga fólkið 
vildi gera sér glaðan dag og 
hittast á vetrum. Jóhanna 
Hrafnfjörð, ljósmóðir frá 
Hrafnfjarðareyri, segir frá 
lífi sínu. Dagbók unglings 
frá 1889, sem enginn veit hver var, 
er ótrúleg samtímaheimild. Ekki 
hefur hann gengið í annan skóla 
pilturinn sá en hinn harða skóla 
lífsins á Hornströndum. 

Viðtal er við Sigmund 
Guðnason frá Hælavík, Skáldið 
af Hornströndum, sem Óskar 
Aðalsteinn vitavörður skráði. 
Birtur er 1. hluti ferðasögu 
Þorvaldar Thoroddsen frá 
Hornströndum 1886-1887, 
eitthvað það merkilegasta sem 
um þennan landshluta hefur 
verið ritað. Svo er meira að segja 
sagt frá því er Hornstrendingar 
lærðu skylmingar. Loks skal 

nefna 3. hluta frásagnar um Hall 
á Horni sem Gísli Konráðsson 
tók saman. Vilmundur Jónsson, 

landlæknir, er í heiðurssæti í 
Hornstrandabókunum.

Nú eru ýmsir farnir að tala 
um að svo kunni að fara að 
Hornstrandir og Jökulfirðir muni 
kannski byggjast aftur. Hver veit. 
Svo mikið er þó víst að þessi 
harðbýlasti hluti Íslands er í tísku 
þessi misserin. Þangað vilja allir 
komast sem vettlingi geta valdið. 
En þá er ekki verra að fólk hafi 
einhverja nasasjón af sögu þeirra 
sem þarna ólu aldur sinn í gegnum 
tíðina við yzta haf. Vestfirska 
forlagið leggur þar hönd á plóg 
með útgáfu umræddra bóka.
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Núverandi ábúendur á 
Gunnarsstöðum eru síðan 2009 
Axel Jóhannesson og Valgerður 
Friðriksdóttir ásamt börnum 
og síðan 2013 Júlíus Þröstur 
Sigurbjartsson og Sigríður 
Jóhannesdóttir ásamt börnum. 
Núverandi fyrirkomulag á 
búrekstrinum er síðan 1. janúar 
2013. Er þetta fimmti ættliðurinn 
sem býr á jörðinni en það var árið 
1888 sem forfeður ábúenda hófu 
búskap á Gunnarsstöðum. 

Býli: Gunnarsstaðir.

Staðsett í sveit: Í botni Þistilfjarðar 
í Svalbarðshreppi.

Ábúendur: Á Gunnarsstöðum 
er rekið fjölskyldubú. Jóhannes 
Sigfússon og Fjóla Runólfsdóttir 
búa á jörðinni en hafa dregið sig 
út úr búskapnum síðustu ár. Við 
búrekstrinum hafa tekið tvær 
fjölskyldur, börn Jóhannesar Axel 
og Sigríður ásamt fjölskyldum 
sínum. 

Fjölskyldustærð (og gæludýr): 
Axel Jóhannesson og Valgerður 
Friðriksdóttir ásamt þremur börnum, 
Friðrik Ágúst 16 ára, Ómari Val 11 
ára og Ragnari Geir 3 ára. Einnig á 
Axel tvær dætur fyrir, Andreu Birtu 
og Berghildi Ýr, en þær eru búsettar 
í Reykjavík. 

Júlíus Sigurbjartsson og Sigríður 
Jóhannesdóttir ásamt 3 börnum, 
Berghildi Ösp 10 ára, Ásgerði Ólöfu 
7 ára og Dagbjörtu Laufeyju 2 ára.

Stærð jarðar: Ræktað land er 
rúmlega 120 ha. Heildar stærð 
jarðarinnar um 2.400 ha.

Gerð bús: Sauðfjárbú.
Fjöldi búfjár og tegundir: Um 
1200 fjár, 14 hross, tveir hundar, 
einn köttur, endur og hænur.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Það er gengið til verka hver svo sem 
þau eru en það fer eftir árstíma. Á 
bænum eru tvenn fjárhús og skipta 
Axel og Júlíus með sér gegningum 
í þeim. Inni á milli koma svo 
tarnir eftir árstímum. Sigríður og 
Valgerður vinna utan bús. 

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? 
Skemmtilegustu búverkin eru 
sauðburðarstörf á góðu vori, 
heyskapur í góðri tíð, göngur í góðra 
vina hópi. Leiðinlegustu verkin er 
þegar illa gengur t.d. vegna bilana 
og tíðarfars.
 
Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? 
Með svipuðu sniði og í dag.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Félagsmálin 
skipta miklu máli fyrir bændur 
og það þarf að sinna þeim vel. 
Félagskerfi bænda er flókið og þyrfti 
að einfalda það til muna.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Við teljum að íslenskur landbúnaður 
muni blómstra í framtíðinni. Í 

honum felast ótal tækifæri, það 
er bara spurning um að nýta þau 
vel. Fyrir íslenskan landbúnað er 
mikilvægt að tryggja nýliðun til að 
tryggja framtíð hans.
 
Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Stefna á smáa en dýra markaði, 

markaði sem íslenskur landbúnaður 
ræður við.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, egg, smjör, skyr og ostar.

Hver er vinsælasti maturinn 
á heimilinu? Lambakjöt og 
heimareykt hangikjöt.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Smalamennskur 
síðastliðið haust voru nokkuð 
eftirminnilegar. Fyrstu göngur 
voru farnar í góðu veðri, einmuna 
hitagöngur en þær seinni voru 
snjósleðagöngur.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Kjúklingaborgarar með tómatyndi og hakkbollur 
Kjúklingaborgarar með 
„tómatyndi“ (e. relish) eru flottir á 
grillið eða á grilli pönnu. Þegar fólk 
fer að nota tómatyndi á hamborgara 
er erfitt að snúa aftur í vegabúllu-
majóneshamborgarasósuna.Og 
ef fólk notar gróft brauð ætti 
samviskan ekki að skemma fyrir 
þessum bragðgóða borgara.

Í þennan rétt er hægt fara 4 stk. 
úrbeinuð kjúklingalæri, gott að slá 
létt með buffhamri og fylla með osti, 
það er bæði hægt að nota skinnið eða 
sleppa því ef fólk vill hollari rétt.

Tómatyndi

Hráefni:

2 saxaðir  plómutómatar

1 stk. saxaður rauðlaukur 

½ búnt söxuð steinselja

1 jalapeno-pipar, fræhreinsaður og 
saxaður

1 matskeið gott edik

½ tsk.  kóríanderfræ mulin

½ tsk.  sinnepsfræ

¼ tsk. salt

ferskur pipar úr kvörn

Aðferð
Hrærið saman í  skál, tómat, lauk, 
steinselju, jalapenopipar ,ediki, 
kóríander og sinnepsfræjum, salt 
og pipar. 

Grillið  hamborgara á olíubornu 
grilli á miðlungsháum hita; Lokið 
grillinu og eldið þangað til ekki 
er lengur bleikur safi inni kjötinu 
og  hitamælir sýnir 85 °C, um 15 
mínútur. 

Raðið auka meðlæti að eigin 
vali, til dæmis salat, paprikur og 
ögn af sýrðum rjóma.

Tilvalið að hugsa um heilsuna 
og sleppa frönsku kartöflunum 
og skera kaldar bökunarkartöflur 
í svipaðar stærðir og frönsku 
kartöflurnar og krydda með 
ólífuolíu og límónusafa, og 
framreiða með lárperu og 
kóríander til að fá sumarbragð 
og ferskleika.

Hakkbollur úr alifuglakjöti

Hráefni:

450g alifuglahakk (hægt að taka 
kjúklinga kjöt í matvinnsluvél) 

2 stk. skalottlaukar

1 egg 

½ dl heilhveitibrauð raspur

Extra virgin ólífuolía

Ögn af  hakkaðri  myntu

¼ tsk. salt

Ferskmalaður pipar

Aðferð
Blandið  saman egg, brauð 

rasp, myntu, salt og pipar. Bætið 
í kjúkling og blandið vel. Með 
blautum höndum skiptið hrærunni 
í fjórðunga og búið til  4 bollur. 
Pressið niður í kringlótt   form eða 
bolla og gott er að hafa plastfilmu 
eða poka yfir. Hver bolla á að vera 
um 1 cm þykkt. Setjið í kæli í allt 
að 4 klst. eða vefjið í plastfilmu 
og frystið í loftþéttum umbúðum 
í allt að 2 vikur.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Gunnarsstaðir
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Þó að sumarið hafi verið hlýtt á köflum 
þá styttist í haustið og gott að hafa 
hlýjan mjúkan galla þegar börnin sofa 
úti eins og allflest börn gera á Íslandi.

Stærð: 3-6, 9-12 mánaða 

Efni: Merino ull frá Kartopu nr k838, 100 
g x 3 dokkur. Alpaca frá Garn.is blátt til að 
hekla með í kring.Merino ullin er til í hvítu, 
beige, rauðu, svörtu, eplagrænu, bleiku og 
dökkfjólubláu. Sjá www.garn.is

Fæst í Bjarkarhóli, Nýbýlavegi 32 í Kópavogi 
og í vefversluninni.

Prjónar: Nr 5 sokkaprjónar og hringprjónar 
60 cm.

Prjónfesta: 18 L og 23 umferðir gera 10x10x 
cm.

Tölur: No 4985052 frá Bjarkarhóli.

Aðferð: Prjónað neðan frá og upp.

Skálmarnar prjónaðar þannig að fyrstu 4 cm 
eru prjónaðir perluprjón (1sl, 1 br í næstu 
umferð er prjónuð sl yfir brugðna og brugðin 
yfir slétta) í hring á sokkaprjóna nr 5.

Bolur er prjónaður fram og til baka sléttprjón 
nema 6 l í byrjun og enda hvers prjóns 
er prjónaðar með perluprjóni. Gerð eru 
hnappagöt annaðhvort á vinstri eða hægri 
lista eftir því sem við á með jöfnu millibili.

Vinstri skálm. Prjónuð á sokkaprjóna nr 5. 
Fitjið upp 36-40 l og skiptið á 4 prjóna. Prjónið 
nú perluprjón í hring 4-5 cm.

Að því loknu er prjónað slétt í hring en í fyrstu 
umferðinni eru sett merki í byrjun umferðar 
innanfótar.

Þegar skálmin mælist 10-12 cm er aukið út sitt 
hvoru megin við merkið og það endurtekið 2-3 
hvern cm alls 4-6 sinnum, samtals eiga þá að 
vera 44-52 l á prjónunum.

Þegar skálmin mælist 26-30 cm eru felldar af 3 
l vinstra megin við merkið (aftan á skálminni), 
þá eiga að vera 41-49 l á prjónunum. 

Geyma skálmina og prjóna hægri skálmina 
eins nema fella af 3 l í lokin hægra megin við 
merkið þ.e. aftan á þeirri skálm.

Bolur:

Fitja upp 4 l sem er miðjan á bolnum að 
framan á hringprjón nr 5, prjónið hægri fótinn 
slétt upp á hringprjóninn, prjónið síðan vinstri 
fótinn inn á og að lokum eru fitjaðar upp 4 l 
sem er listinn hinum megin á flíkinni. Þessi 
listi er síðan prjónaður í perluprjóni 6 l alla 
leið upp og muna að setja 5-6 hnappagöt 
með jöfnu millibili alla leið upp þeim megin 
sem við á.

Nú eiga að vera alls 90-106 l á hringprjóninum.

Prjónið nú slétt prjón fram og til baka með 6 l 

perluprjón í byrjun og enda hverrar umferðar 
fyrir lista.

Fyrsta hnappagatið kemur eftir 5 umferðir og 
síðan í 14 hverri umferð.

Hnappagat: Prjónið 3 l frá kanti slá uppá 
taka 2 saman. 

Þegar bolurinn mælist 51-64 cm eru 
framstykkin sett á hjálparprjóna og bakstykkið 
prjónað sér.

Setjið merki eftir framstykki, 21-26 sl l frá lista, 
42-54 l bak og 21-26 sl l að lista. 

Bakstykki:

Bakstykkið er nú 42-54 l. Fitjið laust upp í enda 
umferðar báðum megin 5 l, 2-3 sinnum og 
15-21 l einu sinni þá eiga að vera 

92-126 l á prjóninum eftir síðustu uppfitjun 
báðum megin. Prjónað fram og til baka 
sléttprjón en munið að prjóna alltaf ystu 5 
l báðum megin perluprjón, það er fremst á 
hvorri ermi.

Þegar allur bolurinn frá byrjun skálmar mælist 
58- 77 cm eru felldar af miðjulykkjurnar fyrir 
hálsinn 8-12 l og hvor öxl prjónuð fyrir sig. 
Fellt af aftur 1-2 l fyrir hálsinn.

Næsta umferð er prjónuð brugðin þannig 
að það myndast garðaprjónsrönd. Annars 
prjónað áfram sléttprjón.

Þ e g a r 
flíkin mælist 60-79 cm frá 
skálm eru lykkjurnar settar á hjálparprjón 
og geymdar. Prjónið hina öxlina eins. 

 Vinstra framstykki: 

Framstykkið sem er núna 21-26 l er prjónað 
slétt fram og til baka.

Fitjið upp í enda umferðar eins og á 
bakstykkinu nema bara öðrum megin þar 
sem listinn er ekki og þá eiga að vera á 
prjóninum 46-62 l munið að prjóna listann 
áfram upp með perluprjóni og ekki gleyma 
hnappagötunum þeim megin sem þau eru.

Þegar flíkin mælist 56-75 cm frá skálm er fellt 
af fyrir hálsmáli í byrjun hverrar umferðar 
hálsmegin, 6 l einusinni og 1 l 2-3 sinnum. 
Næsta umferð er svo prjónuð brugðin þannig 
að það myndast garðaprjónsrönd eins og á 
bakstykkinu. Þegar flíkin mælist 60-79 cm frá 
skálm eða er jafn löng og bakstykkið. Geymið 
nú lykkjurnar á hjálparprjóni.

Prjónið hægra framstykki eins nema speglað.

Samsetning: 

Lykkja fallega saman fram og bakstykki á 
öxlunum gott er að hekla þau saman með þvi 
að draga eina lykkju af bakstykki gegnum eina 
lykkju af framstykki sitt á hvað og draga síðan 
endann gegnum síðustu lykkjuna og ganga vel 
frá honum.Ganga frá öllum endum.Sauma 
saman undir ermum, leggið listana að framan 
saman þannig að hnappagötin verði ofaná og 
saumið fast neðst ásamt því að sauma opið á 
milli skálmanna. Betra samt að sauma listana 
eftir að búið er að hekla meðfram þeim. 
Saumið tölurnar í á móti hnappagötunum.

Kragi:

Takið upp 36-40 lykkjur kringum hálsmálið 
en sleppið listanum.

Prjónið perluprjón fram og til baka.

Setjið merki við axlarsaumana báðum megin 
og aukið út sitthvoru megið við merkið í 4 
hverri umferð þar til kraginn mælist 5-7 cm 

Fellið laust af.

Nú er heklað með bláu eða þeim lit sem þið 
veljið fastahekl meðfram kraganum og báðum 
listunum. Gætið þess að réttan á fastaheklinu 
snúi eins á kraga og lista.

 Inga Þyri Kjartansdóttir.

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Hlýr og mjúkur galli í vagninn

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-
þrautirnar er að setja réttar 
tölur frá 1-9 í eyðurn ar. 
Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og 
lóð rétt og heldur ekki innan 
hvers reits sem afmarkaður 
er af sverari lín um. 

Þrautirnar eru miserfiðar, 
sú sem er lengst til vinstri er 
léttust og sú til hægri þyngst 
en sú í miðjunni þar á milli.

Létt ÞungMiðlungs
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Reyndi að rækta risaeðlur
Matti er 11 ára naut sem býr í 
Vesturbæ Reykjavíkur. Hann 
gerði heiðarlega tilraun til að 
rækta risaeðlur fyrir nokkrum 
árum en eitthvað gekk það 
brösulega. Hann æfir taekwondo, 
ætlar að verða bóndi og það fyrsta 
sem hann man eftir er að hafa séð 
„karl í kjól“.

Nafn: Matthías Kristinsson Schram.

Aldur: 11 ára.

Stjörnumerki: Naut. 

Búseta: Vesturbær Reykjavíkur.

Skóli: Vesturbæjarskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
í skólanum? Mér finnst 
skemmtilegast í sérgreinum, t.d. 
myndlist, smíðum og heimilisfræði.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Pandabirnir (og kötturinn minn hann 
Rebbi og hundurinn Rökkvi).

Uppáhaldsmatur: Kjötsúpa.

Uppáhaldshljómsveit: Bítlarnir. 

Uppáhaldskvikmynd: Skyfall.

Fyrsta minningin þín? Þegar ég 

sá sekkjapípuleikara í Skotapilsi í 
Edinborg. Ég skellti upp úr, benti 
og kallaði: „Karl í kjól.“

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfi Taekwondo og 
er með appelsínugula beltið. 

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Bóndi.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 

hefur gert? Þegar ég ætlaði að rækta 
risaeðlur en þær reyndust vera hæna, 
hani og gæs. 

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Að taka til í herberginu 
mínu. 

Gerðir þú eitthvað sérstakt 
í sumar? Ég fór á Esjuna, í 
sumarbústað í Brekkuskógi og á 
tökustað kvikmyndar á Þingvöllum.

PRJÓNAHORNIÐ  garn@garn.is
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Paturaspennar í úrvali.  P1 er bæði fyrir 
12V og 230V. 5 km. drægni. Frábært 
verð, aðeins kr. 29.900,- Mikið úrval 
af öðrum rafgirðingarvörum. Skoðið 
Paturabækling á  www.brimco.is - 
Brimco ehf., Flugumýri 8, Mos. Sími 
894-5111. Opið kl.13.00 - 16.30. 

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Uppl. í síma 894-
5111 www.brimco.is Opið frá kl.13.00-
16.30.

Kerrur á einum og tveimur öxlum, 
með og án bremsum, ýmsar útfærslur, 
breiddir og lengdir.  Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Íslensk smíði. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. sími 894-5111. 
Opið 13.00-16.30  - www.brimco.is 

Cemtec sænskar skeifur. Frábærar 
skeifur framleiddar skv.reglum FEIF. 
Leitun að betri verðum. Afsláttur ef 
keypt er í magni. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00 
-16.30 www.brimco.is

Skóbursti fyrir heimil ið og 
vinnustaðinn.  Galv.grind með góðum 
burstum. Verðið er aðeins kr.7.500 - m. 
vsk.  Sendum um land allt. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, Mos. Sími 894-5111. Opið 
frá kl.13.00-16.30.  www.brimco.is 

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0mtr. í tveimur 
þéttleikum. Einnig fáanlegar í föstum 
lengdum. Allar lokur og lamir fylgja. 
Brimco ehf. www.brimco.is Flugumýri 
8, Mos. Sími 894-5111. Opið kl.13.00-
16.30.

Nýtt! Ferðaspennir  Patura P10. 
Fyrir rafhlöður 2x 1,5V. Upplagður 
í ferðalagið eða á strenginn í 
hestagerðinu. Verð kr.22.950,-  Mikið 
úrval af öðrum rafgirðingarvörum, 
skoðið Paturabækling á  www.brimco.
is -  Brimco ehf., Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið kl.13.00-16.30.

Traktorsdrifnar rafstöðvar ( Agro-
Watt ) www.sogaenergyteam.
com - Stærðir : 10,8 KW – 72 KW. 
Stöðvarnar eru með eða án,  AVR ( 
spennujafnara ). AVR tryggir örugga 
keyrslu á viðkvæmum rafbúnaði, td. 
Mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum 
rafsuðum ofl. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunarsvæði 
í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 
slöngukefli eða lausar slöngur 
með kúplingum. Sjálfsogandi 
traktorsdrifnar dælur. Bensínknúnar 
dælur með Honda mótorum, allt að 4" 
díseldrifnar dælur í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

 Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir 
tankbíla og dráttarvélar. Sjálfsogandi 
dælur sem dæla allt að 120 tonnum 
á klst. Einnig Centrifugal dælur með 
mikinn þrýsting, allt að 10 BAR. 
Stuttur afgreiðslutími, hagstætt verð 
og örugg þjónusta. Hákonarson ehf. 
Uppl. í  síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum 
stærðum, fyrir magndælingu á, 
vatni, skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar 
dælur fyrir vökvun og niðurbrot í 
haughúsum. Slöngubúnaður með 
hraðkúplingum, flatir barkar á frábæru 
verði, 2” – 3” – 4”. Allur búnaður 
fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 
Haugdælur með vacuum búnaði. Aðrir 
aflgjafar : rafmagn, bensín / diesel, 
glussaknúnar ( mjög háþrýstar ). Við 
sérhæfum okkur í öllu sem viðkemur 
dælum fyrir iðnað og heimili. Gerum 
einnig við allar dælur.Hákonarson ehf. 
Uppl. í  síma 892-4163, hak@hak.is, 
www.hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - Aflgjafar; rafmagn, 
Hondabensín, Yanmardísel, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Háþrýstibúnaður fyrir stíflulosun í 
skolp og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 
upp í 900 mm. Háþrýstilöngur allt 
að 150 metrar á lengd, 3/8” , ½” , 
5/8” , ¾” . Bensín / diesel, vatnsflæði 
allt að:132 L / min @ 3000 Psi. 
Búnaður á sérsmíðuðum vagni 
með þrýstibremsum eða á stálgrind. 
Búnaðurinn hentar einnig vel fyrir 
öflugan háþrýstiþvott. Vandaður og 
hentugur búnaður, fyrir sveitafélög 
og verktaka. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Til sölu Toyota Land Cruiser 120 VX 
Dísel, 2/2008, 33" breyting, leðursæti, 
ssk., svartur, ek. 126 þús. Krókur, 
húddhlíf. Skoða skipti á ódýrari bíl. 
Verð 5.7 m. Uppl. í síma 899-0800.

Massey Ferguson 5460. Árg. 2006. 
Verð án vsk: 4.190.000 kr.

Valtra T151. Árg. 2008. Notkun: 5300. 
Verð án vsk:  7.990.000 kr. 

Case MX90c. Árg. 1999. Notkun: 
7900. Verð án vsk:  2.950.000 kr.

Massey Ferguson 3645. Árg. 2008. 
Verð án vsk: 4.490.000 kr. 

Case MXU 110 Pro. Árg. 2005. 
Notkun: 5100. Verð án vsk: 5.150.000 
kr.

McCormick CX 105. Árg. 2004. Verð 
án vsk: 4.890.000 kr. Notkun: 2450 
Verð án vsk: 3.890.000 kr. 

Valtra A95. Árg. 2006. Notkun: 4660. 
Verð án vsk: 4.590.000 kr.

Landini Vision105. Árg. 2007. Notkun: 
2300. Verð án vsk: 4.890.000 kr. 

Fella TH 800. Árg. 2002. Verð án vsk: 
870.000 kr.

Claas 255 Roto Cut. Árg. 2006. 
Notkun: 26000. Verð án vsk: 
2.490.000 kr.

Hi-Spec 2000. Verð án vsk: 1.100.000 
kr.

Jötunn Vélar – Austurvegi Selfossi, 
Lónsbakka Akureyri og á Egilsstöðum. 
Sími 480-0400 – jotunn.is

Úrval af girðingaefni til sölu. Tunnet 
er frá kr. 9.990,- stk. ÍsBú Síðumúla 
31, 108 Reykjavík. Sími 562-9018 
- isbu@isbutrade.com  / www.
isbutrade.com

Ódýrar lambheldar hliðgrindur. Breidd 
4.27 m, hæð 1.10 m. Verð kr. 24.900 
án vsk.  Ef keyptar eru fimm eða fleiri 
kr. 19.900 án vsk. Uppl. í síma 899-
1776 eða á elvar@gmail.com og í 
síma 669-1336 eða á om@mo.is

Til sölu Volvo jeppi, XC90, 5 dyra, 2,4 
dísel, 185 hö., ssk. Árg. '06 (kom á 
götuna 04- 2007). Leður áklæði, 18" 
álfelgur, dráttarbeisli og ný framrúða. 
Hlaðinn aukabúnaði. Ekinn um 140 
þús. km. Verð 4.2 m. Uppl. í síma 
864-2730.

Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 1.900 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 4.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is
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Def  Blue/AdBlue er sérstaklega 
hannað fyrir díselvélar með SCR kerfi 
(Selective Catalytic Reduction). Því 
er dælt inn í útblásturinn til að minnka 
skaðvænleg nitrogen oxides (Nox) / 
köfnunarefnisoxíð og til að mæta  
EURO5 og EURO6 útblásturs- og 
mengunarstöðlunum. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10. 110 Reykjavík. Sími 
415-4000, www.kemi.is

Skov loftræstilausnir fyrir allar tegundir 
gripahúsa. Fáðu sérfræðiaðstoð við 
val á réttu lausninni fyrir þitt hús. 
Skov er einn fremsti framleiðandi 
loftræstikerfa í heimi. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Haugmelta XLG er náttúrulegt 
niðurbrotsefni í haughús. Dregur úr 
myndun ammóníaks og köfnunarefna. 
Einfaldar losun og minnkar þörf á að 
hræra í haugnum. Olíusparandi. Kemi 
ehf. Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, 
www.kemi.is

Úrval af hreinsiefnum fyrir öll 
helstu mjaltakerfi og róbóta á 
Íslandi. Novadan efnin eru leiðandi 
í framleiðslu á hreinsiefnum fyrir 
mjólkuriðnaðinn. Fáðu ráðgjöf um 
réttu vöruna og blöndun fyrir þig. 
Kemi ehf. Tunguhálsi 10. Sími 415-
4000, www.kemi.is

Dan Milk kálfa- og grísamjólk. 
Hágæða þurrmjólk, unnin úr fyrsta 
flokks hráefnum, hentar fyrir bæði 
kálfa og grísi. Inniheldur 50% 
mjólkurduft ásamt nauðsynlegum 
vítamínum og steinefnum. Kemi ehf 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Fly Stop Flugusnúrusett. Öflug sænsk 
gæðavara. Hvert sett drepur allt að 
150.000 flugur. Einföld, vistvæn 
leið að halda flugum í skefjum í 
gripahúsum, án eiturefna. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Til flutnings 96m2 einingahús. Skiptist 
í eldhús með fínni innréttingu, búr, 
3 herb. góð stofa og wc. Staðsett á 
Hellu. Uppl. í síma 868-9098, Binni.

Til sölu um 30 staflanlegir stólar. 
Sterkir og vel með farnir. Seljast ódýrt. 
Uppl. í síma 663-4455.

H a r ð b o t n a  á l b á t u r  m e ð 
frauðplastpulsum og jetdrifi. Ford 
Mairmade inbord díselvél, 140 hö. 
Sparneytin vél, tekin úr 2013 og 
skipt um pakkningar og þéttingar, ný 
heddpakkning. GPS og VHF. Hægt 
að fá farþegaleyfi fyrir 9 manns. Öflug 
kerra til að flytja bátinn fylgir. Uppl. 
gefur Ólafur í síma 822-1006.

Humber harðbotna slöngubátur. 2x70 
ha. Yamaha vélar, árg. '04, lítið notaðir. 
Kerra og öll helstu siglingatæki fylgja 
með. Báturinn hefur eingöngu verið 
notaður í ferskvatni síðustu árin. Uppl. 
gefur Ólafur í síma 822-1006.

Varahlutir í flestar gerðir vinnuvéla. 
Eyjalind ehf. Uppl. í síma 517-8240. 
www.eyjalind.is

Til sölu Honda VTX-bifhjól, 1800f, 
árg. ´07, vel með farið. Ekið 16 þús. 
km. Mikið af aukahlutum. Uppl. í síma 
892-2184.

Nú skal á skara skella ég þarf að losna 
við gæða Duett vegna plássleysis en 
hann hefur verið talsvert uppgerður, 
um 70% af suðuvinnu hefur verið gerð 
en á eftir að fara í undirvagn bílsins. 
Það fylgir talsvert magn af varahlutum 
með, t.d. tvö stykki B18 vélar og eitt 
stykki B20 vél. Það má til gamans 
geta að bílnum var ekið inn áður en 
hann var rifin. Uppl. í síma 863-7149, 
Kristján.

Til sölu Ford Econoline 350, árg. '86, 
á dana 60 framdrifs vél, 6,9 dísel, 
bíllinn er ekki mikið ryðgaður, annars 
eins í varahluti með sex sílendra 300 
cupic vél. Upphækkaður toppur fylgir 
með. Bíllinn er fornbíll. Áhugasamir 
geta haft samband við mig í síma 
863-7149.

Bátur til sölu. Plasthúðaður trébátur 
til sölu, er á Akureyri. Uppl. í síma 
849-4307.

Fjölnota kerrur, íslensk smíði, mál 
150x300 cm, 1600 kg öxull á fjöðrum, 
fellanlegur fram og afturgafl, 15" 
álfelgur á burðardekkjum. Tilboð gildir 
meðan birgðir endast, verð; 490 þús. 
m/vsk. Uppl. í síma 452-4545.

Dodge Ram, árg. '05 og Northstar 
pallhýsi. Í húsinu er svefnpláss fyrir 
4, vaskur, eldavél og ísskápur. Verð 
3,2 m. Uppl. í síma 895-4411.

Dísellyftari til sölu, lyftir þremur 
tonnum, upp í 5-6 metra. Lyftarinn 
er Hyster 3.00 frá 2002 og ekinn 
74.928 vinnustundir. Nýsprautaður 
og mjög vel með farinn. Keðjur, og 
snjómoksturs"skafa" fylgja. Uppl. í 
síma 866-0471.

Ford Tec Freetec 708 TI, árg. '06, ekinn 
24 þús. km., ssk., afturhjóladrifinn, 
loftkæling, bakkmyndavél, sólarsella, 
sjónvarpsloftnet og cd. Uppl. í síma 
867-0370.

D F 404 G2 fjórhjóladrifin dráttarvél, 40 
hp 4 cyl dísel, nýskráð '14-vökvastýri, 
vendigír, tvívirk ámoksturtæki, 
opnanleg framskófla og brettagaflar. 
Verð aðeins 1990 þús. + vsk. Uppl. í 
síma 861-1777.

John Deere 6140R., árg. ´12. 
Autoquad skipting og 40 km. Kassi. 
Frambúnaður, aflúrtak og fjaðrandi 
hús. Dekk, Continental 650/65R38 
og 540/65R28. Verð: kr. 13.860.000. 
+ vsk. Búvís. Uppl. í síma 465-1332.

Kranzle þýskar háþrýstidælur í úrvali. 
Búvís. Uppl. í sími 465-1332.

Dieci Dedalus skotbómulyftari árg '06, 
ekinn 1500 klst. Búvís. Uppl. í síma 
465-1332.

Bayliner 180 (18 ft) með 115 ha Merc. 
fjórg. utanb.vél. Garmin GPS, fisksjá. 
Orginal bátavagn, árg. '06. Uppl. í 
síma 892-4692.

Dekk til sölu 37x12.50R16.5. 4 stk. 
lítið notuð Good Year Wrangler M/T 
dekk, D-load, M+S merkt, sem ný (slit 
max 10%). Ákaflega hljóðlát og mjúk 
í akstri. Mikróskorin eru þau flott sem 
vetrardekk. Verðið fyrir 4 dekk aðeins 
kr. 240.000. Uppl. í síma 587-5058.

Til sölu 4 stk. notaðar álfelgur 
16.5x12“. 8 gata (8x170mm). 
Gatadeilingin er Ford 2003 og yngri. 
Verðið fyrir 4 felgur aðeins kr. 90.000. 
Uppl. í síma 587-5058.

Til sölu 4 stk. notaðar álfelgur 16x10“. 
8 gata (8x170mm). Gatadeilingin er 
Ford 2003 og yngri. Passar líka fyrir 
Chevy og Dodge. Verðið fyrir 4 felgur 
aðeins kr. 72.000. Uppl. í síma 587-
5058.

Bílaflutningabíll með færslupalli til 
sölu. Ford F-550 7,3TD árg. ́ 99, ekinn 
220 þ. mílur. Bíllinn er með framenda 
af 2003 bíl, vel með farinn, hefur ávallt 
fengið gott viðhald. Allar nánari uppl. 
veittar í síma 587-5058 eða sendið 
fyrirspurn á info@bilahlutir.com

Dekk og felgur til sölu 16.00R20 
Michelin XZL. Fjögur stk. nánast 
ónotuð Michelin XZL 16.00R20 dekk, 
M+S merkt, sem ný (slit 5-10%). 
Dekkin eru á 10 gata felgum, nýjar 
slöngur og borðar. Verðið fyrir 4 dekk 
á felgum aðeins kr. 960.000 m/vsk. 
Nývirði pr. dekk ca. 340.000 kr. Uppl. 
í síma 587-5058.

Palmse malarvagn Dumper 1200. 
Burðargeta 12 tonn. Hardox pallur. 
Verð kr. 1.990.000.- án vsk. Búvís. 
Sími 465-1332.

Tveggja hásinga fjárkerra til sölu. 
Gömul hestakerra, breytt en vel við 
haldið. Uppl. í síma 896-4841. Tilboð 
óskast.

Til sölu fjögurra metra plasthraðbátur 
með kerru, verð; 295 þús. Einnig 
Mariner 40 hö mótor með rafstarti, 
verð; 195 þús. eða saman á 450 þús. 
Einnig Honda CRF 450 krossari, árg. 
´04, verð; 285 þús. stgr. ásamt flottum 
Evinrude 70 hö utanb. mótor. Uppl. í 
síma 662-6818.

VW Passat Comfortline. Árg. ´04. 
Bensín, ekinn 103 þús. Skoðaður 
2015. Verð 1.100.000. Tilboð óskast! 
Uppl. í símum 866-0752 og 868-5069.
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Til sölu Massey Ferguson 135, árg. 
´66. Fallegur og mikið endurnýjaður. 
Verðhugmynd: 1.000.000 kr. Uppl. í 
síma 892-3967 eða á stp@simnet.is

Framleiðum krókheysisgrindur með 
eða án gámalása. Grunnaðar og/eða 
málaðar. Gott verð. vagnasmidjan.is 
- Eldshöfða 21 Rvk. Uppl. í símum 
898-4500 og 894-6000.

Til leigu (sölu) Toyota Hilux, skráður 
f. 4, dísel turbo Intercooler. 4x4 m. 
dráttarkrók. Heithúðaður pallur. Ekinn 
161 þús. Óryðgaður, eins og nýr. 
Uppl. í síma 898-8577.

Til sölu (leigu) flutningavagn f. bíla og 
tæki. Burðargeta rúm 2 t. B240 cm, l 
550 cm með spili. Tveggja öxla með 
bremsubúnaði. Vagninn er nýlegur 
og lítið notaður. Verð 870 þús. Nýr 
á 1390 þús. Uppl. í síma 898-8577.

Til sölu Massey Ferguson 35, árg '59, 
gangfær, óryðgaður. Verð: 300.000. 
Uppl. í síma 866-8152.

Palmse rúlluvagnar til afgreiðslu á 
Suðurlandi. Dekk 520/50-17. Búvís 
ehf. Sími 465-1332.

Samasz sáttuvélar, verð frá kr. 
275.000 án vsk. Búvís ehf. Sími 
465-1332.

Mitsubishi Pajero, árg. ´93, ekinn 
259.268 km. Skoðaður í júlí 2013 
án athugasemda (aðalskoðun maí 
2014), góð heilsársdekk! Fjórhjóladrif, 
7 manna, ssk., nýtt pústkerfi 2012 en 
vantar nýja höfuðdælu fyrir bremsur. 
Almennt í góðu ástandi. Tilboð 
óskast. Frekari uppl. í síma 776-9118.

Til sölu Massey Ferguson 575, árg. 
´80. Gott kram en hús lélegt, dekk 
eins og ný. Verð kr. 450.000 án vsk. 
Uppl. í síma 864-2484.

Til sölu Massey Ferguson 365, árg. 
´87, vinnustundir 2600. Ný kúpling. 
Verð kr. 750.000 án vsk. Uppl. í síma 
864-2484.

Toytoa Land Cruiser 120 GX. Árg. 
´03. Ekinn 220.000 km. Vel með farinn 
og allt nýtt í bremsum að framan og 
aftan. Verð. 2.600.000 kr./stgr. Uppl. 
í síma 893-6239.

Til sölu Brun blesi IS2008158230. 
Uppl. í síma 868-5038, Páll.

Til sölu bensín Ferguson TEA 20, 
árg. ´52, vel gangfær. Uppl. í síma 
691-6117.

Nissan Terrano II 2,7TD, árg. ´98, 
til sölu. Ekinn u.þ.b. 360 þ. km. 
Skoðaður 2015. Bíllinn er í þokkalegu 
lagi, bsk. 7 manna með sóllúgu. Ásett 
verð 360.000 en fæst á kr. 190.000. 
Nánari uppl. veittar í síma 587-
5058 eða sendið fyrirspurn á info@
bilahlutir.com

Til sölu Zetor 7341, árg. '98. Notuð 
5600 vst. Á nýjum dekkjum bæði að 
framan og aftan. Ágætlega útlítandi 
og í fínu standi. Með ámoksturtækjum, 
skófla og rúllugreip fylgir. Uppl. gefur 
Jóhann í síma 869-7992. Vélin er 
staðsett á Gauksmýri í Húnaþingi 
vestra.

Til sölu New Holland T6010 Delta. 
Árg.´08. 100 hestöfl. Vinnst. 4.200. 
Verð kr. 5.990.000 kr. án vsk. 
Kraftvélar ehf. Sími 535-3500. www.
kraftvelar.is

Til sölu Huyndai Tuscon dísel, árg. 
´05, ekinn 185 þús. km. Ný tímareim. 
Gott eintak, tilboðsverð; 1.150 þús. 
Uppl. í síma 862-8551.

Til sölu New Holland T6020 Plus. Árg. 
´07. 120 hestöfl. Verð kr. 6.450.000 kr. 
án vsk. Kraftvélar ehf. Sími 535-3500. 
www.kraftvelar.is

Humbaur álkerra 750 kg létt og sterk. 
Verð kr. 175,000,- lás á kúlutengi 
fylgir. www.topplausnir.is - Smiðjuvegi 
40, gul gata. Uppl. í síma 517-7718.

Humbaur bílakerra 3000 kg. Sterk, 
sturtanleg með plötu milli rampa og 
varadekki. Kr. 1.350.000 m/vsk. www.
topplausnir.is Smiðjuvegi 40, gul gata. 
Uppl. í síma 517-7718.

Til sölu
Til sölu hestakerra Titan 4-5 hesta, 
árg. '08. Uppl. í síma 898-1230.

Til sölu frystiskápur frá Fastus, 650 
l og annar frá Fönix, 650 l. Einnig til 
sölu kleinusteikingarpottur frá Bako 
40x50, ásamt kleinuhringjavél. Uppl. 
í síma 867-6567.

Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkassar, 
olíu- og fituskiljur, olíugeymar, 
f ráve i tubrunnar,  sandföng, 
vatnslásabrunnar, fráveiturör, 
tengibrunnar fyrir ljósleiðara og lagnir 
í jörð, línubalar, fiskiker, sérsmíði. Allt 
íslensk framleiðsla. Borgarplast, sími 
561-2211 eða á borgarplast.is

Zetor 3511, dettur í gang, keyrir og 
lyftir á góðum dekkjum, stendur í 
Hrunamannahreppi. Fæst á 150 
þús., bremsudæla biluð. Uppl. í síma 
867-8763, Siggi.

Til sölu á Fáskrúðsfirði hellu-
steypivélar A4 og A5 ásamt öllum 
algengum mótum . Selst á 300 þús. 
+ vsk. ef kaupandi sér um frágang 
og flutning. Á sama stað er til sölu 
gólfslípivél, verð; 50 þús. + vsk. Uppl. 
í síma 893-2612.

Til sölu, vantar að losna við þriggja 
hestafla Dorin kæli/frystipressu, 
loftkæld með stýritöflu. Einnig Ultra 
Max pizzaofn. Uppl. í síma 898-
4043.

Ljósavél til sölu. Mase 22kVA - 16 
kW. Yanmar vél. Ljósavélin er á 
hjólum og með beisli. Myndir og uppl. 
á gummi63@simnet.is

Zodiac Zoom 340 slöngubátur 
ásamt 15 hp. Suzuki mótor. Fjögur 
björgunarvesti, aukaskrúfa. Uppl. í 
síma 840 -7060. Verð. 340.000 kr.

Til sölu fylgihlutir, t.d. rifjárn, 
safapressa ofl. við Electrolux hrærivél. 
Uppl. í símum 566-6069 og 897-7683, 
Hulda.

Til sölu tveggja hesta kerra. Verð kr. 
900.000. Uppl. í símum 462-5352 og 
861-5352, Sævar.

Er æðardúnn notaður í íslenskan 
fatnað? Já, á Hraunum í Fljótum, 
18 km vestan Siglufjarðar, er 
Hraunaæðardúnn með gallerí opið, 
fjórða sumarið. Þar er hannað og 
saumað ýmislegt hlýtt og mjúkt s.s. 
fyrir höfuð, herðar, háls, liðamót og 
þar sem yls er þörf. Opið frá 13 til 
18 alla daga. Ég er oftast við allan 
daginn. Heitt á könnunni í notalegu 
umhverfi. Sjáumst, Björk, sími 847-
4485.

Til sölu Kuhn Gmd 600 sláttuvél, árg. 
´96. Vélin er í góðu lagi. Nánari uppl. 
í síma 894-0283.

Til sölu Galloper, árg. ́ 98, nýskoðaður 
á góðum 32" dekkjum. Öll skipti 
athuguð, uppl. í síma 897-2254.

Til sölu Valtra 6850, árg. ' 05, með 
tækjum, er 125 hestöfl og 4 cylendra. 
Notkun um 4800 tímar. Er í góðu 
ástandi og ásett verð er 5,4 m. + vsk. 
Staðsett á Norðurlandi. Uppl. í síma 
898-8357.

Til sölu ný atvinnuskapandi 
framleiðslutæki sem tengjast 
landbúnaði. Einnig til sölu CAT 438C 
traktorgrafa, árg. ́ 00, góð vél, notkun 
6300 vst. Uppl. í síma 869-0175.

Til sölu Pöttinger heytætla, 4 stjörnu 
og Kuhn stjörnumúgavél. Uppl. í síma 
897-3064.

Siloþurrkari fyrir korn frá Svegma árg. 
´08. Sjálfvirk stýring. Bæði fyrir 1 og 3 
fasa. Tilboð og skipti kemur til greina. 
Óska eftir Kuhn sláttutætara eða 
sambærilegt. Uppl. í síma 865-7450.

Til sölu rúllubindivél Krone 125, 
árg. ´97. Massey Ferguson 35x 
og International 354, árg.76, með 
tækjum. Tvær heytætlur Fhar KH-40 
og Fella TH 520 biluð. Uppl. í símum 
434-1495 og 857-6226.

Vöruskipti. Til sölu vandaður 25 ha. 
utanborðsmótor, óskast í skiptum fyrir 
10 ha. mótor eða minni. Viðgerðanleg 
díselvél í ́ 91-módel af Hiace er einnig 
í myndinni. Uppl. í síma 898-7746.

Til sölu 40 uppstoppaðir fuglar, ýmsar 
tegundir. Uppl. í síma 898-5455.

Ýmislegt til sölu MF 165, einnig 
Toyota Hilux, pallbíll, árg. ´89, 
Yamaha Roadstar 1600, árg. ´01, 
mjólkurtankur 1500 l án pressu. Uppl. 
í síma 861-8663.

Til sölu rúlluvél, Vicon RF121, árg. 
´99. Uppl. í síma 659-2081.

Svartar þakskífur ca. 50 fm. 
Álþakrennur 36 m., klæðaskápar 
h.180 b.140 d.50 3 st. Framljós og 
afturljós á Passat, árg. ´00, afturljós 
á Passat station, árg. ´01, álstigi 2 s. 
10 þrep áltrappa 8 þrep. Uppl. í síma 
898-8104.

Til sölu Nissan doublecap, árg. ´99, 
ekinn 160 þús. km. Brotin grind en gott 
kram, tveggja ára skúffa er á honum. 
Einnig Nissan Navara, árg. ́ 02, ekinn 
130 þús. km. Góð vél, gott kram en 
brotin grind. Mitsubishi L-200 með 
góðri vél og kram gott ásamt Deutz-
rafstöð, 10-12 kw., díeselvél. Einnig 
Volkswagen Transporter til niðurrifs, 
góð vél. Uppl. í síma 861-1541.

Weckman þak-og veggstál. Dæmi 
um verð 0,5 mm galv. Verð kr. 1.190 
m2 0,6 mm.galv. Verð kr. 1.480 
m2 0,45mm litað. Verð kr. 1.590 
m2 afgreiðslufrestur 4 - 6 vikur H. 
Hauksson ehf. Sími 588-1130.

Mótorhjól til sölu, Suzuki Intruder. 
Uppl. í símum 893-6031 og 486-6031.

Af sérstökum ástæðum er til sölu 
Hýdrema-traktorsgrafa ef viðunandi 
tilboð fæst. Uppl. í síma 892-0600.

Fis pallhús til sölu. Árg. ́ 08, lítið notað, 
er í toppstandi. Geymslugrind fyrir 
húsið fylgir. Alltaf geymt í upphituðu 
húsi. Uppl. í síma 864-0302.

Til sölu 12 þús. l þrýstivatnstankur. 
Uppl. gefur Jakob Árnason í síma 
421-1661.

Góður Fjölskyldubíll! VW Golf Station 
4 motion,4x4, árg.03, ekinn aðeins 
162 þús. bsk. álfelgur, topplúga, vel 
með farinn fjölsk.bíll, tilbúinn í fríið. 
Ásett verð 790 þús. Tilboð 650.000. 
Uppl. í síma 669-9621.

Stór loftpressa fyrir t.d. sandblástur, 
375 cfu (rúmfet), Detroit Diesel vél, 
sem er trúlega föst. Óska tilboða. 
Uppl. í síma 860-2130. Sjá nánar 
mynd og augl. á www.bland.is

Til sölu Samazs tromlusláttuvél, 
vinnslubreidd 2.10, árg. ´13, verð kr. 
450.000 án vsk. Einnig til sölu Heuma 
sex hjóla rakstravél. Uppl. í síma 864-
2484.

Óska eftir
Óska eftir alls konar gömlum 
mótorhjólum og skellinöðrum í hvaða 
ásigkomulagi sem er. Skoða allt. 
Jafnvel bara einhverjum pörtum úr 
gömlu hjóli (vél, felgur, grind). Uppl. 
á valur@heimsnet.is eða í síma 659-
5848.

Óska eftir Hansa hillum, skápa, 
hillubera og annað tilheyrandi. Uppl. 
í síma 617-5352.

Óska eftir Fella sláttuvél km 187 i 
varastykki. Uppl. í síma 660-8106, 
Sigurjón.

Óska eftir bandsög, meðalstórri með 
einfasa mótor. Uppl. í síma 896-4027.

Óska eftir vinnulyftu, get skipt fyrir 
aðra minni lyftu. Helst spjótlyftu en 
allt kemur til greina. Hafið samband 
við Hannes í síma 862-9192.

Óska eftir notuðum sláttutraktor með 
safnkassa. Uppl. í síma 894-3083, 
Guðni.

Vantar blöndung í Lödu Sport árg. '94, 
1,7. Uppl. í síma 892-5718, Jói Egils 
og á joi@ame.is

Óska eftir eftirtöldum ættfræðibækum, 
Dalamenn 1-3 og Þorsteinsætt 1-2. 
Uppl. í símum 865-5535 og 555-4580.

Óska eftir góðri diskasláttuvél (250-
300 cm) í skiptum fyrir nýlegan Zodiac 
MK1 Classic gúmmíbát (nývirði ca. 
660.000) án mótors/kerru. Uppl. gefur 
Páll í síma 659-9000.

Óska eftir að kaupa skinn af Landsel, 
þurrkuð eða söltuð. Allt að 100 stk. 
Uppl. fást í tölvupósti á gtunga@
simnet.is.

Kaupi allar tegundir af vínylplötum. 
Borga toppverð. Sérstaklega íslenskar. 
Vantar 45 snúninga íslenskar. 
Staðgreiði líka vínylplötusöfn. Uppl. 
gefur Óli í síma 822-3710 eða á 
netfangið olisigur@gmail.com

Atvinna
Þýskur ríkisborgari, 37 ára gamall, 
óskar eftir vinnu á Íslandi. Hefur 
reynslu af starfi við veitingarekstur. 
Getur hafið störf í janúar 2015. Uppl. 
gefur Dirk á netfanginu d.einsiedler@
googlemail.com 

Kevin, frá Þýskalandi, óskar eftir vinnu 
á Íslandi í sumar, Hefur ökupróf og 
talar góða ensku. Hefur reynslu af 
störfum í sveit, í leikhúsi og við tölvur. 
Uppl. á netfangið dj-fox-booking@
gmx.de eða í síma +49 15203751916.

Nora, 18 ára norsk stúlka óskar eftir 
vinnu á Íslandi. Hefur reynslu af 
umhirðu við hesta, m.a. við íslenska 
hesta. Uppl. á nora.olsen@lyse.net

Bifvélavirkjar eða einstaklingar 
vanir bílaviðgerðum. Bílahlutir ehf., 
Eldshöfða 4, 110 Reykjavík óska 
eftir að ráða nú þegar bifvélavirkja 
eða einstaklinga með góða reynslu 
í almennum bílaviðgerðum. Um 
framtíðarstörf er að ræða. Góð laun 
í boði fyrir rétta einstaklinga. Nánari 
uppl. veittar í síma 587-5058 eða 
sendið okkur línu á info@bilahlutir.com

Jarðir
Til sölu smájörð á Vatnsleysuströnd, 
u.þ.b. 25 mín. akstur frá miðbæ 
Reykjavíkur og 10 mín. til Keflavíkur. 
Stórt íbúðarhús. Hentar vel sem 
gistiheimili. Uppl. í síma 869-5212.

Par með 3 börn, bráðum 4, óskar 
eftir að fá keypta jörð til búskapar. 
Uppl. í símum 662-4468, Gunni og 
662-1868, Kristbjörg.

Til leigu
Hvernig væri að ríða út á besta tíma 
ársins í Reykjavík? Njóttu sumarsins 
sem best án annarra fyrirhafnar, við 
bjóðum upp á fulla hirðingu. Við erum 
einnig með hesta til leigu fyrir vana 
sem óvana. Uppl. í síma 892-8856, 
Elmar.
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Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Varahlutir - Viðgerðir

sérhæfum okkur í JCB Hydrema Iveco New 
Holland og Case

Vélavit
Oftast ódýrastir!

JCB

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

TINDAR Í FLESTAR GERÐIR 
HEYVINNUVÉLA

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur heitt vatn > sparneytin
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Þvotta og orkuklassi A
· Engin kol í mótor

12 kg
Þvottavél

Amerísk
gæðavara

Vélar á verði
sem gleður

Rennibekkir, standborvélar, bandsagir, 
hjólsagir, bandslípivélar, beygjuvélar, 

röravalsar, legupressur, fjölklippur, 

Sýningarvélar á staðnum 
og rekstrarvörur að auki

- fyrir fagfólk í léttum iðnaði 
og lítil verkstæði

IÐNVÉLAR ehf.   |   Smiðjuvegi 44-46  |   200 Kópavogur  |   Sími 414 2700  |   idnvelar@idnvelar.is  |   idnvelar.is

Veiði
Erum feðgar sem leita að ágætu 
gæsalandi fyrir sanngjarnt gjald. Má 
vera í allt að þriggja tíma akstri frá 
Rvk. Uppl. í síma 694-6054.

Þjónusta
Við tökum að okkur að þrífa og mála 
hesthús fyrir næsta vetur, 3.000 kr. 
á tímann. Uppl. í síma 892-8856, 
Elmar.

Bændur, nú líður að skilum á 
virðisaukaskatti. Tek að mér alla 
almenna bókhaldsvinnu. Hef 
nokkurra ára reynslu. Erla Björk 
Jónsdóttir, viðskiptafræðingur, uppl. 
í síma 892-7897 eða á eb.bokhald@
gmail.com

Löggiltur múrarameistari getur bætt 
við sig verkefnum. Múrverk, flísa-
lagnir, steypuvinna, skrautsteypa, 
flotun og viðgerðir. Uppl. í símum 
893-5369 og 892-0533.

GB Bókhald. Tek að mér að 
færa bókhald - skila vsk.skýrslu 
- geri ársreikninga - geri og skila 
skattaskýrslu - er með dk+dkBúbót.
Gerða Bjarnadóttir. Netfang 
gbbokhald@gmail.com eða í símum 
431-3336 og 861-3336.

Weckman sturtuvagnar
6,5 tonn. Verð kr. 1.300.000,- með vsk. 
8,0 tonn. Verð kr. 1.585.000,- með vsk. 
11 tonn.  Verð kr. 1.785.000,- með vsk. 
13 tonn.  Verð kr. 2.085.000,- með vsk.

H. Hauksson ehf. 
Sími 588-1130.

Gunna var uppi um 1700 og var 
leiguliði í koti við Kirkjuból í 
Sandgerði. 

Eftir að hún gat ekki staðið skil 
á leigunni tók Vilhjálmur Jónsson 
lögréttumaður pott sem hún átti 
upp í leiguna. Við þetta reiddist 

Gunna mjög og neitaði að drekka 
vígt vatn og dó skömmu síðar. 
Þegar hún var sett niður í gröfina 
heyrðist sagt: „Ekki skal djúpt grafa, 
ekki á lengi að liggja“. Nóttina 
eftir fannst Vilhjálmur dauður og 
heyrðist af Gunnu afturgenginni um 

Miðnesheiðina. Margir reyndu að 
kveða Gunnu niður en ekkert gekk 
fyrr en Séra Eiríkur á Vogsósum 
fékkst í verkið eftir drjúgt brennivíns 
þamb. Sagði hann mönnum að koma 
hnykli í hendurnar á Gunnu og þá 
rúllaði hann með hana þangað sem 
hún gerði engum skaða. Þetta gekk 
allt eftir og Gunna elti hnykilinn 
í hverinn við Reykjanesvita og 
steyptist þar ofan í og hefur verið þar 
síðan. Sumir sjá hana hlaupa hring 
eftir hring á hverabarminum á eftir 
hnyklinum við það að detta ofaní og 
hljóðar hún hátt.

Gunna gengur aftur á Reykjanesi 

Mynd / HKr. 
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Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri 700 - Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Styrkur - Ending - Áreiðanleiki
Heyvinnutæki í úrvali og til afgreiðslu strax

Sölumenn okkar eru í samningsstuði!


