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Setning búnaðarþings fór nú í 
fyrsta skipti fram í Hörpunni 
síðastliðinn laugardag,  en venjan 
hefur verið sú setningarathöfnin 
fari fram í Súlnasal Hótel Sögu. 
Fjölbreyttir viðburðir voru 
haldnir í húsinu í tengslum við 
setningu búnaðarþingsins og 
mættu 30 þúsund manns á þá 
viðburði sem er aðsóknarmet í 
Hörpu.  

Í tengslum við setninguna 
var Matarmarkaður ljúfmetis-

verslunarinnar Búrsins haldinn á 
jarðhæð Hörpunnar og vélasalar 
voru mættir með dráttarvélar og 
tæki til sýnis. Sauðfjárbændur 
buðu gestum og gangandi upp 
á grillað lambakjöt úr grillvagni 
Landssamtaka sauðfjárbænda og hægt 
var að kaupa eðal nautahamborgara 
úr hamborgarabílnum Tuddanum 
frá félagsbúinu að Hálsi í Kjós. 
Þá stóð kokkakeppni Food & Fun 
hátíðarinnar yfir í Norðurljósasal 
Hörpu á sama tíma og setning 

Búnaðarþings fór fram. Vakti þetta 
nýja snið búnaðarþings mikla athygli 
og mættu 21 þúsund gestir  á viðburði 
í og við Hörpuna á milli klukkan 11 
og 18 á  laugardeginum og 9.000 til 
viðbótar komu á matarmarkaðinn á 
sunnudeginum eða samtals 30 þúsund 
manns. Er það fyrir utan fjölda fólks 
sem mætti á aðra atburði í Hörpunni 
utan þessa tíma.  /HKr.

- Sjá nánari umfjöllun á innsíðum 
um búnaðarþingið og viðburði sem 
haldnir voru í Hörpunni um helgina .

Aðsóknarmet slegið í Hörpu á matarhátíð
–Um 30.000 manns komu á Matarmarkað Búrsins, kokkakeppni Food and Fun, tækjasýningu og setningu Búnaðarþings 2014

Eirný Ósk Sigurðardóttir, eigandi ljúfmetisverlsunarinnar Búrsins og Hlédís Sveinsdóttir voru kampakátar með viðtökurnar sem Matarmarkaðurinn fékk sem og aðrir viðburðir sem haldir voru 
í tengslum við setningu búnaðarþings Bændasamtaka Íslands um síðustu helgi.  Mynd / HKr. 

Búnaðargjald aflagt sem félagsgjald
Fyrirhugað er að leggja fram 
frumvarp á haustþingi þar 
sem gerðar verða breytingar á 
innheimtu búnaðargjalds. Þetta 
kom fram í máli Sigurðar Inga 
Jóhannssonar sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra á 
búnaðarþingi.

Búnaðargjald er lagt á alla þá 
sem stunda virðisaukaskattskylda 
búvöruframleiðslu. Gjaldstofn 
þess er veltutengdur, 1,2 prósent af 
veltu bús og fer fram með álagningu 
opinbera gjalda.. Gjaldið rennur 

svo til Bændasamtaka Íslands, til 
búnaðarsambanda, búgreinafélaga 
og Bjargráðasjóðs. 

Innheimtan er ólögleg

Frá því að Mannréttindadómstóll 
Evrópu komst að þeirri niðurstöðu 
að lög um iðnaðarmálagjald stæðust 
ekki ákvæði mannréttinsáttmála 
Evrópu hefur lögbundin innheimta 
félagsgjalda til hagsmunasamtaka af 
hálfu ríkisins smátt og smátt verið 
felld niður. 

„Þetta verðum 
við því miður, 
fyrir marga ykkar 
sem telja að það 
sé ekki gott, að 
ganga alla leið 
með. Það verður 
að finna annað 
fyrirkomulag. 

Ríkið getur 
ekki séð um innheimtu félagsgjalda 
fyrir neina atvinnugrein í landinu. 
Það er bannað. Því er ljóst að 
eitthvað slíkt frumvarp kemur 

fram í haust“, sagði ráðherra í ræðu 
sinni.

Vilja áframhald á innheimtu

Ljóst hefur verið um nokkurt skeið 
að drægi að því að innheimtur 
búnaðargjalds yrði breytt. 
Bændasamtökin hafa lýst vilja 
til þess að gjaldið verði áfram 
innheimt og lögmæti þess treyst. 

Lagastofnun Háskóla 
Íslands skilaði áliti varðandi 
búnaðargjaldið í október 2011. 

Í samræmi við það álit hafa 
Bændasamtökin kynnt þá tillögu 
sína að búnaðargjaldi verið varið 
í þekkingar- og þróunarstarf 
landbúnaðarins, upplýsinga- og 
kynningarstarf í landbúnaði og 
rekstur Bjargráðasjóðs.

Sú breyting sem gerð var fyrir 
rúmu ári, að færa ráðgjafarþjónustu 
frá Bændasamtökunum og 
búnaðarsamböndum í sér félag, 
og sú endurskoðun sem unnið er að 
á félagskerfi bænda er í samræmi 
við þessar tillögur. /fr
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Fréttir

Vorheimsókn 
í sveitina

Ráðstefna um mat 
og ferðaþjónustu
Atvinnuvega- og 
n ý s k ö p u n a r -
ráðuneytið og 
Matvælalandið 
Ísland boða til 
ráðstefnu á Hótel 
Sögu fimmtudaginn 20. mars 
kl. 12-16:30 undir yfirskriftinni 
„Vöxtur í ferðaþjónustu – er 
maturinn tilbúinn?“. 

Á ráðstefnunni verður fjallað um 
þróun matarferðamennsku hér heima 
og erlendis og tækifærin sem hún felur 
í sér. Til þess að ræða þessi mál mun 
Ami Hovstadius frá VisitSweden fjalla 
um reynslu Svía af markaðssetningu 
Svíþjóðar sem matvælalands. Þeir telja 
að sú stefna hafi skilað ótvíræðum 
árangri, m.a. því að erlendir ferðamenn 
sýna sænskum mat meiri áhuga en 
áður og að útflutningur matvæla hafi 
aukist marktækt. 

Laufey Haraldsdóttir,  lektor í 
Háskólanum á Hólum, greinir frá 
þróun matarferðaþjónustu á Íslandi og 
þá mun Mário Frade, vörumerkjastjóri, 
Nóa Síríusi, lýsa því hvernig fyrirtækið 
hefur þróað markaðsáætlanir með það 
að markmiði að höfða til ferðamanna. 
Í öðrum hluta ráðstefnunnar verður 
fjallað um viðbrögð Íslendinga við 
auknum fjölda ferðamanna, framboð 
af íslensku hráefni og veitingaþjónustu 
og hvernig menningar- og matartengd 
ferðaþjónusta hefur þróast á síðustu 
árum. Á eftir erindum verða 
pallborðsumræður. Skráning er á si.is.

Unnið að stofnun 
Búnaðarstofu
Unnið er að því að móta tillögur 
um að verkefni sem ríkið hefur 
falið Bændasamtökunum að 
vinna, flytjist yfir í sjálfstæða 
stofnun sem hefur gengið undir 
vinnuheitunum Búnaðarstofa eða 
Greiðslustofa. 

Bændasamtökin hafa með 
samningum við ríkið séð um ýmsa 
greiðslumiðlun, svo sem útgreiðslu 
beingreiðslna, sem eru í raun á 
hendi ríkisins. Stefnt er að því að 
ábyrgð á þessum verkefnum færist 
til ráðuneytis landbúnaðarmála á 
næsta ári.

Þetta kom fram í máli Sindra 
Sigurgeirssonar á búnaðarþingi. 
Hann sagði mikilvægt að 
umrædd verkefni yrðu flutt frá 
Bændasamtökunum til að aðskilja 
hagsmunagæslu og umsýslu með 
fjármagni frá ríkissjóði. Mikils 
misskilnings hefði gætt, meðal 
annars í fjölmiðlum, þar sem því 
hefur ítrekað verið haldið fram 
að Bændasamtökin væru rekin 
fyrir almannafé. Hið rétta væri að 
samtökin hafi haft umsýslu með 
að greiða út fé sem úthlutað væri 
til ýmissa verkefna, meðal annars í 
gegnum búnaðarlagasamning. /fr

Árlega heimsækja 
þ ú s u n d i r 
s k ó l a b a r n a 
sveitina á vorin. 
Ferðirnar eru 
fyrir löngu orðinn 
fastur liður í starfi margra leik- og 
grunnskóla en oft slást foreldrar 
og aðstandendur með í för. Þeir 
bændur sem taka á móti gestum 
eru nú í óða önn að skipuleggja 
vorheimsóknirnar. 

Í ljósi þess eru skólar og aðrir 
sem ætla sér að fylgjast með 
sauðburði og öðrum vorverkum í 
sveitinni hvattir til að panta í tíma. 
Á vefsíðu Bændasamtakanna, www.
bondi.is, eru upplýsingar um alla 
bæina sem starfa undir merkjum 
Opins landbúnaðar og taka á móti 
gestum. 

Formaður Bændasamtaka Íslands 
verður kosinn til eins árs, sem og 
stjórn samtakanna, eftir árið 2015. 
Fram til þessa hefur kjörtímabil 
stjórnar verið þrjú ár. Þá verður 
fækkað í stjórn samtakanna 
og verður hún skipuð fimm 
stjórnarmönnum en nú sitja sjö 
manns í stjórn. Þrátt fyrir þessar 
breytingar mun sitjandi stjórn 
klára sitt kjörtímabil og verður 
kosið eftir nýjum reglum árið 
2016. Þetta er meðal breytinga 
sem gerðar voru á samþykktum 
samtakanna á nýafstöðnu 
búnaðarþingi.

Fyrir þinginu lágu tillögur að 
mjög róttækum breytingum á 
samþykktum sem miðuðu að því að 
breyta félagskerfi bænda talsvert. 
Til að mynda var gerð tillaga um 
að tekið yrði upp félagsgjald sem 

annað hvort aðildarfélög eða þá 
félagsmenn sjálfir myndu greiða, 
en eins og er þá hefur félagsgjald til 
Bændasamtakanna verið innheimt 
í gegnum búnaðargjald. Eins og 
komið hefur fram er sú leið, að 
ríkið innheimti félagsgjöld fyrir 
Bændasamtökin, ólögleg. Ekki náðist 
sátt um tillöguna á búnaðarþingi og 
varð hún ekki að veruleika. Þá var 
gerð tillaga um að fulltrúafjöldi á 
búnaðarþingi myndi gjörbreytast og 
val á fulltrúum sömuleiðis. Sú tillaga 
náði heldur ekki fram að ganga. Hins 
vegar skulu búnaðarþingsfulltrúar 
hér eftir kosnir til eins árs en ekki 
þriggja eins og verið hefur.

Fleiri breytingar voru gerðar á 
samþykktunum. Meðal annars er 
aflögð sú skylda að halda bændafundi 
árlega og lögð á sú skylda að halda 
að minnsta kosti einn formannafund 

á ári og þeirri samkomu gefið 
aukið vægi án þess að raska valdi 
búnaðarþings. 

Markmið náðust ekki

Þessar breytingar eru afurð ályktunar 
Búnaðarþings 2013 þar sem samþykkt 
var að fela stjórn Bændasamtakanna 
að vinna áfram að heildarendurskoðun 
félagskerfis bænda. Það verði gert 
með það að leiðarljósi að einfalda 
félagskerfið, gera það ódýrara í 
rekstri, að það verði skilvirkara í 
hagsmunagæslu fyrir bændur og það 
tryggi þátttöku og virkni bænda. 

Ef horft er á umrædd markmið er 
vart hægt að segja að þau hafi náðst. 
Ljóst má vera að það að formaður, 
stjórn og búnaðarþingsfulltrúar séu 
nú kosnir til eins árs í senn getur 
aukið viðbragðsflýti og gert samtökin 

skilvirkari í hagsmunagæslu. Hins 
vegar er vart hægt að halda því fram að 
félagskerfi bænda hafi verið einfaldað 
að mun með þessum breytingum né 
heldur að með þeim hafi það verið 
gert til muna ódýrara í rekstri. 

Áfram unnið að breytingum

Búnaðarþing samþykkti hins vegar 
að halda áfram vinnu við breytingar 
á félagskerfi landbúnaðarins, með 
það að markmiði að finna leiðir 
til fjármögnunar á rekstri samtaka 
bænda og koma með tillögur um 
fulltrúafjölda einstakra aðildarfélaga 
á búnaðarþingi. Skipaður verði 
vinnuhópur og ef þurfa þyki verði 
ráðinn ráðgjafi hópnum til aðstoðar. 
Stefnt er að því að leggja tillögur í 
þessum efnum fram til afgreiðslu á 
Búnaðarþingi 2015. /fr

Stjórn Bændasamtakanna verður 
kosin til eins árs frá árinu 2016

Mynd / HKr. 

Tollar verða ekki felldir niður einhliða
–Hagfræðistofnun Háskóla Íslands fengin til að gera úttekt á íslenska landbúnaðarkerfinu
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 
hefur verið fengin til að gera úttekt 
á íslenska landbúnaðarkerfinu og 
ætti sú vinna að geta hafist í haust. 
Þá er verið að vinnað að því að setja 
saman starfshóp sem á að móta 
tillögur um hvernig auka megi 
matvælaframleiðslu á Íslandi, í 
samræmi við stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar. Á sama tíma er 
starfshópur að störfum við að greina 
tollamál landbúnaðar í heild sinni, 
bæði í innflutningi og útflutningi. 
Þetta kom fram í ræðu Sigurðar 
Inga Jóhannssonar, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, á 
búnaðarþingi. 

Ráðherra upplýsti að til skoðunar 
væri að verðlagsnefnd búvara 
myndi halda sig til hlés þar til 
vinnu Hagfræðistofnunar lyki, 
þar eð opinber verðlagning og 
framleiðslustýring séu hlutir sem 
stofnunin muni vafalítið taka til 
skoðunar. Í verðlagsnefnd búvara 
sitja aðilar frá launþegasamtökunum, 
Bændasamtökum Íslands og 
stjórnum búgreinasamtaka, 
samtökum afurðastöðva og fulltrúi 
ráðherra. Nefndinni er ætlað að 
ákveða lágmarksverð mjólkur, meta 
framleiðslukostnað sauðfjárbúa og 
semja verðlagsgrundvöll fyrir aðrar 
búvörur sé óskað eftir því. 

Hvað varðar greiningu á 
tollamálum er ráðgert að starfshópur 
skili niðurstöðu í haust. Sagðist 
ráðherra vonast til þess að þá yrði 
hægt að sjá hvernig tollvernd hefði 
þróast á undanförnum árum og meta 
hvar íslenskur landbúnaður eigi 
hugsanleg sóknarfæri.

Tollar notaðir í öllum
vestrænum löndum

Ráðherra varð í ræðu sinni tíðrætt 
um tollamál.

„Tollar eru nýttir til að jafna 
samkeppnisstöðu markaða til að 
vernda innlenda framleiðslu og eru 
notaðir í öllum vestrænum löndum.  
Það er mjög mikilvægt að innlend 
matvælaframleiðsla geti annað 
eftirspurn  til að tryggja fæðuöryggi 
hér á landi,“ sagði Sigurður Ingi 
meðal annars og bætti við: „Það er 
búið að koma því inn hjá þjóðinni 
að frjáls innflutningur á ýmsum 
landbúnaðarvörum sé til mikilla 
bóta. Sumir ganga svo langt að vilja 
fella niður tolla einhliða. Er þá ekki 
síst vísað í fjárhagslegan ávinning 
og á það bent að háir tollar séu á 
innfluttum landbúnaðarvörum og 
slíkt sé skaðlegt neytendum.“

Aðgangur að mörkuðum 
verðmæti

Í máli Sigurðar Inga kom fram 

að íslensk stjórnvöld ættu nú í 
viðræðum við Evrópusambandið 
um að auka innflutning á matvælum 
til landsins gegn því að fá að flytja 
meira út til sambandsríkjanna. 

„Þetta er í mínum huga 
algjört lykilatriði. Menn mega 
ekki gleyma því að aðgangur 
að mörkuðum er í sjálfu sér 
verðmæti; eftirsótt verðmæti. 
Ef aukið er við innflutning, 
mun það gerast í skiptum fyrir 
útflutning. Þannig tryggjum 
við hagsmuni okkar. Tryggjum 
að heildarbúvöruframleiðslan í 
landinu haldist óbreytt eða eflist, 
jafnvel þótt við deilum innlenda 
markaðnum með framleiðendum 
annarra landa.“

Gagnrýndi verslunina

Ráðherrann var harðorður í garð 

verslunarinnar varðandi kröfur sem 
gerðar hafa verið á að flytja inn 
landbúnaðarvörur til landsins. 

„Tökum ostana sem dæmi, það 
er ekkert mál fyrir hvern sem er 
að flytja inn ost, buffalaost, eða 
hvaða ost sem er. Til þess eru 
ostakvótarnir, bæði á grundvelli 
WTO- og ESB-samninga. En það 
merkilega er, að þótt kvóti sé til 
staðar, flytur verslunin ekki þessa 
osta til landsins, sem hún þó segir 
að vanti á markaðinn. Því ekki?“  

Öfl sem vilja brjóta niður 
stuðningskerfi landbúnaðarins

„Mér sýnist svarið geta legið 
í því, að þetta snýst ekki um 
innflutninginn einan og sér. Þetta 
snýst um landbúnaðarkerfið í heild 
sinni. Ákveðin öfl í samfélaginu 
vilja brjóta niður stuðningskerfi 
landbúnaðarins og skeyta lítið 
um það sem tekur við, svo lengi 
sem þeirra eigin hagsmunum er 
borgið. Þetta er óábyrg afstaða.  
Innflutningstollarnir eru hluti 
af landbúnaðarstefnu Íslands og 
þeim verður ekki breytt nema til 
komi sú heildarendurskoðun sem 
bæði ég og forsvarsaðilar bænda 
eru sammála um að þurfi að eiga 
sér stað. 

Það gengur ekki að opna Ísland 
án þess að fá eitthvað í staðinn. 
Þetta er aðferðarfræði sem 
allsstaðar er viðurkennd, er fjarri 
því sér íslensk. Tollar eru fyrirbæri 
sem gagnast framleiðendum í 
viðskiptum. Ég fæ að selja hjá 
þér og þú færð í staðinn að selja 
hjá mér. Við munum ekki einhliða 
fella niður tolla á erlenda matvöru á 
meðan okkar útflutningsvörur, eins 
og lambakjötið og skyrið bera tolla 
þegar við seljum þær til annarra 
landa“, sagði Sigurður Ingi.  /fr
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Tegund Stofn Sáðmagn/kg pr. he. Sekkur/kg Verð án vsk /kg Verð pr. Sekk

Grasfræ
Grasfræblanda* SS Alhliða 25-30 20 799  15.980 kr. 
Grasfræblanda* SS Tún 25-30 20 799  15.980 kr. 
Vallarfoxgras Engmó 25-30 25 550  13.750 kr. 
Vallarfoxgras Switch 25-30 20 790  15.800 kr. 
Vallarfoxgras Vega 25-30 20 790  15.800 kr. 
Vallarsveifgras Sobra 25 20 810  16.200 kr. 
Hávingull Norild 25 20 780  15.600 kr. 
Túnvingull Gondolin 25 25 610  15.250 kr.  

Grænfóðurfræ
Sumarrýgresi Barspectra 35 25 410  10.250 kr. 
Fjölært rýgresi Calibra 35 20 690  13.800 kr. 
Vetrarrýgresi Dasas 35 25 400  10.000 kr. 
Vetrarrepja Barcoli 10 25 520  13.000 kr. 
Vetrarrepja Hobson 10 5/25 440 2200 kr. / 11.000 kr.

Bygg
Bygg 2ja raða Filippa 200 30/700 142 4.260 kr / 99.400 kr. 
Bygg 6 raða Augusti 200 350/700 141  49.350 kr. / 98.700 kr 
Bygg 6 raða Judit 200 700 142 99.400 kr.

Hafrar
Hafrar Axeli 200 350 142  49.700 kr. 

   

*SS Alhliða: 60% Vallarfoxgras (10% Switch - 50% Vega) - 10% Vallarsveifgras Sobra - 15% Hávingull Norild - 15% Fjölært rýgresi Calibra.

*SS Tún: 70% Vallarfoxgras (25% Switch - 45% Vega) - 30% Hávingull Norild

 Nú er tíminn 
 til að huga að vorverkum 
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Fréttir

Íslendingar hafa náð einstökum 
árangri í baráttunni við 
kampýlóbaktersýkingar bæði 
í fólki og í alifuglum á síðustu 
14 árum.  Til ársins 1996 var 
einungis frosinn kjúklingur á 
markaði á Íslandi. Það ár var 
hins vegar leyft að selja ferskan 
kjúkling og neyslan jókst um 
helming, frá 6 kg upp í 11 kg á 
hvern íbúa á ári. Í kjölfarið fylgdi 
kampýlóbakterfaraldur í fólki 
sem náði hámarki árið 1999.  

Á árinu 2000 sammæltust 
alifuglabændur og stjórnvöld um að 
grípa til aðgerða. Allir voru sammála 
um að til þess að mega selja ófrysta 
kjúklinga yrðu kjúklingahópurinn 
að vera laus við kampýlóbakter. 
Þannig var allur kjúklingur frystur 
sem í greindist kampýlóbakter 
fyrir slátrun, en með því að frysta 
smitaðan kjúkling er hægt að fækka 
bakteríum um allt að 90 prósent. 
Tveimur árum síðar var þessi krafa 
sett í reglugerð. Til þess að framleiða 
kampýlóbakterfrían kjúklinga 
þarf mjög strangar smitvarnir 
til þess að koma í veg fyrir að 
bakterían berist inn í kjúklingahús, 
því bakterían finnst mjög víða í 
umhverfinu. Þetta tókst íslenskum 
alifuglabændum og afurðir úr mjög 
fáum hópum þarf núna að frysta 
vegna kampýlóbaktersmits.  

Einungis tvö prósent kjúklinga 
þurfti að frysta á síðasta ári

Nýjasta vörnin gegn smiti eru svo 
flugnanet sem varna því að flugur 
beri smit í eldishúsin um loftinntak 
þeirra. Árangurinn af þessu átaki er 
að á síðasta ári var einungis um tvö 
prósent kjúklinga sem þurfti að frysta 
og hefur aldrei áður mælst jafnlág 
smittíðni. Tíðni kampýlóbaktersmits 
í Íslendingum í dag er um þriðjung 
lægra en í nágrannalöndum okkar. 
Vegna þess hversu góðum árangri 
Íslendingar hafa náð, leituðu Bretar 
fyrir skemmstu til  Matvælastofnunar 
(MAST) og óskuðu eftir upplýs-
ingum um hvernig Íslendingar 
hafa nánast náð að vinna bug á 
kampýlóbaktersýkingum. 

Árangurinn er hertu aðhaldi 
að þakka

Brigitte Brugger, sérgreinadýra-
læknir hjá MAST, segir að það sé 
óhætt að segja að árangurinn hér 
á Íslandi hafi fyrst og fremst verið 
hinu herta aðhaldi að þakka. 

„En á sama tíma var gert átak í 
að upplýsa neytendur um smithættu 
og þeim kennt að fyrirbyggja 
krossmengun í eldhúsum sínum. Það 
hefur örugglega haft jákvæð áhrif á 
þeim tíma, en erlendar rannsóknir 
hafa sýnt að slíkar aðgerðir duga 
oftast í stuttan tíma. 

Það eru orðin 14 ár liðin frá því 
að átakið var gert og ljóst að það sem 
bar mestan árangur var að fækka 
menguðum afurðum úti á markaði; 
með því að fyrirbyggja að eldishópar 
menguðust á eldistímanum og á 
leiðinni í sláturhúsið. 

Bretarnir báðu mig sérstaklega 
um að svara því hvernig það var hægt 
að fá íslenska kjúklingabændur til 
að fara eftir þeim smitvarnareglum 
sem settar eru á búum. Það er í 
sjálfu sér góð spurning: Af hverju 
ætti Jón Jónsson umsjónarmaður að 
virða það að honum ber að fara í 
yfirhafnir og þvo sér um hendur áður 
en hann gengur inn í kjúklingahúsið, 
bara út af því að gæðastjórinn er að 
segja honum það? Það er ekkert 
bónuskerfi í gangi hérlendis hjá 
framleiðendum, enda væri það 
ósanngjarnt þar sem kjúklingar 
geta líka smitast með öðrum hætti, 
t.d. með flugum eða menguðu 
vatni. En framleiðendur segja mér 
að það sé einfaldlega mikill áhugi 
hjá umsjónarmönnum á búum að 
skila sem heilnæmustum fuglum til 
slátrunar. Þeir eru meðvitaðir um 
smitvarnir eftir margra ára reynslu 
— og eru líka mjög strangir ef öðru 
fólki (til dæmis viðgerðarfólki) er 
hleypt inn í hús meðan fuglarnir eru 
inni í eldi. 

Frystikrafan sem gildir hérlendis 
er þó drifkrafturinn. Framleiðendur 
vilja dreifa ferskum kjúklingi, það 
er það sem markaðurinn biður um.“

Bretar geta ekki sett sína 
eigin frystireglu

„Í Bretlandi eru engar kröfur gerðar 
og engar þvinganir til staðar. Ef 
bóndinn sendir neikvæðan hóp til 
slátrunar, er það frábært. Ef hann 
passar sig ekki, þá gerist ekkert nema 
að hópurinn – og þar með afurðir – er 
mengaður. Þeir öfunda okkur af því 
að við getum sett okkar eigin reglur 
hérlendis. Þeir geta það ekki með 
frjálst flæði afurða innan evrópska 
efnahagssvæðisins. Ef þeir frysta 
sínar menguðu kjúklingaafurðir þá 
kemur einfaldlega ferskur kjúklingur 
annars staðar frá til þeirra. 

Þeir sögðu mér á fundinum sem 
ég sat með þeim, að þeir hefðu gert 
tilraunir með umbun fyrir góðar 
smitvarnir. Það bar engan árangur, 
en sennilega vegna þess að tímabilið 
var of stutt. Einn fulltrúi, innan 
vinnuhópsins á fundinum, sagði 
að smitvarnir þurfi að þróast hjá 
þeim eins og notkun bílbeltis þurfti 
að þróast. Það fannst mér góður 
samanburður. Þegar nýr starfsmaður  

hefur störf á kjúklingabúi á Íslandi, 
þá lærir hann þessar umgengisreglur 
undir eins; þær eru bara sjálfsagðar 
og allir virða þær. 

Ég hef líka tekið þátt í öðrum 
fundum erlendis, þar sem íslenska 
frystikrafan var rædd. Þá hefur það 
komið í ljós að erlendis þora menn 
ekki að gripa til þessara aðgerða, þar 
sem þeir telja að það sé of íþyngjandi 
fyrir greinina og markaðinn.  
Smittíðni í eldishópum sé of há 
og að frysta þurfi þá of mikið af 
kjöti. En þá gat ég upplýst að tíðni 
hérlendis hafi líka verið há á þeim 
árum áður en smitvarnir voru bættar 
og sláturaldurinn var lækkaður. Í 
raun var tíðnin svipuð og í öðrum 
löndum Evrópu. En það var auðvelt 
að fá samþykki allra hérlendis, bæði 
framleiðenda og neytenda, fyrir 
íþyngjandi aðgerðum, vegna þess 
að faraldur braust út eftir að leyft 
var að dreifa ófrosnum kjúklingi 
og eitthvað þurfti að gera því mjög 
margir veiktust. 

Rannsóknir hafa sýnt að 
kjúklingar smitast yfirleitt ekki fyrir 
en eftir fjögurra vikna aldur. Þess 
vegna var sláturaldurinn lækkaður 
hér eftir 2003 yfir sumartímann, 
því betra var að framleiða litla 
kampýlóbakterfría kjúklinga frekar 
en stóra mengaða sem varð að 
frysta. Bretar spurðu einmitt líka 
út í það hvernig okkur hefði tekist 
að fá neytendur til að sætta sig við 
minni kjúkling á markaðnum. Þar  er 
kjúklingum slátrað yfirleitt um sjö 
vikna gömlum. Heilir kjúklingar í 
neytendapakkningum eru hjá þeim  
mun stærri en hérlendis. Ég sagði 
þeim að það hafi svo sem ekki verið 
erfitt hér, því það var ekki mikil hefð 
fyrir neyslu á kjúklingakjöti þá. 

Það er ljóst að árangur náðist 
hérlendis með frystikröfunni 
og því ætti það líka að nást í 
Evrópu ef samstæða næðist meðal 
Evrópulanda.“

Kampýlóbakter smitast af yfirborði 
alifuglanna

Kampýlóbaktersýking er algengasta 
iðrasýking í fólki í hinum vestræna 
heimi. Hún getur haft mjög alvarlegar 
afleiðingar, en einnig litlar eða 
jafnvel engar. Kampýlóbakter 
er umhverfisbaktería sem finnst 
víða í umhverfinu og í mörgum 
búfjártegundum og fuglum. En 
hvers vegna skyldi fólk smitast helst 
af þessari bakteríu í gegnum neyslu 
alifugla? 

„Bakterían lifir í raka, drepst 
fljótlega í þurrki og súrefnisríku 
umhverfi og einnig í frosti ef líður 
nægilega langur tími. Ástæðan fyrir 
því að fólk smitist helst af kjúklingum 
er að kampýlóbakter finnst í miklu 
meira mæli á kjúklingasláturskrokkum 
en á öðrum skrokkum. Það er vegna 
þess að skinnið er ekki tekið af 
skrokkum við slátrun, en innanúrtaka 
við kjúklingaslátrun fer þannig fram 
að það er ekki hægt að fyrirbyggja 
mengun á skrokkum,“ útskýrir 
Brigitte. 

„Síðan eru skrokkarnir ekki látnir 
þorna á yfirborðinu, líkt og gert er með 
sláturskrokka annara dýrategunda. 
Eins og ég nefndi þá drepst sýkillinn 
fljótlega í þurrki. Það eru væntanlega 
minni líkur á kampýóbakter í 
skinnhlausum kjúklingabitum eins og 
t.d. bringum, en hætta á krossmengun 
er þó ætíð til staðar við úrbeiningu. 

Rannsóknir hafa sýnt að 
það tekur stuttan tíma frá því 
að kampýlóbaktersmit berst í 
kjúklingahóp þar til allir fuglar 
eru smitaðir. Það er vegna þess að 
kjúklingar eru mjög duglegir að 
pikka í undirburðinn, þar sem dritið 
fellur. Aðrar dýrategundir eru ekki 
síður smitaðar en alifuglar, en vegna 
slátrunaraðferða smitast fólk síður 
af öðru kjöti.“ /smh

Íslendingar veita Bretum ráðgjöf vegna kampýlóbaktersýkinga:

Árangur náðist vegna frystikröfu
– næðist líka annarsstaðar ef samstaða væri um slíka kröfu

Landssamband kartöflu-
bænda hefur óskað eftir því við 
atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðherra að útreikningur á 
uppgjöri á tjóni sem varð í 
Þykkvabæ vegna frosta sumarið 
2009 verði endurskoðað og að 
stjórn Bjargráðasjóðs fái skýrar 
reglur til að unnt sé að leggja fram 
breytt mat á tjóninu.

Bergvin Jóhannsson, formaður 
Landssambands kartöflubænda, 
segir að Bjargráðasjóði hafi verið 
falið að ganga frá lokauppgjöri vegna 
þess tjóns sem varð í kartöfluræktun 
í Þykkvabæ, en tjónið var metið á 
47,9 milljónir króna. Aðeins hafi 
15,8 milljónir króna verið greiddar 
í bætur, en dregist hafi að gera upp 
tjón.  Til greiðslu nú eigi að koma 
ríflega 32 milljónir króna.

Vanmat á tjóni

Bergvin segir kartöflubændur í 
Þykkvabæ telja sig hafa orðið fyrir 
forsendubresti þegar tjón var metið.  
„Flestir þeir sem urðu fyrir tjóni telja 
að vanmati hafi verið á því tjóni sem 
þeir urðu fyrir, en matið fór þannig 
fram að eftir að uppskerutíma lauk 
um haustið var reiknað úr það magn 
sem var í geymslum og það borið 
saman við meðaluppskeru áranna 
á undan. Síðar kom svo í ljós að 
töluvert magn af þeirri uppskeru 
sem var í húsi varð óseljanlegt vegna 
þess hve kartöflurnar voru smáar 
og gæði lök. Henda þurfti stórum 
hluta af þeirri uppskeru sem var í 
húsi,  menn mátu það svo að hún 
væri ónýt.

Sex bændur fyrir tjóni
en töldust ekki með

Nokkrir bændur á svæðinu, sex 
talsins lentu í því að vera með 
uppskeru í húsi þegar mat á tjóni fór 
fram, uppskeru sem síðar reyndist 
ónýt. Þeir sitja að sögn Bergvins 
eftir með sárt ennið og fá tjón sitt 

ekki bætt. Frá þeim tíma sem liðinn 
er hafa tveir framleiðendur sem rétt 
áttu á bótum farið í gjaldþrot og segir 
Bergvin að uppi sé nokkuð snúin 
staða varðandi þá. Þeir hafi verið 
úthluta fjármunum í bætur, búin hafi 
verið gerð upp og reikningum lokað.  
Sýslumaður bendi á þegar greiða 
eigi út bæturnar að viðtakendur 
fjárins séu ekki lengur til. 

„Þetta er dágóð upphæð og við 
vitum sannast sagna ekki hvað við 
eigum að gera við hana,“ segir 
Bergvin.

Kartöflubændur hafa því farið 
fram á að settar verði nýjar reglur 
um úthlutun á því viðbótarfjármagni 
sem til ráðstöfunar er. „Við höfum 
lagt til að reglum verði breytt og 
tjón verði gert upp að nýju, á nýjum 
forsendum. Málið er í vinnslu í 
ráðuneytinu er okkur sagt, en staðan 
er sú að við höfum fengið munnlega 
neitun við beiðni okkar. Skrifleg 
neitun hefur enn ekki borist,“ segir 
Bergvin.
 /MÞÞ

Landssamband kartöflubænda:

Vill endurskoða uppgjör 
á tjóni í Þykkvabæ

Brigitte Brugger, sérgreinadýra-
læknir hjá Matvælastofnun.

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8701

Nánari upplýsingar á www.funi.is
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Sæluathvarf – „Svefntunna“
Tunnan er einnig fáanleg sem (Sauna) Sánatunna  eða heitur viðarpottur. 
Hentar sérlega vel þar sem ekki er heitt vatn eða rafmagn. Hagstæð verð.

Svefntunna

Sýningarhús á staðnum! Íslenkir kjúklingaframleiðendur eru mjög meðvitaðir um smitvarnir hjá sér, 
að sögn Brigitte Brugger, sérgreinadýralæknis Matvælastofnunar.  Mynd / smh

vilja fá endurmat á tjóni sem varð 
vegna frosta sumarið 2009. 

Kanna upplifun ferðamanna
Ferðamálafélag Austur-Húna-
vatnssýslu stendur fyrir átaki til 
að efla ferðaþjónustu og handverk  
í sýslunni. Sett hefur verið á 
laggirnar sérstök hugmyndasmiðja 
þar sem fólk hittist einu sinnií 
viku og vinnur að því að finna og 
þróa nýjar hugmyndir eða efla þá 
starfsemi sem fyrir er.

Fjölmörg áhugaverð verkefni 
hafa nú þegar litið dagsins ljós og 
er unnið hörðum höndum að þróun 

þeirra. Þekkingarsetrið á Blönduósi 
er aðili að átaksverkefninu og hefur 
verið ákveðið að gera rannsókn í 
tengslum við það, þar sem  ætlunin 
er að kanna upplifun ferðamanna 
sem koma á svæðið og ástæður fyrir 
dvöl þeirra. Þetta er nauðsynlegt 
að vinna í nánu samstarfi við 
ferðaþjónustuaðila á svæðinu enda 
munu þeir koma til með að fá 
gagnlegar upplýsingar fyrir eigin 
starfsemi. 
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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.

 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
 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

*) Verð án VSK - Verð miðast við gengi á Evru = 156 krónur.

Verð nú: Kr. 10.490.000,- *)

Vegna sterkara gengis og hagstæðra samninga getum við nú boðið 

Detuz Fahr Agrofarm 420 TTV með 1.000.000 króna afslætti.

Eldra verð: 11.500.000 kr. án vsk.

99 hö

DEUTZ-FAHR Agrofarm 420 TTV - Hlaðinn búnaði

Þ Ó R  H F   |  R e y k j a v í k :  K r ó k h á l s i  1 6  |  S í m i  5 6 8 - 1 5 0 0  |  A k u r e y r i :  L ó n s b a k k a  |  S í m i  5 6 8 - 1 5 5 5  |  w w w. t h o r. i s

Deutz Fahr Agrofarm 420 TTV  með STOLL FZ-10 ámoksturstækjum 

- Ein þægilegasta tækjavél sem völ er á.

www.rekstrarland.is Skeifunni 11 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

Sótthreinsimottur eru ein besta og öruggasta leiðin til að koma í veg fyrir að smit berist 

inn í gripahús. Motturnar eru notaðar með Evans sótthreinsiefnum sem tryggja að 

engin óhreinindi og bakteríur berist í húsin með gestum og gangandi. 

Motturnar fást í þremur mismunandi stærðum.

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Sótthreinsimottumars 
í Rekstrarlandi

20% af verði á seldum mottum í mars rennur til Krabbameinsfélagsins.
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Málgagn bænda og landsbyggðar
Bændablaðið kemur út hálfsmánaðarlega. Því er dreift til allra bænda landsins og fjöl margra annarra er tengjast land búnaði. 

Bændablaðinu er dreift ókeypis til þeirra er stunda búskap en þéttbýlisbúar geta gerst áskrifendur að blaðinu.  
Árgangurinn kostar kr. 7.200 en sjötugir og eldri og lífeyrisþegar greiða kr. 3.600.

Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands. 
Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík. Sími: 563 0300– Fax: 562 3058 – Kt: 631294-2279
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LEIÐARINN

Kyrrstaða og stöðnun er sjaldnast 
af hinu góða og er oft merki um 
yfirvofandi hnignun. Þetta er 
engin ný speki heldur reynsla 
fólks, fyrirtækja og heilu 
samfélaganna í gegnum aldirnar. 
Það hlýtur því að vera mikið 
gleðiefni fyrir íslenska bændur að 
á nýliðnu búnaðarþingi hafi verið 
undirstrikaður vilji til breytinga 
sem stuðlað geti að framþróun 
landbúnaðarkerfisins. 

Það grunnkerfi sem verið hefur 
við lýði um allan heim varðandi 
landbúnað byggir m.a. á því að 
tryggja þjóðríkjum að þegnarnir 
hafi aðgengi að mat í sínu 
nærumhverfi. Íbúarnir komist af 
þó einhver óáran komi upp sem 
valdi því að land þeirra einangrist. 
Þessi rök eiga enn við og munu 
trúlega alltaf eiga við og ekki hvað 
síst varðandi orku. Ekki þarf annað 
en eldfimt ástand í Úkraínu til að 
minna menn á þetta. Út af því er 
Evrópa nú í miklu uppnámi vegna 
þess hversu gríðarlega háð hún er 
Rússum um jarðgas. Rússar hafa 
þar nær öll tromp í hendi. 

Þau landbúnaðarkerfi sem 
þekkt eru í löndum sem við miðum 
okkur við hafa m.a. markast af 
styrkjakerfi til að tryggja það að 
landbúnaðarframleiðslan leggist 
hreinlega ekki af á stórum svæðum.  
Það er sameiginlegt með öllum 
þessum kerfum og líka hjá hinu 
margrómaða Evrópusambandi. 
Hluti af þeirri vörn byggist á því 
að beitt er tollum til að torvelda 
innflutning á sambærilegum vörum 
og verið er að framleiða í landbúnaði 
viðkomandi landa. Kerfin hafa líka 
verið notuð sem hagstjórnartæki til 
að halda niðri innlendu vöruverði. 
Þannig hefur þeim m.a. verið beitt 
sem skiptimynt í kjarasamningum. 

Þó skynsamlegt sé hjá 
hvaða ríki sem er að verja eigin 
matvælaframleiðslu, þá er það líka 
vandmeðfarið. Stóri gallinn við 
verndarkerfi, hvaða nafni sem þau 
nefnast, er að þau hafa tilhneigingu 
til að beina starfsemi þess sem 
vernda á inn í farveg stöðnunar. 
Slíkt dregur um leið úr viðleitni til 
að viðkomandi atvinnuvegir séu 
reknir á forsendum sjálfbærni. 

Hvað sem segja má um íslenska 
fiskveiðistjórnunarkerfið, þá hefur 
það einmitt leitt þá atvinnugrein 
út úr þessum farvegi, þar sem 
duldir styrkir voru áður veittir 
í formi gengisfellinga. ESB er 
hinsvegar enn með mjög viðamikið 
styrkjakerfi í sjávarútvegi. 
Spurningar varðandi breytingar á 
íslenska landbúnaðarkerfinu hljóta 
því að verulegum hluta snúast um að 
auka sjálfbærni í greininni, bændum 
og allri þjóðinni til hagsbóta.  /HKr.

Framþróun

LOKAORÐIN

Að loknu búnaðarþingi
Vel heppnuðu Búnaðarþingi 2014 er 
lokið. Setningarathöfn var að þessu 
sinni með nýju sniði. Hún fór fram 
í Hörpu samhliða matarmarkaði 
Búrsins og lokakeppni Food & fun. Að 
auki kynntu nokkrir þjónustuaðilar 
landbúnaðarins starfsemi sína.  
Óhætt er að segja að þessi nýbreytni 
hafi gefist vel.  21 þúsund manns 
komu í Hörpuna á setningardaginn 
sem er ein mesta aðsókn í húsið á 
einum degi hingað til.

Við setninguna var minnt á 
þýðingu fjölskyldubúsins í íslenskum 
landbúnaði enda árið 2014 helgað því 
hjá Sameinuðu þjóðunum. Áhersla var 
lögð á  mikilvægi íslensks landbúnaðar 
í stóru og smáu, ekki síst í samhengi við 
þann aukna ferðamannafjölda sem til 
Íslands streymir. Íslenskur landbúnaður, 
búseta á landsbyggðinni og þjónusta við 
ferðamenn sem sækja landið heim, hlyti 
alltaf að fara saman. Erlendir ferðamenn 
sæktust eftir matarupplifun, menningu 
sveitanna og ferðamennsku um land 
allt. Þar væru bændur, sumir hverjir 
sem rekstraraðilar í ferðaþjónustu, 
lykilleikendur. 

Þá var undirstrikað að fjölbreytni 
í búskaparháttum, framleiðslu og 
úrvinnslu skiptir máli.  Hlúa þyrfti að 
litlum afurðafyrirtækjum og framleiðslu 
beint frá býli. Um leið þyrftu einnig að 
vera til stór og öflug afurðafyrirtæki 
sem gætu afsett afurðir bænda með 
hagkvæmum hætti og hefðu styrk til að 
takast á við sveiflur á markaði. Þá var enn 
á ný tekið undir með kröfu neytenda um 
rekjanleika matvæla, innihaldslýsingar 
og vöruval. Bændasamtökin hefðu 
sem kunnugt er gert sáttmála um að 
bæta upprunamerkingar í samvinnu 
við Samtök atvinnulífsins og 

Neytendasamtökin. Það væri mikilvægt 
skref í átt til þess að uppfylla þessar 
kröfur.  

Megináherslan var þó á sóknarfæri 
landbúnaðarins. Tækifærin væru út um 
allt, bæði hér heima og erlendis.  Til 
þess að nýta þessi sóknarfæri þyrfti 
atbeina margra, en sóknarhugur væri 
í bændum og áherslum stjórnvalda í 
eflingu matvælaframleiðslu var fagnað.  
Neytendur ættu um leið þakkir skildar 
fyrir hvatningu og tryggð við íslenskar 
landbúnaðarafurðir.

Ráðherra kom víða við

Í ræðu sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra var einnig 
sóknarhugur. Ráðherra taldi skynsamlegt 
að auka matvælaframleiðslu á Íslandi og 
auka útflutning. Hann sagðist myndu 
leggja sín lóð á vogarskálarnar til 
að svo mætti verða. Breytingar yrðu 
vafalaust á starfsumhverfi bænda en 
hann myndi leitast við að þær yrðu 
bændum til framdráttar, en ekki fjötur 
um fót. Fram kom jafnframt að hann 
teldi rétt að opna á frekari innflutning 
á landbúnaðarafurðum í skiptum fyrir 
aðgang að erlendum mörkuðum fyrir 
íslenskar landbúnaðarvörur. Hann 
sagðist ekki óttast breytingar, heldur 
kyrrstöðu og hnignun.

Ráðherra sagði ennfremur að 
íslenska landbúnaðarkerfið hefði það 
markmið að vernda og styðja við 
innlenda búvöruframleiðslu og stuðla 
að blómlegum byggðum í sveitum 
landsins. En það hefði líka það markmið 
að tryggja íslenskum neytendum 
gæðavörur á samkeppnishæfu verði. 
Tollverndin væri öflugt tæki til að 
styðja við okkar góðu framleiðslu 

en við ákveðnar aðstæður getur hún 
verkað letjandi á samkeppnishæfni 
búgreina og einangrað þær of mikið 
frá hinum alþjóðlega markaði.  Ástæða 
væri til að hugsa stuðning við bændur 
upp á nýtt. Það væri þjóðhagslega 
hagkvæmt að hafa allt landið í byggð; 
og þjóðhagslega hagkvæmt að flytja 
út mat, ef viðunandi verð fengist 
fyrir hann. Lykilatriði væri að búið 
væri sem víðast, ekki síst nú þegar 
fjölgun ferðamanna er sem aldrei fyrr. 
Yfirgefnir bæir væru ekki sveitarprýði, 
miklu frekar sóun á hugsanlegu 
„framleiðslutæki“.    

Í ráðuneytinu væri unnið að því 
að greina tollamál landbúnaðarvara 
í heild sinni, bæði í innflutningi og 
útflutningi. Starfshópur hefði þegar 
verið skipaður og er ráðgert að hann 
skili  niðurstöðu í haust. Vonast væri 
til að með þá niðurstöðu í höndunum 
sæum við hvernig tollvernd hefur þróast 
á undanförnum árum og ekki síður hvar 
íslenskur landbúnaður á hugsanlega 
sóknarfæri. Fram kom einnig að 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 
hefði fallist á að gera úttekt á íslenska 
landbúnaðarkerfinu og ætti sú sinna að 
geta hafist nú í vor.  Þá væri einnig að 
hefjast vinna við setja saman starfshóp 
sem á að móta tillögur um hvernig auka 
megi matvælaframleiðslu á Íslandi, 
eins og getið er um í stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarflokkanna.

Af ræðu ráðherrans má ráða að 
margt er til skoðunar á hans borði 
sem snertir málefni landbúnaðarins.  
Áhugavert verður að fylgjast með þróun 
þeirra verkefna og bændur eru sem fyrr 
ávallt tilbúnir til viðræðna um hvernig 
starfsskilyrðum greinarinnar verður best 
fyrir komið.

Horfum til framtíðar

Margar af  niðurstöðum búnaðar-
þingsins horfa einmitt til framtíðar 
og þeirra breytinga sem í vændum 
eru. Í ályktun um starfskilyrði 
landbúnaðarins leggur þingið  áherslu 
á að hafin verði undirbúningsvinna 
vegna gerðar nýrra búvörusamninga, 
með það að markmiði að efla 
samkeppnishæfni, nýta sóknarfæri og 
treysta afkomu bænda. Þingið telur 
mikilvægt að fyrirkomulag tolla verði 
hluti af samningum, enda eru þeir 
ein af grunnstoðum þess að tryggja 
rekstraröryggi landbúnaðarins. 
Samhliða var álykta um að vinna 
ætti að langtímastefnumótun 
í landbúnaði og halda áfram 
starfi við endurskipulagingu 
félagskerfis bænda.  Þingið 
samþykkti talsverðar breytingar á 
samþykktum Bændasamtaka Íslands 
þar sem skipulag samtakanna er 
einfaldað og kjörtímabil stjórnar 
og búnaðarþingsfulltrúa er stytt úr 
þremur árum í eitt.  Þær breytingar 
taka gildi að loknu yfirstandandi 
kjörtímabili.

Þingið áréttaði einnig að tryggja 
þyrfti sjálfstæði landbúnaðarháskóla 
og ítrekaði stefnu fyrri þinga um 
andstöðu við aðild að ESB og 
innflutning á hráu kjöti  Þá var fjallað 
um grunnþjónustu í dreifbýli, eflingu 
lífrænnar framleiðslu og margt fleira.

Stjórn Bændasamtakanna mun 
hafa næg verkefni við að vinna úr 
samþykktum þingsins á næstu vikum 
og mánuðum mestu skiptir að nýta þau 
tækifæri sem við höfum og sækja fram 
fyrir íslenskan landbúnað.  Það er og 
verður meginmarkmiðið. /SSS

Undanfarnar vikur hafa félagar 
í Ungmennafélagi Reykdæla í 
Borgarfirði æft revíuna ,,Ert´ekk´að 
djóka (elskan mín)?“, eftir 
Bjartmar Hannesson, kúabónda og 
söngvaskáld frá Norðurreykjum  í 
Hálsasveit. Leikstjóri er Þröstur 
Guðbjartsson.  Revían gerist að 
miklu leyti á ferðaþjónustubænum 
Efri –Bæ, þar sem sjaldnast er 
einhver lognmolla. Einnig er litið 
við í fjósinu á Neðri-Bæ þar sem 
maður frá eftirlitsstofnun kemur 
og lítur á svæðið.

Í revíunni er farið vel í gegnum 
ævafornar asískar  aðferðir til 
eflingar andlegs þroska og til 
styrktar huga og líkama. Franskur 
kokkur kennir pottþétta aðferð til 
að útbúa rauðvínssósu, ,,bara nógu 
mikið rauðvín“. Fornleifagröfur 
í Reykholti, rauðir varðliðar og 
vellauðugur kínverji koma við sögu 
ásamt sérlegum sendiboða  páfans 
í Róm.

Þetta er þriðja verkið 

sem Bjartmar semur fyrir 
Ungmennafélag Reykdæla  á 
nokkrum árum. Árið 2009 samdi 
hann söngleikinn,,Töðugjaldaballið“ 
(sendu mér sms) og var það sýnt við 
góðar undirtektir í Logalandi, vorið 
2011 var svo sett upp revían,,Ekki 
trúa öllu sem þú heyrir“ og nú er það 
eins og áður segir ,,Ert´ekk´að djóka 
(elskan mín)?“

Næstu sýningar:
2. sýning sunnudaginn   9. mars.
3. sýning fimmtudaginn 13. mars.
4. Sýning föstudaginn  14. mars.
5. Sýning laugardaginn 15. mars.

 
Allar sýningarnar hefjast kl. 20.30.
Miðapantanir í síma 699-7938 eftir 
kl. 16:00 eða í tölvupósti á netfangið 
tota@vesturland.is 

Revían ,,Ert´ekk´að djóka (elskan mín)?“
– frumsýnd í Logalandi í Borgarfirði  föstudaginn  7. mars klukkan 20.30Stöngin inn er bráðskemmtilegt 

nýtt verk eftir Guðmund 
Ólafsson leikara. Stöngin inn 
var frumsýnd í fyrsta sinn fyrir 
ári hjá sameiginlegu leikfélagi 
Ólafsfjarðar og Siglufjarðar 
og hlaut á síðasta ári verðlaun 
sem athyglisverðasta leiksýning 
áhugaleikfélaganna og var í 
kjölfarið sýnd i Þjóðleikhúsinu.

„Leikritið vísar í forngríska 
gamanleikinn Lýsiströtu þar sem 
konurnar reyna að fá karlana til 
að láta af stríðsrekstri með því að 
setja þá í kynlífsbann, en hér eru 
það konurnar í litlu bæjarfélagi 
sem freista þess að fá karlana til 
að sýna sér meiri athygli, og hætta 
að horfa á fótbolta í tíma og ótíma, 
með kynsvelti. Hugmyndin virkar 
þrælvel og er vel heppnað og 
gamansamt innlegg í umræðuna um 
samskipti kynjanna.“ (úr umsögn 
dómnefndar um verkið)

Leikarar á sviðinu eru sextán 
talsins en alls koma yfir þrjátíu 

manns að sýningunni með einum 
eða öðrum hætti. Samlestur hófst í 
byrjun desember. Falleg og fjörug 
Abbalög leika stórt hlutverk og var 
leikhópurinn við stífar söngæfingar 
hjá Theodóru Þorsteinsdóttur 
í Tónlistarskóla Borgarfjarðar 
í janúar. Í febrúar tóku við 
sviðsæfingar í Lyngbrekku undir 
leikstjórn Rúnars Guðbrandssonar 
leikstjóra sem hlotið hefur frábæra 
dóma fyrir leiksýningar sem hann 
hefur stýrt á undanförnum árum. 
Birna Hafstein stýrir dansatriðum.

Kaffiveitingar verða til sölu á 
sýningum en þar er enginn posi. 
Miðapantanir eru í síma 846 2293. 
Almennt miðaverð er kr. 2.500.

Stöngin inn í Lyngbrekku
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Matarhátíðin Food & fun var haldin dagana 26. febrúar til 
2. mars í 13. sinn.  Hápunktur hennar var kokkakeppnin sem 
haldin var í Hörpu laugardaginn 1. mars, en þar kepptu þrír 
bestu kokkarnir að mati dómnefndar sem metið hafði framlag 
gestakokkanna á veitingahúsunum dagana á undan. 

Það var Sven Erik Renaa, gestakokkur Vox Restaurant, og 
aðstoðarmaður hans Fredrik Log frá Noregi sem báru sigur úr 
býtum. Í öðru sæti varð Paul Cunningham, frá Grillinu, og í þriðja 
sæti Thomas Lorentzen frá Fiskfélaginu.

Alls tóku 18 veitingahús þátt að þessu sinni og fengu til sín virta 
erlenda matreiðslumenn til að setja saman matseðla fyrir sína 
gesti af þessu tilefni. 

Kokkakeppnin fór fram samhliða matarmarkaði Búrsins og 
sömuleiðis var setning búnaðarþings í Hörpu á sama tíma, en 
Bændasamtök Íslands voru nú á ný einn af stuðningsaðilunum 
hátíðarinnar eftir nokkurra ára 
fjarveru.

Meðfram 
kokkakeppninni stóðu 
veitingahúsin, sem þátt 
tóku í Food and fun, fyrir 
matarkynningu og buðu 
gestum og gangandi upp á 
smakk úr sínum eldhúsum.  

eint verður nú sagt, 
að tilstandið kringum 
100. vísnaþáttinn, 
þ.a.e.s. blaðaviðtalið 

og rýmismeiri vísnaþáttur, hafi 
orðið mér til neins sérstaks 
vegsauka. Reyndar ól ég sjálfur 
enga von um að svo færi. Hins 
vegar varð ég fjöðrum feginn, 
er tók að snjóa vísum í símann 
minn og þar með séð fyrir efni í 
næsta þátt. Nokkuð einsleit voru 
efnistök vísnanna, þó með þeirri 
undantekningu, að Magnús 
Halldórsson, minn ærum prýddi 
vinur á Hvolsvelli, bókstaflega 
laugar mig lofi:

Enga hefur Árni hrekkt,
ekkert þarf að fela.
Hef ég engan heldur þekkt
hjartnæmari dela.

Hann um aldrei stendur styr
þó stöðugt fréttir letri,
enda hef ég ekki fyrr
annan talið betri.

Þökk ber Magnúsi fyrir þægindin 
í minn garð:

Þú ert traustur Magnús minn,
miðlar óskum fínum.
Hér ég enga huggun finn
á heimaslóðum mínum.

Ekki reyndust allir viðhlægjendur 
vinir norður hér. Andbýlingur 
minn hér við Eyjafjörð, Pétur 
Pétursson hóf símaatið:

Árni stjörnur ei fær margar
sem augnfró Norðurlands,
en áferð mynda bráðvel bjargar
blessuð konan hans.

Mjög hann Árni marga kætir,
mig þó hryggir vandi hans,
því innri fegurð ekki bætir
útlit þessa veslings manns.

Ekki hafði Einar Kolbeinsson 
í Bólstaðarhlíð fyrr stautað sig 
gegn um vísnaþáttinn, en hann 
hóf skeytaskrif:

Yndi veitti aukið magn,
þótt undan kunni að sárna.
Mér fannst heldur minna gagn
í myndinni af Árna.

En vonbrigði Einars viku 
heldur, þá hann hóf að lesa sjálft 
blaðaviðtalið:

Hæst í þessu blaði ber,
(bændamálgagninu),
að Árni skyldi impra á mér
í opnuviðtalinu.

Þegar hér var komið ónotum var 
mér ljóst, að ögn myndi skorta 
á fullan skammt í næsta þátt. 
Hóf ég því að lofa verk Einars 
verulega. Hégómi hans enda 
slíkur, að slíkt gæti gripið hans 
grunna eðli. Líkti ég afrekum 
hans við þátt músarinnar í 
Dýrunum í Hálsaskógi sem 
svo fagurlega söng fyrir Mikka 
ref forðum. Enda stóð ekki á 
viðbrögðunum:

Efalítið í þér brýst,
ólundin að ráði,
meðan lítið músartíst
mjatlar til þín háði.

Aumkunarvert yfirklór sendir 
svo Einar undir lokin:

Þessa sögu þekkja menn,
og þannig mun það ganga,
að skella verður skolti senn
með skottið undir vanga.

Ekki lýkur umfjöllun um 
hundraðasta vísnaþátt Árna hér,  
– sjá allan Hryllinginn á síðu 34 

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 

MUNNI FRAM

S

Food & fun
– íslenskt lambakjöt í norsku vinningsliði

Hægt var að fylgjast með matreiðslumeisturunum að störfum 
á stórum skjá fyrir ofan dómaraborðin.  Myndir / smh

Thomas Lorentzen frá Fiskfélaginu, Paul Cunningham frá Grillinu, Fredrik 
Log og Sven Erik Renaa frá Vox Restaurant.  Mynd / Sigurjón Ragnar

urra ára 

t 
ir

H
ár

Lambakjötsréttur Sven Erik Renaa og 
Fredrik Log, með jarðskokkum, lakkrís, 
brúnuðu smjöri og sítrónu. 

Svein Erik kynnir lambakjötsréttinn. Dóm-
ararnir Flora Mikula og sjónvarps kokk-
urinn kunni Ainsley Harriott að störfum.

Nautalund, reyktur mergur, laukur og 

Góð stemning var við dómaraborðin.

Matreiðsluteymi Sven Erik Renaa að undirbúa lambakjötsréttinn. Hér eru 
jarðskokkarnir komnir upp á disk.
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Fréttir

Félag kúabænda í Eyjafirði heiðrar Kristján Gunnarsson fyrir mjólkureftirlitsstörf:

Tókst að færa hlutina til betri 
vegar með „hæglætisfrekju"
„Kristján Gunnarsson var einn 
af þeim mönnum sem fórnuðu 
sér fyrir starfið. Eiginkona hans 
hefur örugglega oft fundið fyrir 
því. Það var alveg sama hvenær 
hringt var í Kristján – alltaf var 
hann mættur til að kippa hlutum 
í lag, nýársdag og jólanótt og er 
ég alveg viss um að einhvern tíma 
hefur hann stokkið af stað úr 
matarboði og þvíumlíku, nánustu 
fjölskyldumeðlimum til lítillar 
gleði,“ sagði Trausti Þórisson á 
Hofsá, formaður Félags kúabænda 
í Eyjafirði. Félagið heiðraði 
Kristján fyrir störf sín á fundi í 
Hlíðarbæ nýverið, en hann sinnti 
störfum mjólkureftirlitsmanns á 
svæðinu um árabil.

Kristján lærði rafvirkjun og tók 
þátt í uppbyggingu Mjólkursamlags 
KEA sem formlega var tekið í notkun 
sumarið 1980, en það varð til þess 
að hann réð sig til starfa þar sem 
viðgerðar- og eftirlitsmaður árið 
1981. Sinnti hann mjólkureftirliti á 
samlagssvæðinu allt þar til síðsumars 
2013.

Þrettán tíma ferð á Hvanneyri til 
að taka próf

Fram kom í máli Trausta að Kristján 
hefði verið einkar duglegur að 
bæta við sig kunnáttu sem nýttist 
honum í starfa, en hann hefur um 
árin sótt yfir 40 námskeið bæði 
hér heima og erlendis. Samkvæmt 
mjólkurreglugerð sem eitt sinn var 
í gildi var öllum eftirlitsmönnum 

gert að taka próf á Hvanneyri. 
Daginn sem leggja átti prófið fyrir 
var snarvitlaust veður, en Kristján 
barðist engu að síður suður yfir 
heiðar frá Akureyri, 13 tíma ferð, tók 
prófið og stóðst það með glans. Var 
hann sá eini sem tók prófið og varð 
þannig eini maðurinn hér á landi sem 
státað getur af því að kallast löggiltur 
mjólkureftirlitsmaður.

Bara einu sinni hótað lífláti

„Það að vera mjólkureftirlitsmaður 
felur í sér að vera með leiðindi. Það 
hefur Kristjáni aldrei tekist,“ sagði 
Trausti í ávarpi sínu. Oft hefði hann 
mætt þrjósku bænda sem ekki voru 
með hlutina á þann veg sem þeir áttu 

að vera, en Kristjáni tókst oftar en 
ekki að færa það sem aflaga fór til 
betri vegar – með hæglætisfrekju, 
eins og Trausti nefndi það. „Fyrir 
vikið ávann hann sér traust bænda 
og vinsældir, sem endurspeglast í því 
að honum hefur ekki nema einu sinni 
verið hótað lífláti í störfum sínum.“

Trausti nefndi að Kristján hefði 
lyft Grettistaki í öllu því er við 
kemur mjólkurgæðum á svæði 
MS-Akureyri, sem best sæist á 
fjölda þeirra viðurkenninga fyrir 
úrvalsmjólk sem veitt væru árlega. 
„Fyrir það og góða viðkynningu 
viljum við sýna þér þakklæti fyrir 
vel unnin störf í okkar þágu,“ sagði 
Trausti.  
                                               /MÞÞ

Málþingið Nýsköpun og 
framtíðarsýn í sveitum verður 
haldið í Landbúnaðarháskóla 
Íslands á Hvanneyri lauguardaginn 
8. mars eða degi eftir Landsýn 
- vísindaþing landbúnaðarins. 
Málþingið verður opið öllum og 
vonast er til þess að sem flestir 
bændur láti sjá sig og allir 
áhugamenn um afurðaframleiðslu 
í sveitum. Einnig þeir sem hafa 
áhuga á byggðamálum almennt. 
Framsögumenn eru einvalalið, 
sérfræðingar á sínu sviði. 

Fyrirlestrarnir verða stuttir og 
skorinortir, og markmiðið að frjóar 
umræður skapist í kjölfar þeirra. 
Er gestum á Landsýn föstudaginn 
7. mars bent á að hægt sé að slá 
tvær flugur í einu höggi með því að 
dvelja eina nótt í Borgarfirðinum og 
skella sér svo á nýsköpunarþingið á 
laugardeginum. 

Dagskrá  ve rður  á 
vegum Búdrýginda í Ársal 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri 
laugardaginn 8. mars klukkan 13 – 
16. Þá verða kaffiveitingar í hléi á 
vegum kvenfélagsins 19. júní.

Dagskrárstjóri verður Kolfinna 
Jóhannesdóttir skólameistari 
Menntaskólans í Borgarnesi. 

Framsögumenn og erindi verða 
eftirfarandi:

• Vilhjálmur Egilsson rektor 
á Bifröst. Ávinningur 
af nýjum námskeiðum í 
matvælarekstrarfræði á Bifröst.

• Dominique Pledel Jónsson, 
Slow Food Reykjavík. 

• Slow food - íslenskar sveitir og 
samfélag.

• Brynhildur Pálsdóttir hönnuður, 
Fundur bænda og hönnuða og 
Vík-Prjónsdóttir

• Gildi hönnunar við vöruþróun 
og markaðssetningu.

• Gunnþórunn Einarsdóttir, Matís.
• Matís - matvælaþróun og 

nýsköpun
• Arnheiður Hjörleifsdóttir, 

Bjarteyjarsandi.
• Sjálfbær fortíð og fókus til 

framríðar
• Davíð Freyr Jónsson, Arctic 

Seafood. 
• Arctic Seafood og eldhússmiðja 

í Borgarbyggð
• Guðrún Bjarnadót t i r, 

meistaranemi við LBHÍ eigandi 
Hespu

• Hespuhúsið - grasnytjar, 
ullarhandverk og fræðsla.

Á myndinni afhendir Trausti Þórissonar á Hofsá, formaður Félags kúabænda 

fyrir skömmu.

Landstólpi, Fóðurblandan og 
Lífland hafa öll hafið framleiðslu 
á kjarnfóðurblöndum sem eiga 
að stuðla að auknu fitumagni í 
mjólk. Þá Bústólpi býður sínum 
viðskiptavinum upp á fóðurblöndu 
úr sykurrófum sem hægt er að gefa 
með kjarnfóðurblöndum í sama 
skyni. Sláturfélag Suðurlands 
(SS) er að skoða sín mál hvað 
þetta varðar. Ástæðan er síaukin 
eftirspurn eftir fituríkum 
mjólkurafurðum sem kom berlega 
í ljós fyrir síðustu jól þegar 
Mjólkursamsalan (MS) þurfti að 
flytja inn írskt smjör í vinnsluvörur 
til að anna eftirspurn.

Fulltrúar MS funduðu með 
kjarnfóðursölum fyrir skemmstu 
í því skyni að kanna leiðir til að 
auka fitumagn í mjólk. Á fundinum 
fór norskur sérfræðingur yfir þær 
aðgerðir sem gripið hefur verið til 
þar ytra, sem meðal annars felast í 
því að auka magn sykurrófa í fóðri og 
einnig að auka ákveðnum tegundum 
af húðaðri eða sérgerðri fitu í fóðrið. 
Með þessu hefur tekist að auka 
fitumagn í mjólk í Noregi. Vonir 
fóðurframleiðenda og -sala standa 
til þess að hið sama geti orðið uppi 
á teningnum hér á landi. 

Landstólpi brást við á síðasta ári

Landstólpi réðst strax í nóvember í 
að setja á markað fóðurblöndu sem er 
ætlað að auka fituinnihald mjólkur. 
Sú blanda inniheldur um 20 prósent 
sykurrófur, sem eru mjög vel til þess 
fallnar að auka fituinnihald. Sævar 
Örn Gíslason hjá Landstólpa segir að 
til skoðunar sé að bæta hugsanlega 
enn meira í blönduna. „Hjá sumum 
bændum hefur þetta hentað mjög vel 
en hjá öðrum ekki. Það er fyrst og 
fremst sykur sem vantar í gróffóður 

eftir afar lélegt heyskaparsumar hér 
á Suðurlandi, og strax og fór að 
bera á skorti á mjólkurfitu á síðasta 
ári brugðumst við við með þessum 
hætti.“

Framleiðsla hafin hjá Líflandi

Lífland hóf í síðustu viku framleiðslu 
á fóðurblöndum sem bætt hefur verið 
í efnum sem auka eigi fituinnihald 
í mjólk. Það kjarnfóður ætti að 
koma á markað á næstu vikum 
að sögn Rannveigar Hrólfsdóttur. 
„Þessi breyting nær til flestra 
kjarnfóðurblanda hjá okkur. Við 
erum að auka við efni í þeim sem fer 
í gegnum vömbina á kúm og eykur 
fituupptöku sem skilar sér í fituríkari 
mjólk. Þá höfum við líka aukið magn 
sykurrófa sem fara í blöndurnar.“ 

Hjá Líflandi vonast fólk til þess 
að breytinga í fituhlutfalli verði vart 
mjög fljótlega eftir að byrjað verður 

að gefa fóðrið. Það sé hins vegar 
möguleiki á að auka enn frekar við 
umrædd efni ef ekki næst tilætlaður 
árangur. Rannveig segir að þrátt fyrir 
að breytingarnar auki kostnað hjá 
fyrirtækinu hyggist það ekki hækka 
verð á kjarnfóðri.

Gagnast einkum búum þar sem 
fituinnihald er lágt

Hjá Fóðurblöndunni er að fara af stað 
framleiðsla á kjarnfóðurblöndum 
sem innihalda talsvert magn af 
sykurrófum, þurrfitu og hafkalki 
til að koma í veg fyrir súra vömb 
mjólkurkúa við mikla kjarnfóðurgjöf. 
Erlendur Jóhannsson, fóðurfræðingur 
hjá Líflandi, segir að þessar 
fóðurblöndur henti fyrst og fremst 
á þeim búum þar sem fituinnihald 
er lágt en sé minna gagnlegt þar 
sem fituinnihald er í meðallagi 
eða hátt. Þá sé líka ljóst að þessar 
fóðurblöndur verði talsvert dýrari en 
þær sem nú eru í boði, þar eð hráefni 
sem notuð eru í hana séu dýr.

SS skoðar sín mál

Elías Hartmann Hreinsson, 
deildarstjóri búrekstrardeildar SS, 
segir að ekki sé búið að taka ákvörðun 
um það hjá fyrirtækinu hvort 
búnar verði til kjarnfóðurblöndur 
til að auka fituinnihald mjólkur. 
Fleiri leiðir séu til í þeim efnum. 
Ekki hafi verið eftirspurn eftir 
slíkum kjarnfóðurblöndum í hópi 
viðskiptavina SS fram til þessa en 
málið verði skoðað.

Bústólpi býður viðskiptavinum 
sínum sykurrófuhrat til að gefa 
meðfram öðru fóðri. Sömuleiðis 
hyggst fyrirtækið kanna möguleika 
á að bæta húðaðri fitu inn í 
kjarnfóðurblöndur hjá sér. /fr

Reyna að auka fitu í mjólk með 
breytingum á kjarnfóðri

Landbúnaðarháskóli Íslands 8. mars:

Málþing um nýsköpun og 
framtíðarsýn í sveitum

Hvanneyri föstudaginn 7. mars:

Landsýn – vísindaþing 
landbúnaðarins 
Ráðstefnan Landsýn – 
vísindaþing landbúnaðarins 
verður haldin á Hvanneyri í 
Borgarfirði föstudaginn 7. mars 
2014. Ráðstefnan með svipuðu 
sniði var haldin í mars 2013. 
Aðstandendur ráðstefnunnar 
eru MAST, Veiðimálastofnun, 
Landgræðsla ríkisins, Skógrækt 
ríkisins, Hólaskólinn á Hólum 
og Landbúnaðarháskóli Íslands. 
Skráning er á vefsíðu lbhi.is

Fundarstjóri verður Hjalti 
Andrason en dagskrá vísindaþingsins 
er sem hér segir: 

10:00 Inngangur.
10:10 Ný lög um dýravelferð 

– hvað er nýtt 
Þóra Jóhanna Jónasdóttir
frá Matvælastofnun.

10:50 Kaffihlé.
11:10 Ástand fjárhúsa á Íslandi 

- Sigtryggur V. Herbertsson 
frá Matvælastofnun.

11:30 Hvernig mælir maður
dýravelferð?
Þóra Jóhanna Jónasdóttir
frá Matvælastofnun.

11:50 Samantekt um rannsóknir 
á útigangi hrossa - 
Sigtryggur V. Herbertsson 
frá Matvælastofnun.

12:10 Hádegishlé
13:00 Áverkar í munni íslenskra 

keppnishesta - Sigríður 
Björnsdóttir frá 
Matvælastofnun.

13:20 Munnur hestsins við
frumtamningu - Christina 
Mai frá Háskólanum 
á Hólum  og Sigríður 
Björnsdóttir frá 
Matvælastofnun.

13:40 Þróun bóluefna gegn 
lungnapest í sauðfé - 
Þorbjörg Einarsdóttir, 
Sigríður Hjartardóttir, 
Ólöf Sigurðardóttir og 
Eggert Gunnarsson frá 
Tilraunastöð Háskóla Íslands 
í meinafræði.

14:00 Áhrif Startvac bóluefnis 
á júgurheilbrigði mjólkurkúa 
- Grétar Hrafn Harðarson og 
Jóhannes Sveinbjörnsson frá 
Landbúnaðarháskóla Íslands.

14:20 Ræktun kregðubakteríu 
og þróun bóluefnis - 
Sigríður Hjartardóttir, 
Þorbjörg Einarsdóttir, 
Ólöf Sigurðardóttir og 
Eggert Gunnarsson frá 
Tilraunastöð Háskóla Íslands 
í meinafræði.

14:40 Fyrirspurnir og umræður.
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Sláturfélag Suðurlands svf.  •   Fosshálsi 1  •   110 Reykjavík  •   Sími 575 6000  •   www.ss.is

 

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 á rúlluplasti

Ef gengið er frá pöntun fyrir 1.maí er frír flutningur til bænda.

*Verð án vsk. – kr/rúllu

www.VBL.is REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

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

• Vélin er með nýjustu gerð að John Deere H340 ámoksturstækjum með dempara
• Dekk 540/65R38 og 480/65R24   
• 4 gíra vökvavendigírar og 6 gíra gírkassi með vökvavendigír
• Loftkæling í húsi og afturrúðuþurrka
• Mjög vandað ökumannssæti
• Fjaðrandi farþegasæti með öryggisbeltum
• Tvöföld ökuljós og 10 vinnuljós
• Lyftukrókur, vökvaútskjótanlegur
• Stór eldneytisgeymir og öflugur alterntor
• Útsláttarrofi á rafmagni
• Blokkarhitari
• Öflug glussadæla
• 3 pör vökvaúrtök og viðbragðsvökvaúrtak

NÝR John Deere 6115 M – 115 hestöfl
Ný model af John Deere dráttarvél með ýmsum nýjungum

Verð frá kr. 11.500.000 + vsk.
Verð miðast við gengi GBP 189

Upplýsingar í 567 8888. Ofnar til sýnis á staðnum
Sjá einnig www.pmt.is og www.turbochef.com

Plast, miðar og tæki Krókhálsi 1 110 Reykjavík www.pmt.is

40% fljótari.
Ódýrir í rekstri.
Taka lítið pláss.
Auðvelt að þrífa.
Þurfa ekki loft-
ræstiháf.

Pizzurnar, steikin, laxinn og humarinn,
bragðast einstaklega vel úr Turbochef.

ALGJÖR SNILLD segja þessir:
Dadis Pizza (Ferðaþjónustan Vogar Mývatni).
Restarant Nord Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Burger Inn, Krydd og Kavíar, Wilson Pizza.

Stærðir: 40, 50 og 64cm (16“, 18“ og 24“ tommu).

Turbochef bakar og grillar.

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 20. mars
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Fréttir

Fimmtudaginn 6. febrúar 
birtist grein í Morgunblaðinu 
eftir Sigmund Guðbjarnarson, 
prófessor emeritus og fyrrverandi 
háskólarektor, með fyrirsögninni 
„Varasöm efni í innfluttu kjöti.“ 
Þar vakti hann athygli á efnum 
sem farið er að nota við eldi dýra 
og geta valdið dýrunum og þeim 
sem neyta þeirra heilsutjóni. 
Beindi hann sjónum sérstaklega 
að tveimur vaxtarörvandi efnum 
(ractopamine og zilmax) sem 
eru svokölluð beta-adrenvirk 
efni og notuð eru til að mynda 
í Bandaríkjunum til að auka 
vöðvamassa dýra og minnka 
fitumagn í vöðvunum. 

Enginn grunur um óleyfilega 
notkun vaxtarörvandi lyfja

Í svörum Sigurðar Arnar Hans-
sonar, for stöðu manns mat-
vælaöryggis og neytendamála hjá 
Matvælastofnun (MAST), við 
fyrirspurn Bændablaðsins kemur 
fram að á Íslandi sé bannað að nota 
vaxtaraukandi efni í búfjáreldi. Bann 
sé við notkun beta-adrenvirkra efna til 
vaxtarauka hjá búfé, en vefjaaukandi 
stera má aðeins nota fyrir dýr með 
heimild Lyfjastofnunar. Sigurður segir 
ekki hafi vaknað grunur um óleyfilega 
notkun lyfja til að auka vaxtarhraða 
búfjár.

Um eftirlit með lyfjaleifum og 
aðskotaefnum í búfjárafurðum, 
segir Sigurður að það sé í höndum 
MAST en hafi áður verið í 
umsjá Embættis yfirdýralæknis 
og síðan Landbúnaðarstofnunar.  
„Reglubundið eftirlit með lyfjaleifum 
og aðskotaefnum í búfjárafurðum 
hófst árið 1989 með mælingum á 
sauðfjárafurðum. Smátt og smátt 
bættust við fleiri búfjárafurðir  og 
undanfarin 14 ár hefur þetta eftirlit og 
mælingar náð til allra búfjárafurða. 
Sýnatökuáætlun er gerð í samræmi 
við i ákvæði í viðeigandi löggjöf, 
áætlunin og niðurstöður úr 
mælingum eru sendar til ESA 
og einnig til yfirvalda í öðrum 
markaðslöndum fyrir íslenskar 
búfjárafurðir. Niðurstöður úr 
eftirlitinu eru birtar á heimasíðu 
Matvælastofnunar og í ársskýrslum 
hennar og þeirra stofnana sem 
voru fyrirrennarar hennar. Sýni af 
dýraafurðum sem tekin eru hafa 
verið ríflega 1.000 árlega. Sýni eru 
tekin í öllum sláturhúsum og einnig 
er farið á býli og tekin mjólkur- og 
þvagsýni. Skimað er fyrir fjölda 
lyfja og aðskotaefna, en stór hluti 
sýnanna er sendur til greininga í 
nágrannalöndum.

Íþyngjandi en 
nauðsynlegar reglur

Sigurður segir að sýnatökuáætlanir 
og niðurstöður úr mælingum hafa 
verið sendar viðkomandi yfirvöldum 
í helstu markaðslöndum fyrir 
íslenskar búfjárafurðir. „Ætíð hefur 
verið kappkostað að bregðast  við 
ábendunum sem borist hafa um 

eitthvað sem þyrfti 
að betrum bæta. Geta 
má þess að umrædd 
sýnataka af 
b ú f j á r -
a fu rðum 
hér á landi 
er mjög 
m i k i l 
m i ð a ð 
við fram-
le iðs lu-
magn af 
þ e s s u m 
a f u r ð u m 
hér á landi, en vissulega skiptir líka 
máli að sýnatakan sé hnitmiðuð og 
markviss. Sífellt er leitast við að 
taka sýni af afurðum þar sem mestar 
líkur eru taldar á að aðskotaefni og 
lyfjaleifar geti fundist. Sömu leiðis 
er mikil vægt að benda á að nauð-
synlegt er að líta á þetta matvæla-
ferli í heild, frá frumframleiðslu 
til lokaafurða, nauðsyn þess hafa 
góða löggjöf varðandi lyfjanotkun 
og mengunarvarnir í þeim tilgangi 
að  fyrirbyggja að aðskotaefni og  
lyfjaleifar berist í og séu í afurðum. 
Í þessum tilgangi hafa verið sett 
ákvæði í lyfjalöggjöf og í löggjöf 
um búfjáreldi sem miða að því 
að skýrar reglur séu um ávísun 
og notkun dýralyfja, skráningar á 
sjúkdómsgreiningum og notkun 
lyfja, einstaklingsmerkingar búfjár og 
nauðsynlega gagnagrunna svo slátur-
leyfishafar og eftirlitsdýralæknar 
geti sannprófað nauðsynlegar 
upplýsingar. Allar þessar reglur, 
sem mörgum bændum hafa þótt 
íþyngjandi og jafnvel ónauðsynlegar, 
eru settar til að tryggja svo sem 
kostur er að ekki berist á markað 
afurðir sem geta verið hættulegar 

fyrir neytendur. Mikilvægt er að 
hafa í huga að góðar forvarnir eru 
mun áhrifaríkari en eftirlit með 
lokaafurð og að þessar ströngu reglur 
stuðla að því að bæta ímynd íslenskra 
búfjárafurða.

Treyst er á vottorð 
innfluttra afurða

Varðandi innfluttar búfjárafurðir segir 
Sigurður að lengi hafi verið gerð krafa 
um að yfirvöld í útflutningslandinu 
vottuðu að afurðirnar væru af dýrum 
sem ekki hafa fengið vaxtaraukandi 
efni af neinu tagi. „Fylgst er með 
því að skilyrði þetta sé uppfyllt. 
Sýnataka til mælinga á lyfjaleifum 
í innfluttum afurðum hefur þó ekki 
verið framkvæmd.“

Sigurður segir að um kjötafurðir 
frá Bandaríkjunum gildi krafa um 
vottun lyfjaleifa og aðskotaefna frá 
þriðju ríkjum — utan EES. „Öll slík 
framleiðsla; það er frumframleiðsla, 
slátrun, skurður, pökkun og geymsla, 
þarf að vera samkvæmt reglum 
Evrópusambandsins ef flytja á 
afurðirnar inn á EES.  Ennfremur er 
rétt að benda á að sýnatökuáætlunin 
gerir ekki greinarmun á því hvort 
um er að ræða hitameðhöndlaðar 
eða hráar afurðir frá þriðju ríkjum. 
Verðum þó að hafa í huga að sáralítill 
sem enginn innflutningur er á hráum 
búfjárafurðum beint frá þriðju 
ríkjum.“

Mælingum aldrei sleppt þótt þær 
hafi þurft að gera erlendis 

Sigurður segir að Matvælastofnun 
og fyrri  stofnanir hafa alla tíð þurft 
að láta mæla erlendis, stóran hluta af 
þeim efnum sem mæld hafa verið í 
sýnum til mælinga á lyfjaleifum og 
aðskotaefnum. Efnin ractopamine 
og zilpaterol eru meðal þeirra lyfja 
sem leitað er að á hverju ári en 
leifar af þeim hafa aldrei fundist 
í íslenskum dýraafurðum.  Óhætt 
er að fullyrða að aldrei hefur verið 
sleppt mælingum á efnum sem 
ástæða hefur þótt til að mæla þó 
mælinguna þyrfti að gera við erlenda 
rannsóknastofu. Það er hins vegar 
mikill ávinningur að unnt sé að gera 
mælingarnar við rannsóknastofu hér 
á landi,vænta má þess að niðurstöður 
berist fyrr, sendingarkostnaður 
sparast og auk þess er dýrmætt að 
auka sérfræðiþekkingu hér á landi á 
þessu mikilvæga fagsviði, bæði hjá 
Matvælastofnun og hjá Matís. 
 /smh

Eftirlit með efnanotkun í dýraeldi:

Treyst á vottorð innfluttra afurða
— ekki vaknað grunur um ólöglega notkun á vaxtaraukandi lyfjum á Íslandi

Samtök ferðaþjónustunnar:

Mótmæla hugmyndum um 
gjaldtöku landeigenda

Stracta Hotels á Hellu:

Sólborg Lilja ráðin hótelstjóri
– Kjartan Lárusson sér um markaðsmálin
Sólborg Lilja Steinþórsdóttir 
hefur verið ráðinn hótelstjóri 
fyrsta Stracta Hotelsins á 
Íslandi en það verður opnað á 
Hellu 15. maí í vor.  Sólborg er 
Skaftfellingur í húð og hár, fædd 
og uppalin á Kirkjubæjarklaustri. 

Hún er gift Tryggva Þórhallssyni 
og samtals eiga þau sex uppkomin 
börn og þrjú barnabörn.  Sólborg 
hefur starfað lengi, sem hótelstjóri, 
nú síðast á Icelandair Hotel 
Reykjavík Natura (áður Hótel 
Loftleiðir). Starfsferillinn hófst þó 
á Hótel Eddu og hefur hún  starfað 
fyrir vestan, austan og norðan.  Þá 
hefur Kjartan Lárusson verið ráðinn 
til að sjá um markaðsmál hótelsins.

Leist strax vel á verkefnið

„Eigendur og forsvarsmenn Stracta 
Hotels á Íslandi höfðu samband við 
mig í byrjun árs og vildu kanna hvort 
ég hefði áhuga á að koma til starfa á 
Hellu sem hótelstjóri. Mér leist strax 
vel á verkefnið. Það er mjög gaman 
að taka þátt í uppbyggingarstarfi 
sem þessu og vera með frá byrjun. 
Ég er líka landsbyggðarkona í hjarta 
mínu og fyrir þær sakir finnst mér 
þetta vera kjörið tækifæri sem ég get 
ekki látið framhjá mér fara“,segir 

Sólborg þegar hún er spurð um 
ráðninguna.

Áhugaverð framtíðarsýn

Sólborg segir að nýja starfið leggist 
mjög vel í sig, það er gaman að 
kynnast öllu því fólki sem stendur 
að verkefninu og öðrum sem koma 
til með að vinna með hennig og 
eigendum hótelsins að uppbyggingu 
og rekstri hótelsins. „Það er mikill 
metnaður fyrir hótelinu og keðjunni 
allri. Framtíðarsýn Stracta Hotels 
er áhugaverð og nauðsynleg fyrir 
uppbyggingu á ferðaþjónustu á 
landsbyggðinni og mér finnst þetta 
vera frábært tækifæri til að taka þátt 
í stefnumótun þar sem reynsla mín 
og kraftar nýtast svo vel“, segir hún.

Þegar Stracta Hotel á Hellu hefur 
verið byggt og reynsla er komin af 
rekstrinum er ætlunin að byggja 
hótel á Húsavík og í Skaftárhreppi. 
Sólborg segir að nú þegar hefur 
verið mynduð stefna hjá Stracta 
Hotels er varðar ýmsa lykilþætti 
í rekstri hótelanna allra, svo sem 
umhverfismál, aðbúnað fyrir 
einstaklinga, hópa og fjölskyldur 
sérstaklega, nærumhverfi hótelanna, 
afþreyingu og náttúruskoðun. 
 //MHH

Á myndinni eru Kjartan Lárusson sem vinnur við markaðsmál hjá Stracta, 
Sólborg Lilja Steinþórsdóttir hótelstjóri og Hermann Hreiðarsson, sem er 
eigandi hótelsins ásamt föður sínum, Hreiðari Hermannssyni.   Mynd / MHH

Úrklippa úr grein Sigmundar Guðbjarnarsonar í Morgunblaðinu 6. febrúar.

Sigurður Örn Hansson.

Ú

em þyrfti 
æta. Geta 
umrædd 

af 
-

r grein Sigmundar Guðbja

til að auka vaxtarhraða búfjár á Íslandi.Svona mun Stracta hótelið á Hellu líta út. 

Samtök ferðaþjónustunnar hafa 
sent frá sér tilkynningu þar 
sem þau mótmæla boðuðum 
gjaldtökuhugmyndum land-
eigenda. Telja þau vegið að framtíð 
greinarinnar.

„Undanfarnar vikur hafa nokkrir 
landeigendur stigið fram og kynnt 
áætlanir sínar um að hefja gjaldtöku 
við nokkrar af náttúruperlum 
landsins. Slík vinnubrögð eru með 
öllu óásættanleg og fordæmir stjórn 
Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) 
þá leið sem þarna er farin,“ segir í 
tilkynningunni. 

Horft sé til heildarlausna

Fram kemur einnig að Samtök 
ferðaþjónustunnar, SAF, hafi ávallt 
lagt áherslu á að við útfærslu á 
gjaldtöku sé horft til heildarhagsmuna 

ferðaþjónustunnar, hvort heldur verið 
sé að meta möguleika til gjaldtöku 
eða við útfærslu á uppbyggingu 
ferðamannastaða. 

„Þá verður líka að tryggja að 
þær tekjur sem af gjaldtökunni 
verða skili sér örugglega að fullu 
til áframhaldandi uppbyggingar 
ferðamannastaða víðs vegar um 
landið.“

Nú liggi fyrir að iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra muni um 
mánaðamótin kynna útfærslur 
að heildstæðri lausn hvað varðar 
fjármögnun til uppbyggingar 
ferðamannastaða. Telja samtökin 
mikilvægt að horft sé til slíkra 
heildarlausna frekar en farið verði af 
stað með staðbundnar lausnir. Þannig 
eru heildarhagsmunir einnar stærstu 
og mest vaxandi atvinnugreinar 
landsins best tryggðir.
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Skipta bætiefni búfé máli?   

N
Ý

PR
EN

T 
eh

f.

– í héraði hjá þér –

Fóðurblandan og samstarfsaðilar halda í sameiningu 
fræðslufundi fyrir bændur í mjólkur- og kjötframleiðslu

Fræðslufundirnir verða haldnir sem hér segir:
Borgarnes / KAUPFÉLAG BORGFIRÐINGA 
Fundurinn fer fram í Edduveröld, Skúlagötu 17
þriðjudaginn 11. mars frá kl. 20:00 til 22:00.

Egilsstaðir / FÓÐURBLANDAN
Fundurinn fer fram á Hótel Héraði, Miðvangi 5-7
miðvikudaginn 12. mars frá kl. 10:00 til 12:00.

Akureyri / BÚSTÓLPI
Fundurinn fer fram á Hótel KEA, Hafnarstræti 87-89 
miðvikudaginn 12. mars frá kl. 20:30 til 22:30.

Sauðárkrókur / KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA
Fundurinn fer fram á Kaffi Krók, Aðalgötu 16
fimmtudaginn 13. mars frá kl. 10:00 til 12:00.

Hvammstangi / KAUPFÉLAG VESTUR-HÚNV.
Fundurinn fer fram á Hlöðunni
fimmtudaginn 13. mars frá kl. 14:00 til 16:00.

Hvolsvöllur / FÓÐURBLANDAN
Fundurinn fer fram í Félagsheimilinu Hvoli 
föstudaginn 14. mars frá kl. 10:00 til 12:00.

Selfoss / FÓÐURBLANDAN
Fundurinn fer fram í verslun Fóðurblöndunnar,
Austurvegi 64a 2. hæð 
föstudaginn 14. mars frá kl. 13:00 til 15:00.

Fræðslufundirnir eru öllum 
opnir og eru ókeypis. 
Í boði eru léttar veitingar.

Nettex var stofnað til að svara þörfum á sviði dýra-
heilbrigðis og landbúnaðar. Allt frá árinu 1983 hefur 
fyrirtækið þróað hátækninýjungar sem tengjast fóðrun 
og búfjárrækt. Þar á meðal hina einstöku collate-tækni, 
sem færir dýrum auðnýtanlega orku, nauðsynleg 
næringarefni og ónæmi.

Rumenco hefur um árabil verið í samstarfi við Fóður-
blönduna með að sérblanda steinefni og vítamín. 
Efnainnihaldið er unnið sérstaklega fyrir Fóðurblönduna 
og er steypt í hentugar fötur. Dýr sem hafa haft aðgang 
að þessum efnum eru hraustari en önnur dýr og hafa 
meira mótsstöðuafl gegn sjúkdómum.

Chris King sölufulltrúi frá Rumenco og Nia Williams 
sérfræðingur í fóðrun frá Nettex munu fjalla um bæti- og 
hjálparefni frá fyrirtækjunum.

Jens Rasmussen frá J.N. Jorenku, sem framleiðir 
náttúruvæna undirburðinn Staldren, mun fjalla um 
virkni efnisins.

Margrét Katrín Guðnadóttir dýralæknir mun þýða 
fyrirlesara jafn óðum og einng mun hún fjalla um bætiefni 
fyrir dýr en efnin eru flutt inn af Kaupfélagi Borgfirðinga.

J.N Jorenku framleiðir umhverfis- og náttúruvæna undir-
burðinn Staldren sem hefur farið sigurför um allan heim 
fyrir sína einstöku virkni.

Lambamerki
Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur, starfsþjálfunar- og endurhæfingarvinnustaður, 
er eina fyrirtækið sem framleiðir merki fyrir búfénað á Íslandi. 
Veljum íslenskt – það er allra hagur!

MICRO merki. 
Bjóðum hin frábæru Micro lambamerki á mjög góðu verði. Lágmarkspöntun er 10 stk.  
Veittur er 10% afsláttur ef merki eru pöntuð fyrir 15. mars. 
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð.  
Pöntunina skal þá senda í excel-skjali, númer skráð í einn dálk. 

Combi Nano lambamerki og örmerki. 
Combi Nano merkin eru minni útgáfa Combi Mini merkja (ásetningsmerkja).  
Mjög auðvelt er að lesa af merkjunum. 
Annars vegar er hægt að fá þau sem venjuleg lambamerki þ.e. með blöðku beggja vegna.  Hins 
vegar er blaðka þar sem bæjarnúmer og einstaklingsnúmer er áprentað og henni fylgir hringur sem 
er endurnýtanlegur. Í hringnum er rafrænn teljari sem er örmerki. Notuð er Combi Junior EID töng til 
ísetningar. 
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina skal þá 
senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk. 
ATH! Pantanir á Combi Nano merkjum verða að berast fyrir 20. mars til að tryggja að  þau verði 
komin fyrir sauðburð.

Verð á Nano örmerkjum er kr. 297,- m/vsk og 10% afslætti. Fullt verð á þeim er kr. 
330,- m/vsk

Vinsamlega takið fram um hvers konar  
merki er að ræða þegar pantað er.

Starfsþjálfunar - og endurhæfingar vinnustaður
Furuvöllum 1, 600 Akureyri.
Sími 461-4606, Fax 461 2995 - Netfang pbi@akureyri.is
Opnunartími: Mánudaga – föstudaga, kl. 08.00-16.00

Minnum á að 
hægt er að panta 
öll lambamerki og 

ásetningsmerki  
á bufe.is
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Fréttir

Um nám í mjólkurfræði:

Verklegi þátturinn fer fram hérlendis
– Óskandi væri að fleira kvenfólk sækti í þessa faggrein
Nám í mjólkurfræði er ávísun 
á fjölbreytt framtíðarstarf við 
krefjandi verkefni. Um er að ræða 
þriggja ára iðnnám sem bæði er 
verklegt og bóklegt. Verklegi 
þátturinn fer fram hérlendis en sá 
bóklegi við Kold College í Odense 
í Danmörku. Nám og starf sem 
mjólkurfræðingur hentar jafnt 
konum sem körlum. Óskandi 
væri að fleiri konur sæktu í þessa 
faggrein, þar sem karlar eru í 
miklum meirihluta.

Strax að loknu grunnskólaprófi 
getur unglingur farið á námssamning 
í mjólkurfræði en algengara er að 
nemarnir hafi unnið við almenn störf 
í mjólkursamlagi í einhvern tíma 
áður en þeir hefja námið. 

Þriggja ára iðnnám

Mjólkurfræði er þriggja ára 
iðnnám. Fyrir milligöngu 
Fræðslunefndar mjólkuriðnaðarins 
er gerður námssamningur við danskt 
mjólkursamlag og fyrsti verklegi hlut 
námsins unninn í Danmörku. Þetta 
er gert til þess að neminn kynnist 
dönsku samfélagi og nái tökum á 
málinu, en kennsla í skólanum fer öll 
fram á dönsku. Bóklega námið sækir 
neminn eins og áður segir til Kold 
College í Odense í Danmörku. Á því 
þriggja ára tímabili sem námið tekur 
fer neminn í alls fimm námsferðir til 
skólans og situr á skólabekk í 4 til 
14 vikur í senn, eða í alls 50 vikur. 
Þess á milli er um verklegt nám að 
ræða hjá mjólkursamlagi og er það 
tekið hjá mjólkursamlagi hér á landi.

Undirbúningsnámskeið

Fyrsti hluti námsins er 
undirbúningsnámskeið, sem varir 
í 10 vikur. Þar kynnast nemarnir 
vinnureglum og þeim starfsháttum 
sem viðhafðir eru í samlögum, auk 
þeirra kennslugreina sem farið 
verður nánar í á næstu námskeiðum. 
Þær eru t.d. stærðfræði, efnafræði, 
eðlisfræði, tungumál og 
samfélagsfræði auk greina sem lúta 
að framleiðslu mjólkurvara, svo sem 
sýrðum vörum, smjöri, osti, ís og 
mjólkurdufti, auk mjólkurpökkunar, 
stjórnunar véla og um hreinlæti og 
umgengni á vinnustað.

Bóklegt nám í Kold College
í Odense

Bóklega námið fer fram í 
gamalgrónum skóla, Kold College í 
Odense. Þar eru um 1.000 nemendur 
og kenndar ýmsar greinar auk 
mjólkurfræðinnar t.d. varðandi 
jarðrækt og garðyrkju, framleiðslu 

matvæla, og framreiðslu. Þar 
nema matsveinar, þjónar og 
smurbrauðsdömur, garðahönnuðir, 
blómaræktendur og bakarar, svo 
dæmi séu nefnd.

Skólinn er afar vel tækjum búinn 
til kennslu, með öll algengustu tæki 
sem notuð eru í mjólkursamlögum.

Meðal verkefna mjólkurfræðinga 
er að meðhöndla mjólkina eftir 
því í hvaða vöru hún á að fara, 
hún er aðskilin, gerilsneydd og 
fitusprengd. Mjólkurfræðingar 
vinna síðan við að framleiða vöru 
eins og ost, smjör, jógúrt, súrmjólk 
og skyr, svo dæmi séu tekin. Þeir 
taka þátt í framleiðslustýringu, 

sinna gæðaeftirliti og eftirliti 
með öllu framleiðsluferlinu. 
Mjólkurfræðingar eru eftirsóttir 
starfsmenn utan mjólkurvinnslunnar, 
gjarnan þar sem mikils hreinlætis og 
agaðra og skipulagðra vinnubragða 
er krafist. Nefna má lyfjaframleiðslu, 
ölgerð og eftirlits- og rannsóknastörf 
af ýmsu tagi sem dæmi.

Nánari upplýsingar um 
námið gefur Friðjón G. Jónsson 
(fridjon@ms.is) hjá Fræðslunefnd 
mjólkuriðnaðarins og einnig er 
hægt að nálgast upplýsingar hjá 
Mjólkurfræðingafélagi Íslands.

 
 Friðjón G. Jónsson.

Íslenskir bændur eru fjölbreytt 
flóra dugmikilla sjálfstætt 
starfandi einstaklinga. Hver og 
einn hefur valið sína leið til að 
lifa og starfa en þó má ætla að 
flestir bændur búi og starfi á 
sama stað.  Það er að segja að 
þeir sem hafa landbúnað sem 
aðalstarf eigi heima á bújörðinni 
þó þeir séu ef til vill einnig í 
öðrum störfum utan bús. 

Fjölmargar útfærslur eru til af 
samþættingu landbúnaðarstarfa 
við önnur störf, einstaklingar 
standa einir fyrir búi og starfa 
ýmist einir eða með starfsfólki 
og tengt og ótengt fólk gengur 
til verka á sama búi. Í sumum 
tilfellum búa hjón eða par saman 
á jörð og starfa bæði eingöngu við 
búið nú eða bæði starfa að hluta 
utan bús. Í öðrum tilvikum starfar 
annar aðilinn við búið en hinn er 
einnig í öðru starfi, hlutastarfi eða 
fullri vinnu við annað. 

Sá einstaklingur á þá heimili 
sitt á vinnustað maka síns sem er 
í raun nokkuð sérstök staða. 

Það felast bæði dásamlegt 
tækifæri og ógnanir í því að búa og 
starfa á sama stað. Það er nærtækt 
að skjótast í vinnuna og næsta víst 
að verkefnin eru næg. Vinnutíminn 
og vinnudagar eru ekki rammaðir 
inn  með vinnutímaskilgreiningu 
eða stimpilklukku og vinnan flýtur 
því auðveldlega yfir lífið. Það 
getur verið gaman þegar unnið er 
sjálfstætt, verkin eru skemmtileg 
og árangurinn gefandi. Svo er 
líka skemmtilegt og frjálst að 
geta sleppt vinnunni tíma og 
tíma til dæmis á miðjum virkum 
vetrardegi og bara slakað á með 
bók. 

Sjálfstætt starf, búseta á 
vinnustað, sýnilegur árangur, 
frelsi og sveigjanleiki, allt eins 
og draumur í dós. Já, það er sko 
alveg rétt! 

En þar með er ekki í öllum 
tilfellum öll sagan sögð. Þeir 
sem eru hluti af fjölskyldu, eiga 
maka og ef til vill líka börn, þurfa 
að huga að því af alvöru hvernig 
þeim gengur að samþætt og skilja 
á milli starfs og fjölskyldulífs. Já, 
einmitt bæði samþætta og skilja á 
milli. Það er sannarlega gefandi 
og skemmtilegt að fjölskyldan sé 
saman að fást við verk á búinu 
og þannig sé fjölskyldulífið og 
starf bóndans samþætt. En það 
er líka alveg nauðsynlegt að látta 
ekki vinnu þess einstaklings sem 
er bóndi lita allt fjölskyldulífið 
og heimilislífið, það þarf líka að 
skilja á milli. 

Þetta er sérstaklega áríðandi 
þar sem annar aðilinn starfar utan 
bús. Þá þarf hann að mæta þar 
til vinnu og ef um fullt starf er 
að ræða hefur hann klárað sinn 
vinnutíma þegar hann heim 
kemur. Þá eru verkunum á búinu 
ef til vill ekki lokið og stundum 

liggur í loftinu krafa um að mæta 
þar til vinnu, eftir fullan vinnudag 
við annað, nú eða hún er bara skýr 
og ljós sérstaklega á ákveðnum 
álagstímum. Ef til vill ríkir um 
þetta fyrirkomulag góð sátt en það 
er ekki gefið. Athugum líka vel að 
þó góð sátt hafi verið einu sinni 
er ekki hægt að ætlast til að svo 
verði um aldur og ævi, bæði fólk 
og aðstæður breytast. 

Veltu því fyrir þér í fullri alvöru 
núna í vikunni hvort þú þurfi að 
endurmeta og skilja á milli eða 
samþætta starfið þitt sem bóndi 
og fjölskyldulífið á nýjan hátt? 

Tækifærið er núna. Ekki stinga 
höfðinu í sandinn, skella þér í 
vinnugallann og fara út að moka 
skít. Ekki nota gömlu tuggurnar 
til að loka á makann þegar 
hann óskar eftir sameiginlegum 
frístundum, þú ert íslenskur bóndi, 
alvöru garpur, þú getur breytt ef 
þú vilt! Skoðaðu málið heiðarlega 
og markvisst því að rannsóknir 
sýna að það hefur veruleg áhrif á 
heilsu, hamingju og velferð fólks 
að ná sátt um samspilið á milli 
vinnu og fjölskyldulífs. Gerðu 
það af virðingu við sjálfan þig 
og þá sem þú elskar mest. Gerðu 
samning við þig og þína um 
samþættinguna og skilin á milli 
heimilis og bús. Um hluti eins og 
sameiginlegan frítíma um helgar, 
um heilar fríhelgar og um lengri 
frí yfir árið talin í dögum eða 
vikum. Það er engin ein uppskrift 
rétt en ekki bara láta tíman líða 
og samskiptin við mikilvægast 
fólkið í lífi þínu reka á reiðanum! 
Það er yndislegt að vera saman 
við störf á búinu, sjá flekkinn 
breytast í ótal rúllur, dást að 
ásetningsgimbrunum og sægráu 
kvígunni sem loksins kom. En 
það er líka gaman að vera saman 
við eitthvað allt annað og skapa 
öðruvísi minningar.  

Við þurfum að virða okkur 
sjálf, okkar eigin lífsstíl, heilsu 
og hamingju. Njóta þess að vera 
bændur og líka að njóta þess að 
vera maki og foreldri og það þarf 
að rækta ástarlífið eins og tún, 
bera á, hlúa að, girða fyrir vanda 
og vera vakandi. 

Rannsóknir sýna að ef við 
ræktum og hlúum að okkar 
nánustu samböndum bætir það 
okkar eigin geðheilsu og þeirra 
sem í hlut eiga. Samskipti og 
sambönd skipta því verulegu máli 
fyrir lífsgæði. Gefðu þér tíma til að 
hlúa að þér og þeim sem þú elskar 
mest. Þeim sem sitja til borðs með 
þér á aðfangadagskvöld, ekki láta 
þá bíða, það kemur ekki betri tími 
seinna, farðu úr vinnugallanum og 
elskaðu í verki núna!

Heimildir:
S. Lyubomirsky, J. W. 
Santrock, http://www.apa.org/
monitor/jan08

Listin að lifa – geðheilsa
Kristín Linda Jónsdóttir sálfræðingur

Fjölskyldulíf

Hermann Jóhannsson mjólkurfræðingur og Otti Freyr Steinsson nemi.

Jón Stefán Friðjónsson mjólkurfræðingur við störf.

 Vinna á dönsku mjólkursamlagi Verknám 12 vikur
 Skóli Grunnnám 10 vikur
 Vinna í mjólkursamlagi Verknám
 Skóli Fagnám 1 11 vikur
 Vinna í mjólkursamlagi Verknám
 Skóli Fagnám 2 11 vikur
 Vinna í mjólkursamlagi Verknám
 Skóli Fagnám 3 14 vikur
 Vinna í mjólkursamlagi Verknám
 Skóli Sveinspróf 4 vikur

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Starfshópur um fyrirkomulag og 
framkvæmd refa- og minkaveiða 
hefur skilað skýrslu til umhverfis- 
og auðlindaráðherra. Hópurinn 
telur brýnt að bæta skipulag 
veiðanna en telur að nauðsynlegar 
umbætur rúmist innan ramma 
núgildandi laga.

Meðal annars telur starfshópurinn 
mikilvægt að draga fram eðlismun 
refaveiða annars vegar og 
minkaveiða hins vegar. Bendir 
hópurinn á að uppruni, eðli og atferli 
þessara dýrategunda sé ólíkt sem og 
forsendur, tilgangur og markmið 
veiðanna. Er lagt til að sett verði skýr 
markmið fyrir veiðar á ref og mink 
sem mótuð verði í samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Starfshópurinn telur að Umhverfisstofnun eigi að hafa áfram 

umsjón með og stjórn á opinberum 
aðgerðum sem ætlað er að hafa áhrif 
á stofnstærð og útbreiðslu villtra 
dýra. Sömuleiðis að sveitarfélög eigi 
að hafa áfram staðbundna umsjón 
og stjórn á aðgerðum innan sinna 
umdæma. Leggur hópurinn til að 
gerðir verði samningar milli ríkis 
og sveitarfélaga, til 3-5 ára í senn, 

um áherslur og fyrirkomulag veiða á 
minkum og refum. Einnig er lagt til 
aðreglugerð um refa- og minkaveiðar 
verði endurskoðuð.

 Loks er lagt til að komið verði 
á sérstökum samstarfsvettvangi 
hlutaðeigandi aðila um framkvæmd 
refa og minkaveiða í því skyni að 
auka samræmingu og skilvirkni.

Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 30. mars 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

TIL SÖLU
Jarðir og fyrirtæki á Suðurlandi

Jarðir:

Jörð Staðsetning Verð

Árbær Rangárvellir Tilboð
Bjarkarland Eyjafjöll Tilboð
Borg Þykkvibær 67 milljónir
Efri-Þverá Fljótshlíð Seld
Fosshólar Holtin 80 milljónir
Gerðar Landeyjar 34 miljónir
Hátún Landeyjar 65 milljónir
Hávarðarkot Þykkvibær Tilboð
Hellatún 1 Ásahreppur 55 milljónir
Húnakot Þykkvibær 59 milljónir
Jaðar Þykkvibær 28 milljónir
Lindartún Landeyjar 65 milljónir
Pula Holtin 90 milljónir
Steinar 2 og 3 Eyjafjöll 48 milljónir
Stórólfsvöllur (hluti ) Við Hvolsvöll Tilboð
Svínhagi Rangárvellir 39 milljónir
Vorsabær 1 ( hluti) Skeiðin Tilboð

Fyrirtæki:

Bifreiðaverkstæðið Bílvellir á Hvolsvelli Tilboð
Gistiheimilið Brenna á Hellu Tilboð
Varahlutaverslun Björns, Lyngási við Hellu 44 milljónir
Þvottahúsið Rauðalæk Tilboð

Höfum einnig til sölu 49.85 hluti í Kartöfluverskmiðju Þykkvabæjar hf, að nafnvirði kr. 21.000. 
Söluverð kr. 5.000.000,-
Allar nánari upplýsingar og myndir má nálgast á heimasíðu okkar www.fannberg.is og á 
skrifstofu.

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  sími-4087-5028
ÞRÚÐVANGI 18- 850 HELLU
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali
Jón Bergþór Hrafnsson viðskiptafræðingur

Leggja til umbætur á refa- og minkaveiðum
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Mikilvægt er að rétt sé staðið að 
lyfjagjöf í dýr, ekki síst í búfé þar 
sem afurðir þeirra eru ætlaðar 
til manneldis. Lyfjaþol örvera er 
sívaxandi vandamál í heiminum. 
Ábyrg lyfjanotkun í dýr dregur 
úr líkum á fjölgun lyfjaþolinna 
örvera auk þess sem minni 
líkur eru á að lyfjaleifar finnist 
í matvælum úr dýraríkinu. 
Jafnframt geta lyfjaleifar í 
matvælum verið hættulegar 
fólki með bráðaofnæmi.

Lyfjaþol og lyfjaleifar

Röng notkun lyfja getur aukið 
hættuna á að örverur myndi 
lyfjaþol og að lyfjaleifar finnist í 
dýraafurðum. Lyfjaþolnar örverur 
eru ónæmar fyrir örverudrepandi 
áhrifum sýklalyfja sem þær 
voru áður næmar fyrir og því 
getur reynst mjög erfitt að ráða 
niðurlögum sýkinga sem slíkar 
örverur valda ef sýklalyf sem 
algengt er að nota gegn þeim hrífa 
ekki lengur. Lyfjaleifar sýklalyfja 
í matvælum geta einnig stuðlað 
að myndun lyfjaþols hjá örverum 
í mönnum ásamt hættunni sem 
skapast fyrir þá sem eru með 
hvers kyns lyfjaofnæmi að fá 
ofnæmisviðbrögð vegna lyfjaleifa 
í matvælum sem þeir neyta. Ábyrg 
notkun dýralyfja er áhrifamesti 
þátturinn til að koma í veg fyrir 
þetta, sameiginleg ábyrgð liggur 
því hjá dýralæknum og bændum.

Skyldur dýralækna

Lög og reglugerðir fjalla um 
skyldur bænda og dýralækna 
sem þeir þurfa að standa 
skil á. Samkvæmt lögum nr. 
66/1998 um dýralækna og 
heilbrigðisþjónustu við dýr ber 
dýralæknum að upplýsa eiganda 
eða umráðamann dýra m.a. um 
ástand dýra og meðhöndlun, auk 
þess um algengar aukaverkanir 
og biðtíma afurðarnýtingar fyrir 
þau lyf sem notuð eru. Biðtími 
afurðarnýtingar er sá tími sem 
þarf að líða frá því að lyfið var 
síðast gefið dýrum samkvæmt 
venjulegum notkunarskilyrðum 
þar til nýta má afurðir dýra til 
manneldis. 

Dýralæknir má aðeins afhenda 
eða ávísa dýralyfjum þegar 
hann hefur sjúkdómsgreint dýr 
samkvæmt sömu lögum. Einnig 
segir í reglugerð nr. 539/2000 um 
heimildir dýralækna til að ávísa 
lyfjum að ekki sé leyfilegt að 
meðhöndla dýr með sýklalyfjum 
nema að undangenginni 
sjúkdómsgreiningu dýralæknis 
og skal dýralæknir sjálfur hefja 
meðhöndlunina ef um búfé er að 
ræða. 

Undantekning er þó á þessu 
ákvæði þannig að ef landfræðilegir 
staðhættir eða veðurfar eru 
þess valdandi að dýralæknir 
getur ekki hafið meðhöndlunina 
þá getur yfirdýralæknir veitt 
undanþágu. Dýralækni ber þá 

að gera sérstakan samning við 
viðkomandi bónda þar sem koma 
fram skilyrði sem báðir aðilar 
verða að uppfylla. Í reglugerð nr. 
303/ 2012 um rafræna skráningu 
dýralækna á dýrasjúkdómum 
og lyfjameðhöndlun er 
tilgreint að dýralæknum sem 
meðhöndla búfé sé skylt að 
skrá sjúkdómsgreiningar og 
upplýsingar um lyfjameðhöndlun 
dýra í sérstakan gagnagrunn 
Matvælastofnunar sem nefndur 
er „Heilsa“. Fram til þessa hefur 
aðeins verið hægt að skrá vegna 
nautgripa og hrossa, en nýlega 
bættist sauðfé við. Dýralæknar 
einir hafa aðgang að „Heilsu“ en 
gagnagrunnurinn miðlar og sækir 
upplýsingar úr skýrsluhaldskerfum 
Bændasamtaka Íslands og eru 
skráningar dýralækna sýnilegar 
bændum fyrir eigin dýr í 
skýrsluhaldskerfum þeirra, s.s. 
Huppu, Lambi og Worldfeng. 
Sláturhús fá upplýsingar 
úr „Heilsu“ um biðtíma 
afurðarnýtingar sláturdýra daglega 
sem eykur matvælaöryggi til muna 
og dregur þannig úr líkum á að 
lyfjaleifar séu í matvælum.

Skyldur bænda 

Umsjónarmaður búfjár er 
ábyrgur fyrir því að skráningar 
séu til staðar á sjúkdómum og 
lyfjameðhöndlunum í búfé hans. 
Í reglugerð nr. 916/2012 um 
merkingar búfjár eru ákvæði um 
heilsukort þar sem krafa er um 
að upplýsingar um sjúkdóma 
og meðhöndlanir séu skráðar á 
eyðublöð sem Matvælastofnun 
viðurkennir eða í tölvukerfi. 

Í reglugerð nr. 103/2010 um 
hollustuhætti sem varða matvæli 
er einnig kveðið á um að bændur 
skulu halda skrár um notkun á 
dýralyfjum þar sem fram koma 
dagsetningar lyfjagjafa, biðtími 
afurðarnýtingar ásamt skrá um 
sjúkdóma, en þar segir einnig 
að frumframleiðendur geti notið 
liðsinnis annarra við skráningar 
t.d. dýralækna. Ábyrgð á að þessar 
skráningar séu til staðar hvílir 
því á bændum og skulu slíkar 
skráningar vera aðgengilegar 
við opinbert eftirlit, en 
Matvælastofnun hefur eftirlit með 
lyfjanotkun í búfé auk eftirlits með 
ávísun dýralyfja hjá dýralæknum. 
Sjúkdóma- og lyfjaskráningar 
geta ýmist verið til staðar í 
tölvukerfum eða á eyðublöðum 
(heilsukort) sem Matvælastofnun 
samþykkir. Hafi bændur aðgang 
að skráningum dýralækna, 
t.d. í skýrsluhaldskerfum eða 
eyðublöðum útfylltum af 
dýralæknum, þurfa bændur ekki 
að skrá upplýsingarnar sjálfir. Á 
heimasíðu Matvælastofnunar er 
að finna dæmi um heilsukort sem 
Matvælastofnun samþykkir.

Guðrún Lind Rúnarsdóttir,
sérfræðingur lyfjamála og 
aukaafurða dýra

Notkun dýralyfja í búfé

...frá heilbrigði til hollustu

Það er mikið að gerast hjá Matís 
um þessa mundir því Ísland fer 
með formennsku í Norræna 
ráðherraráðinu og leggur áherslu 
á eflingu lífhagkerfisins í þriggja 
ára formenskuáætlun sem hlotið 
hefur nafnið NordBio. Sigrún Elsa 
Smáradóttir er verkefnisstjóri 
NordBio verkefnisins á vegum 
Matís og svarði hún nokkrum 
spurningum af því tilefni.

– Matarsmiðjur Matís, út á 
hvað gengur það verkefni, hvar 
eru matarsmiðjurnar staðsettar á 
landinu og hver er tilgangur þeirra ?

„Matarsmiðjur Matís eru fyrst 
og fremst hugsaðar til að vera 
frumkvöðlum og smáframleiðendum 
matvæla til aðstoðar, hvort sem 
þeir þurfa aðstöðu eða aðstoð við 
vöruþróun eða  framleiðslu. Innan 
Matís er fjöldi sérhæfðra ráðgjafa 
sem framleiðendur geta nýtt sér til 
þess að auka fjölbreytni og gæði 
sinnar framleiðslu. Sérfræðingar 
Marís veita aðstoð við allt frá þróun 
uppskrifta, vinnsluferla og gæðakerfa 
til framkvæmdar á skynmati og 
innihaldsmælingum auk annarra 
þátta sem snúa að vöruþróun eins 
og hönnunar umbúða og útlits vöru. 
Markmiðið er að leysa það sem upp 
kemur í vöruþróun og framleiðslu og 
fá út sem besta vöru. Vöruþróunin 
getur falið í sér þróun hagkvæmari 
vinnsluferla, betri nýtingu hráefnis, 
nýtingu áður ónýtts hráefnis eða 
jafnvel þróun betri umbúða sem auka 
söluhæfni og líftíma svo eitthvað sé 
nefnt“, segir Sigrún.

– Formennska í Norræna 
ráðherraráðinu, hvað er það og út 
á hvað gengur það verkefni?

„Já, Ísland fer með formennsku 
í Norræna ráðherraráðinu og leggur 
áherslu á eflingu lífhagkerfisins 
í þriggja ára formenskuáætlun 
sem hlotið hefur nafnið NordBio. 
Matís hefur fengið það hlutverk að 
leiða nýsköpunarverkefni á þessu 
sviði og mun leggja áherslu á þrjú 
verkefnasvið. Þau eru nýsköpun og 
vöruþróun á sviði matvæla, aukning 
sjálfbærni í matvælaframleiðslu 
og aukna framleiðslu lífmassa. 
Matarsmiðjur Matís munu nýtast 
mjög vel þegar kemur að nýsköpun 
og þróun nýrra matvara“. 

– Þið eruð að auglýsa eftir 
umsóknum í verkefnið. Hvað getur 
þú sagt mér um það og hvernig 
verður það gert og hvað viljið þið 
fá út úr því ? 

„Í fyrsta hluta verður auglýst 
eftir þátttakendum í stutt 
vöruþróunarverkefni á sviði matvæla 
bæði hér heima og á Grænlandi og 

í Færeyjum. Hægt er að sækja um 
þátttöku á heimasíðu Matís til 13. 
mars með því að fylla þar út stutta 
umsókn. Hér erum við sérstaklega 
að líta til aðila sem hafa nú þegar 
nokkuð mótaðar hugmyndir 
um hvaða vörur þá langar að 
framleiða og hafa jafnvel verið 
að prófa sig áfram lengi en vantar 
herslumuninn til að geta framleitt 
og markaðssett vöruna. Verkefnið 
veitir þessum aðilum þá aðgang að 
matarsmiðjum og sérfræðingum 
til að fullgera vöruna, komast yfir 
hindranir og framleiða frumgerðir 
vörurnar. Stefnt er að því að hefja 
vöruþróunarvinnuna núna um 
mánaðarmótin mars - apríl og að 
vörur verði tilbúnar í byrjun júní 
en þá verður afraksturinn kynntur 
á ráðstefnu sem haldinn verður á 
Selfossi í tengslum við norrænan 
ráðherrafund 25. júní“, segir Sigrún 
ennfremur.

– Þið eruð með matarsmiðju á 
Flúðum.  Hvernig hefur það verkefni 
gengið og hvernig viðtökur hafið þið 
fengið við smiðjunni ?

„ Það er rétt, við erum með flotta 
matarsmiðju á Flúðum en einnig á 
Höfn og í Reykjavík. Ég held að 
fullyrða megi að smáframleiðendur 
sem starfað hafa með okkur 
eru almennt mjög ánægðir með 
þjónustuna sem þeir fá hjá Matís 
og það að geta komið inn í vönduð 
eldhús þar sem aðgengi er að 
ýmiskonar framleiðslu tækjum til 
að þróa og jafnvel framleiða vörur 
sínar. Það veitir þeim tækifæri til að 
fá framleiðsluna vottaða til sölu á 
neytendamarkaði án þess að leggja 
út í þann stofnkostnað sem fylgir 
framleiðslueldhúsi. Þannig geta 
menn sannreynt eftirspurnina eftir 

vörunni, þróað vöruna að þörfum 
markaðarins og í kjölfarið metið á 
hvaða tímapunkti skynsamlegt er að 
fjárfesta í eigin framleiðsluaðstöðu.“.

– Er mikil gróska í matarmenningu 
þjóðarinnar og af hverju þessi mikli 
áhugi á mat og matargerð ?

„ Já,  áhugaverðar hugmyndir að 
nýjum og bættum vörum eru stöðugt 
að  koma upp í samskiptum okkar við 
smáframleiðendur. Við sjáum einnig 
að smáframleiðendur eru alltaf að 
verða meðvitaðri um gildi góðra og 
vel hannaðra umbúða og merkinga, 
bæði til að tryggja gæði vörunnar 
sem og til að gera hana söluvænni. 
Góð dæmi um verkefni sem stuðlað 
hafa að þessari þróun eru verkefni 
sem unnin voru í samstarfi Matís,  
Listaháskóla Íslands og bænda/
smáframleiðenda og kölluðust 
„Stefnumót hönnuða og bænda“ 
en þau verkefni urðu til þess að 
margir fóru að líta þessa þætti öðrum 
augum og sjá gildi fjölbreyttrar 
samvinnu. Í framhaldinu hafa fleiri 
smáframleiðendur nýtt sér þjónustu 
hönnuða við gerð sinna vara sem 
aftur eykur verðmæti hennar“. 

– Eitthvað að lokum sem þú vilt 
koma á framfæri ? 

„Já, ég vill eindregið hvetja þá 
sem hafa hugmyndir að nýjum eða 
endurbættum matvörum til að fara 
inn á heimasíðu Matís og kynna sér 
málið. Allir geta sent inn umsókn 
bæði smáframleiðendur matvæla 
sem þegar eru með vörur á markaði 
en vilja auka vöruúrvalið og einnig 
þeir sem eru að stíga sín fyrstu 
skref í matvælaframleiðslu. Nú er 
tækifærið til að hrinda hugmyndum 
í framkvæmd og fá aðstoð færustu 
sérfræðinga til þess“, sagði Sigrún 
að lokum. /MHH

Matarsmiðjur Matís í norrænni nýsköpun:

Kallað eftir áhugaverðum 
hugmyndum

Sigrún Elsa Smáradóttir , sem er verkefnisstjóri NordBio verkefnisins á vegum Matís.

Í síðasta mánuði var undirritaður samningur um áframhaldandi samstarf 
Matís og sveitarfélaganna fjögurra í uppsveitum Árnessýslu; Hrunamanna-
hrepps, Bláskógarbyggðar, Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Grímsnes- og 
Grafningshrepps. Samningurinn gerir Matís kleift að standa áfram fyrir 
matarsmiðju á Flúðum.
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Fagþing nautgriparæktarinnar 
2014 verður sett fimmtudaginn 27. 
mars kl. 13:00 af  Sigurði Loftssyni, 
formanni Landssambands 
kúabænda. Ávarp sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, Sigurðar 
Inga Jóhannssonar hefst kl. 13:05. 

Málstofa 1. Markaðshorfur 
nautgripaafurða

Kl. 13:15. 
Horfur á mjólkurmarkaði til 

2020. Einar Sigurðsson, forstjóri 
Mjólkursamsölunnar.

Kl. 13:40.
Horfur á nautakjötsmarkaði til 

2020. Ágúst Andrésson,

formaður Landssamtaka 
sláturleyfishafa og forstöðumaður 

kjötafurðastöðvar KS. 
Kl. 13:55.

Framleiðsluaðstaða nautgripa-
ræktarinnar. Baldur Helgi 

Benjamínsson, framkvæmdastjóri 
Landssambands kúabænda.

Kl. 14:10.
Fyrirspurnir og umræður. 

Málstofa 2. 
Nautakjötsframleiðslan

Kl. 14:25.
Húsvist, framleiðslu-aðstaða og 
hagkvæmni holdanautabúskapar.
Unnur Salóme Árnadóttir, ráðu-

nautur hjá Nortura SA í Noregi.
Kl. 14:55. 

Efling nautakjötsframleiðslunnar 
– átaksverkefni RML. Runólfur 

Sigursveinsson, RML.
Kl. 15:10. 

Fyrirspurnir og umræður.
Kl. 15:20. Kaffihlé.

Málstofa 3. Mjólkurframleiðslan 
– fóðrun mjólkurkúa

Kl. 15:45.
Áhrif fóðrunar á efnainnihald 

mjólkur, með sérstakri áherslu 
á  mjólkurfitu. Jóhannes 
Sveinbjörnsson, LbhÍ.

Kl. 16:10. 
Fóðrun mjólkurkúa í geldstöðu 

og kringum burð. Berglind Ósk 
Óðinsdóttir, RML.

Kl. 16:25. 
Fyrirspurnir og umræður.

Málstofa 4. 
Mjólkurframleiðslan – aðbúnaður 

og framleiðsluaðstaða

Kl. 16.45.
Hvað má framleiðsluaðstaðan 

kosta? 
Unnsteinn Snorri Snorrason, RML

Kl. 17.10. 
Samspil aðbúnaðar, tæknistigs 

og afurða. Snorri Sigurðsson, 

Videncenter for Landbrug.
Kl. 17.25.

Fyrirspurnir og umræður
Kl. 17.45.

Samantekt og ráðstefnuslit, 
Guðný Helga Björnsdóttir, 

formaður fagráðs í nautgriparækt.
Kl. 18.00. Léttar veitingar.

Landssamband kúabænda með fagþing, aðalfund og árshátíð:

Fagþing nautgriparæktarinnar 2014 á Hótel Sögu fimmtudaginn 27. mars 

 Brúarvogi 1-3, Reykjavík 
540 1150 540 1155540 1100   

Vertu til er vorið kallar
Aðalfundur LK
– Hótel Sögu 28. og 29. mars

Föstudagur, 28. mars 

Kl. 10:00 Fundarsetning, kosning  
                starfsmanna fundarins
                og kjörbréfa- og 
                uppstilling arnefndar
Kl. 10:10  Skýrsla stjórnar – 
                Sigurður Loftsson, 
                formaður LK
Kl. 10:40  Ávörp gesta/umræður 
                um skýrslu stjórnar 
Kl. 12:00  Hádegisverður fyrir 
                fulltrúa, maka og gesti 
                fundarins
Kl. 13.00  Fundi fram haldið.
Kl. 14.00  Niðurstöður kjörbréfa-
                nefndar lagðar fram
Kl. 14.10  Almennar umræður
Kl. 15:00  Kaffihlé
Kl. 15.15  Umræðum fram haldið
Kl. 16:00  Skipan í nefndir, málum 
skipað til nefnda og nefndastörf
Kl. 18:00  Fundi frestað

Laugardagur, 29. mars

Frá kl.   7 Morgunverður
Kl.   8:00 Nefndastörf
Kl. 12:00  Hádegisverður 
Kl. 13:00  Afgreiðsla mála
Kl. 15:00  Kaffihlé
Kl. 15:20 Afgreiðsla mála/
                Kosningar
Kl. 16:30  Önnur mál
Kl. 17:00  Áætluð fundarlok

ÁrshátíðLK
– Hótel Sögu 29. mars 
Árshátíð Landssambands 
kúabænda er á Hótel Sögu 
laugardaginn 29.mars og er húsið 
opnað klukkan 19:00. 

Veislustjóri er Rögnvaldur gáfaði. 

Forréttur
Hægeldaður lax, ákavíti 

marinerað laxatartar, nýpumauk, 
radísusalat, dillpesto, stökkt 
hrökkbrauð og öskukrydd 

Aðalréttur
Prime af lambi og nautafille á 

beði af grænertu- og myntumauki, 
úrval af gljáður rótargrænmeti, 

kartöflur og sósa Bercy 

Eftirréttur
Súkkulaði chilli mousse og 

hvítsúkkulaðimousse á hnetubotni, 
Mohito ís og bláberja mauk.

Hljómsveitin Blek og byttur 
spilar fyrir dansi

Miðaverð er 7.500 kr – 
miðapantanir í síma 460 4477 – 

gisting í síma 525 9900
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Ég ólst upp á Akureyri til 
níu ára aldurs. Eins og allir 
vita er Akureyri höfuðstaður 
öskudagsins og var þar til 
siðs að börn gengju í búðir og 
fyrirtæki, íklædd búningum, og 
ynnu sér inn sætindi með söng. 
Þegar leið á daginn safnaðist 
síðan múgur og margmenni 
saman á Ráðhústorginu þar 
sem kötturinn var sleginn úr 
tunnunni. Þessi siður breiddist 
síðan út um land allt og á 
öskudag má því reikna með að 
rekast á ketti, trúða, alls konar 
óvætti og skrípi sem óvenjulegt 
er að hitta á förnum vegi aðra 
daga.

Þegar líða tók að öskudegi í 
minni æsku varð líf í tuskunum. 
Börn fóru að skeggræða við 
foreldra sína (einkum þó mæður) 
um hvers konar búningum þau 
gætu klæðst. Svo hófu mæðurnar 
saumaskapinn. Þá var líka 
gjarnan farið í Sigga Gúmm, 
sem mér er sagt að hafi verið 
stærsta leikfangaverslun landsins 
á sinni tíð og hét sjálfsagt 
Leikfangaverslun Sigurðar 
Guðmundssonar. Þar mátti 
kaupa margskonar aukahluti, 
hatta, grímur og leikfangavopn 
af ýmsu tagi.

Mamma lét sig ekki muna um 
að búa mig út sem Hróa Hött, 
sem kúreka og sjálfsagt eitthvað 
fleira sem mér er horfið úr minni. 
Hún settist við saumavélina sína 
og Voilá! Búningarnir voru síst 
lakari en þeir sem nú má kaupa í 
ýmsum leikfangaverslunum. 

Ég hins vegar bjó við það 
ofbeldi (að eigin mati) að mér var 
bannað að eiga skotvopn. Sama 
hvað ég tuðaði og skældi fékk 
ég ekki hróflað við þeim pabba 
og mömmu með það. Foreldrar 
mínir voru vinstrisinnaðir 
herstöðvarandstæðingar og 
líklega skýrist þessi afstaða 
þeirra gagnvart skotvopnum af 
því. Í það minnsta var þeim af 
einhverjum ástæðum alveg sama 
þó ég ætti boga og örvar, sverð 
og allra handa vopn önnur en 
byssur kæmu ekki inn á heimilið! 
Þar með voru engar hvellhettu 
skammbyssur tiltækar þegar ég 
vildi gerast kúreki og syngja 
fyrir nammi. Þetta olli mér miklu 
hugarangri því þrátt fyrir að ég 
sífraði stanslaust svo dögum 
skipti var ekki við þetta komandi.

En henni mömmu var ekki alls 
varnað. Þegar ég var alveg orðinn 
vonlaus um þetta fyrirtæki allt 
saman birtist hún allt í einu með 
rosa flotta skammbyssu. Hana 
hafði hún, að sögn, fengið lánaða 
hjá syni einhverrar vinkonu 
sinnar og ég mátti fá hana til 
að fullkomna kúrekabúninginn. 
Ég þóttist himinn höndum hafa 
tekið, hélt svo út í öskudaginn 
eldsnemma og hef örugglega 
komið með kíló af nammi heim 
eftir sönginn.

Seinna var ég eitthvað að 
snuðra heima hjá mér, eins og 
börnum er tamt. Kemur þá ekki 
byssan góða í leitirnar. Hún 
mamma hafði vitanlega séð 
aumur á stráknum sínum og 
laumast í Sigga Gúmm og keypt 
byssuna góðu þar. Þannig eru 
mömmur nefnilega, þær gera allt 
fyrir börnin sín. Takk mamma, 
fyrir byssuna góðu.

Þess má geta að börnin 
mín þurfa nú að búa við sama 
ofbeldi og ég bjó við, enda eiga 
þau vinstrisinnaða friðarsinna 
fyrir pabba. Engar byssur skulu 
koma inn á heimilið. Já, lífið það 
gengur í hringi.  /fr

STEKKUR 
Öskudagur 
og ofbeldi

Eftirtektarverður árangur í afurðasemi kúa á bænum Þingmúla í Skriðdal:

Meðalafurðir búsins jukust um 
1.213 kg á árskú milli ára
Á bænum Þingmúla í Skriðdal á 
Austurlandi hafa orðið töluverðar 
breytingar á kúabúskapnum 
síðustu árin og eftirtektarverður 
árangur í afurðasemi kúnna náðist 
á nýliðnu ári er meðalafurðir 
búsins jukust um 1.213 kg 
á árskúna frá fyrra ári. Að 
búskapnum hafa um árabil staðið 
þau Sigurbjörn Árnason og Ásta 
Sigríður Sigurðardóttir, en nú eru 
sonur og tengdadóttir komin til 
liðs við þau. 

Sigurbjörn og Ásta hófu búskap á 
jörðinni árið 1978. Fyrst bjuggu þau 
með sex kýr ásamt sauðfé en juku 
síðan við mjólkurframleiðsluna og 
árið 1985 var nýtt 22 kúa básafjós 
byggt.

Sindri Fannar, sonur Sigurbjörns 
og Ástu, kom inn í búskapinn fyrir 
tveim árum, eða um það leyti sem 
hann kláraði búfræðinám sitt frá 
Hvanneyri. Ári síðar flutti svo einnig 
á staðinn unnusta hans, Jóna Sigríður 
Guðmundsdóttur, en hún var einnig 
í námi á Hvanneyri og útskrifaðist 
þaðan síðasta vor. Í dag standa því 
þau fjögur að búskapnum með og 
hafa því augljóslega gott svigrúm til 
að skipuleggja sig og að sinna þeirri 
vinnu sem til fellur á búinu. 

Markvissari fóðrun og bætt 
frjósemi

Sindri var spurður hvernig hann 
skýrði mikla afurðaaukningu 
sem orðið hefði á undanförnum 
misserum. 

„Hvað varðar þessa miklu 
afurðaaukningu er best að lýsa 
með markvissari fóðrun og bættri 
frjósemi. Þegar við komum inn 
í búskapinn var ákveðið að gera 
allt til þess að nýta það sem til er 
hér og gera enn betra. Við vissum 
það einnig að ef það myndi takast 
þá myndu skapast hér forsendur 
til þess að stækka búið og auka 
framleiðsluna til muna. Þetta hófst 
allt með því að taka svolítið til í 
hópnum, lóga gripum sem mjólkuðu 
lítið og koma að gripum sem voru 
efnilegri samkvæmt kynbótaspá. 
Þá þurftum við að meta túnin og 
hefja endurræktun á þeim sem ekki 
skiluðu nægri uppskeru, ákveða 
áburðarskammta og skipuleggja 
heyskapinn eins og sláttutíma og 
verkun heyjanna.“ Sindri segir að 
það séu ekki síst smáatriðin sem 
skipti miklu máli til að ná frekari 
framförum. Það séu atriði eins og 
lýsing, loftræsting og hreinlæti 
í fjósinu sjálfu svo gripunum líði 
sem best.

 
Nýta Nor-For til að meta 

fóðurþörf

Í byrjun síðasta árs byrjuðu þau einnig 
að nota Nor-For fóðuráætlanakerfið. 
Varð þeim þá betur ljóst hvernig 
gróffóður væri best að gefa samhliða 
og hvaða kjarnfóðurblanda hentaði 
gróffóðrinu. Í kjölfarið hafa þau gefið 
þrjár tegundir af gróffóðri, þrisvar á 
dag ásamt heimaræktuðu byggi og 
kjarnfóðri. Að sögn Sindra Fannars 
hefur meltanleikinn á gróffóðrinu 
verið ágætur, en rúllurnar eru með 
7 cm söxun. 

„Gróffóðrið samanstendur af 
snemmslegnu, þurru heyi af túni í 
góðri rækt eða áborinni há, grænfóðri 
sem samanstendur af höfrum, ertum 
og repju og síðan grófu heyi af 
eldri túnum. Snemmslegna heyið 
er orkumikið og hefur þokkalegt 
próteinvægi.

Þá gefa þau bygg tvisvar á dag, 
fyrir mjaltir kvölds og morgna. 
Hámjólkakýr í upphafi mjaltaskeiðs 
fá þó ekki mikið bygg en þeim mun 

meira af kjarnfóðri í staðinn. Það er 
ekki fyrr en við 60-80 daga frá burði 
að þau auka bygggjöfina í hlutfalli 
við kjarnfóðurgjöf. Kýr sem eru 

komnar á seinni hluta mjaltaskeiðs 
og mjólka 17 lítra eða minna fá svo 
eingöngu bygg með gróffóðrinu og 
ekkert kjarnfóður, að sögn Sindra.

Kýr sem mjólka 30 lítra og eru 
komnar 100 daga frá burði fá um 6 
kg af kjarnfóðri ásamt 5 kg af byggi 
á dag. Kjarnfóðurgjöfinni skipta þau 
í tvær gjafir á dag en fái kýrnar 6 kíló 
er gjöfinni skipt í þrennt yfir daginn. 
Í slíkum tilfellum er kjarnfóðrið 
gefið um miðjan daginn, um leið 
og þau gefa kúnum grænfóðrið.

 
Hefðbundið uppeldi

„Í Þingmúla eru kálfar hafðir í 
hálmstíu til 3-4 mánaða aldurs og 
eru hafðir á mjólkurgjöf. Broddinn fá 
þeir eins lengi og hann er til en síðan 
duftmjólk, í tveimur skömmtum, 4-8 
lítra á dag eftir aldri. 

„Í flestum tilfellum venjum við 
þá af mjólk 3 mánaða gamla. Ásamt 
mjólkurgjöfum fá þeir kálfaköggla 
og úrvalshey. Eftir mjólkurfóðrun 
eru kálfar aldir upp á viðhaldsfóðri, 
en þar sem hér í Þingmúla er 
því miður plássleysi höfum við 
uppeldisaðstöðu á næstu jörð hjá 
nágranna okkar sem hefur verið að 
draga úr sinni starfsemi. Þar ganga 
allar kvígur úti yfir sumarið ásamt 
nokkrum uxum. Kvígur eru síðan 
allar sæddar, flestar með óreyndum 
nautum, við aldurinn 14-17 mánaða, 
fer eftir þroska og stærð. Í flestum 
tilfellum næst fang í þær 16 mánaða 
gamlar,“ segir Sindri.

 
Góðar horfur í ár

En hvernig horfir þessi ungi og 
augljóslega kraftmikli bóndi til á 
stöðuna eins og hún er í dag? 

„Horfurnar á þessu ári eru mjög 
góðar hjá okkur. Við munum að öllum 
líkindum ná að auka framleiðsluna 
enn frekar en raunin er samt sú að 
fjósið sjálft er að verða takmarkandi 
þáttur hjá okkur. Það er því ljóst að 
það þarf að koma til uppbyggingar 
í mjög náinni framtíð. Þá er gott að 
sala á mjólkurafurðum sé eins og hún 
er núna og verður vonandi áfram en 
um það ríkir vissulega óvissa. 

Við teljum okkur geta framleitt 
mjólk með hagkvæmum hætti á þessu 
afurðastöðvaverði og erum fegin að 
það sé greitt fullt afurðastöðvaverð, 
því annars væri þetta tapaður leikur. 
Ég held að núna þurfi einmitt hinir 
minni mjólkurframleiðendur að taka 
sig á og auka við framleiðsluna svo 
hægt verði að anna eftirspurninni 
eftir mjólk. Það er hins vegar dýrt að 
byggja, rækta land og síðast en ekki 
síst, allt of dýrt að kaupa sér kvóta, 
svo nú ætti einnig að nota tækifærið 
og endurskoða mjólkursamninginn, 
styrkjakerfið og kvótakerfið því eins 
og staðan er núna er mjög erfitt fyrir 
bú eins og þetta að fara út í stóra 
framleiðsluaukningu.“

 
Draumurinn að byggja nýtt fjós

Að sögn Sindra Fannars er 
draumurinn að ráðast í fjósbyggingu 
í framtíðinni og auka framleiðsluna 
að minnsta kosti um helming. Þá eru 
hugmyndirnar að byggja nýtt fjós 
og að breyta því gamla í aðstöðu 
fyrir uppeldi á kvígum. Til að þessi 
áform gangi eftir þarf þó ýmislegt 
að breytast að mati Sindra, bæði 
hvað snertir fjármögnunarleiðir 
í landbúnaði og núverandi 
framleiðslukerfi.

„Það er frekar erfitt að fjárfesta 
í nýbyggingu fyrir tugi milljóna 
ásamt því að fjárfesta í kvóta fyrir 
sömu upphæð til þess eins að geta 
hafið framleiðslu. Þetta er afar einfalt 
hagfræðidæmi sem gengur bara ekki 
upp,“ sagði Sindri Fannar. 

Ítarlegri umfjöllun má finna 
vefsíðunni naut.is. 
  /Snorri Sigurðsson.

Sindri Fannar Sigurbjörnsson og Ásta Sigríður Sigurðardóttir.

Grunnurinn að góðu verki er gott gróffóður.  Mynd / Sindri Fannar

Fjósið er nokkuð hefðbundið básafjós.  Mynd / Sindri Fannar
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Næsta blað kemur næst út 20. mars

Kemi • Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík • www.kemi.is • Sími: 544 5466
Opið: Mánudag - fimmtudags: Frá kl. 8.00-17.30. Föstudaga: Frá kl. 8.00-17.00.
Kemi • Tunguhálsi 10 110 Reykjavík

ODORITE
ÖRVERUHREINSIR

MILDEX-Q
MYGLUEYÐIR

WIPE OUT
OFNA OG GRILLHREINSIR

NOVADAN
KLÓRTÖFLUR
- Í POTTINN

SEPT-O-AID
ÖRVERUR FYRIR ROTÞRÆR

HÁÞRÝSTIDÆLUR

ÚRVALS VÖRUR FYRIR VIÐHALDIÐ OG VERKIN Í BÚSTAÐNUM.
KÍKTU Í KEMI BÚÐINA OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

ERTU Á LEIÐ Í BÚSTAÐINNERTU Á LEIÐ Í BÚSTAÐINN

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

www.VBL.is

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

• FARMER L 850 – 3 skeri
• FARMER M 850 – 4 skeri
• FARMER M 950 – 4 skeri
• FARMER MS 950 Vario – 4 skeri
• FARMER MS 950 Vario – 5 skeri

TIL AFGREIÐSLU STRAX

Vandaður 4 skera vendiplógur (8 vikna afgreiðslufrestur)  

• Vökvastillanleg plógfarsbreidd 30-50 cm 
• Með fjaðraútslætti, diskaskerum og ristlum við hvert moldverpi. 
• Fyrsta plógfar vökvastillanlegt  
• Auðveldur í stillingum
• Lyftist vel frá jörðu og góður í snúningi

TILBOÐSVERÐ kr. 2.990.000 +vsk.
Aðeins tveir fyrstu eru á þessu tilboðsverði

PLÓGAR FRÁ VOGEL & NOOT
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Nokkur umræða hefur verið í 
þjóðfélaginu og fjölmiðlum að 
undanförnu um skort á íslenskum 
lífrænt vottuðum kjúklingi á 
markaði. Þessi skortur komst 
einnig í umræðuna í tengslum 
við fyrirhugað bann við notkun 
á sveppamassa í lífrænt vottaðri 
ræktun, þar sem hann er 
samsettur að hluta til úr driti sem 
fellur til við almennt hænsnaeldi. 

Fáein lífrænt vottuð landnáms-
hænsnabú eru rekin á landinu en þau 
eru afar smá og kjötafurðir frá þeim 
ekki á almennum markaði. En hvers 
vegna eru ekki rekin lífrænt vottuð 
kjúklingabú á Íslandi þegar eitt og 
annað virðist kalla á þau; ekki 
síst neytendur? Innfluttir lífrænt 
vottaðir kjúklingar hafa nú um 
nokkurt skeið fengist í einhverjum 
verslunum á Íslandi. 

Ýmislegt óljóst um 
forsendur og skilyrði

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson hefur 
verið ráðunautur Bændasamtaka 
Íslands í lífrænni ræktun síðastliðin  
20 ár. „Allra síðustu árin hefur 
markaður fyrir flest lífrænt 
vottuð matvæli aukist og hafa 
Samtök lífrænna neytenda, sem 
voru stofnuð fyrir þremur árum, 
meðal annars skorað á bændur að 
auka bæði magn og fjölbreytni á 
markaði.  Sem ráðunautur hef ég 
reyndar gert það um langt árabil, 
síðast í Bændablaðinu í vetur 
— og þá með áherslu á mjólk og 
kjúklingakjöt.  Það liggur fyrir að 
verið er að flytja inn lífrænt vottað 
hænsnafóður frá Danmörku og í 
fyrra hófst innflutningur lífrænt 
vottaðra kjúklinga frá sama landi. 

Nokkrir aðilar hafa haft samband 
við mig á seinni árum, en þó 
mest síðustu vikurnar, varðandi 
möguleika á lífrænni eða vistvænni 
kjúklinga- og eggjaframleiðslu.  
Vottunarstofan Tún getur vottað 
lífrænt kjúklingaeldi samkvæmt 
eigin reglum sem eru í samræmi 
við Evrópureglur um lífræna 
framleiðslu.  

Ég hef rætt þessi mál í atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytinu og mælt 
með því að skrefið sé stigið til fulls; 
farið verði að undirbúa framleiðslu 
lífrænt vottaðra kjúklinga að kröfu 
markaðarins. Þá hef ég beðið 
Vottunarstofuna Tún að skoða 
slíkt eldi með tilliti til vottunar 
á húsakosti, aðbúnaði og fleira. 
Ég hef kynnt mér sjónarmið 
kjúklingabænda og rætt við ýmsa 
um helstu vandamál sem þarf að 
leysa ef af slíku eldi yrði og er þá 
miðað við að hægt sé að fá nægilega 
mikið lífrænt vottað fóður af réttum 
gæðum. Fyrir það fyrsta þarf að 
huga vel að sjúkdómavörnum, 
sérstaklega ef gerðar eru kröfur 
til útivistar — en ég hef ekki 
fengið svör frá Vottunarstofunni 
Túni hvað það varðar. Hugsanlega 
þarf að útvega kjúklingakyn sem 
hentar og er viðurkennt til lífrænnar 
framleiðslu. Loks þarf að vera 
slátrunaraðstaða fyrir kjúklinga 
með lífræna vottun.

 
Innflutning á nýjum stofni yrði 

á félagslegum grunni

Ólafur segir að komi til 
innflutnings eggja, til að innleiða 
nýjan kjúklingastofn til lífrænnar 
framleiðslu, þyrfti slíkt framtak 
sennilega að vera á félagslegum 
grunni, líkt og um annan innflutning 
hænsnfugla.  „Kostnaður gæti orðið 
verulegur en á móti vegur að hér 
er að myndast framtíðarmarkaður 
sem þarf að sinna strax. Að öðrum 
kosti verða gerðar auknar kröfur um 
innflutning á þessu kjöti sem ég tel 
afleitan kost — hvernig sem á málið 
er litið.

Ég hef spurst fyrir um það hvaða 
hænsnakyn eru einkum notuð við 
lífræna kjúklingaframleiðslu í 
nágrannalöndunum, en því miður 
eru ekki komin svör ennþá. Það 
er þó ekki hægt að útiloka að nota 
þann stofn sem hér er notaður í 
hefðbundinni framleiðslu, því 
það hefur aldrei verið reynt hér.  
Einnig má velta fyrir sér að gerð 
verði athugun á lífrænu eldi hana 

af stofni landnámshænsna en 
slík hænsni eru nokkuð notuð við 
lífræna eggjaframleiðslu. Þar væri að 
sjálfsögðu um rýrari skrokka að ræða, 
sennilega dekkra kjöt, en hugsanlega 
bragðgott og gæti fallið að smekk 
einhverra neytenda að minnsta kosti.  
Þá gætu landnámshænsnin reynst 
þolnari gegn sjúkdómum sem kunna 
að tengjast útivist.“

Fjárvana stuðningskerfi 
til aðlögunar

„Ég tel mikilvægt að bæði 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
(RML) og Landbúnaðarháskóli 
Íslands (LbhÍ) komi að þessum 
málum án tafar.  Nú þegar er 
ljóst að forráðamenn RML vilja 
huga að leiðbeiningum vegna 
slíkrar framleiðslu en ekki er ljóst 
hvort LbhÍ er reiðubúinn að sinna 

rannsóknum í þágu lífræns búskapar 
með markvissari hætti en verið hefur 
til þessa. Það væri samt til mikilla 
bóta ef hægt væri að fara af stað með 
einfaldar eldistilraunir í samvinnu 
við áhugasama kjúklingabændur 
eða nýliða sem vilja hasla sér völl í 
lífrænni kjúklingaframleiðslu,“ segir 
Ólafur og bætir því við að það sé 
bagalegt að aðlögunarstuðningskerfið 
sem tók gildi 2011 — og gerir m.a. 
ráð fyrir stuðningi við lífræna 
kjúklingarækt — sé fjárvana, þannig 
að ekki sé hægt að taka inn nýja 
framleiðendur.

Ólafur segir að skortur á lífrænt 
vottuðum landbúnaðarvörum á 
íslenskum búvörumarkaði hafi komið 
til umræðu á nýliðnu búnaðarþingi og 
ljóst sé að skoða þurfi vandlega stöðu 
mála og undirbúa stefnubreytingu í 
landbúnaðarkerfinu til að gera lífræna 
framleiðslu hærra undir höfði en 

hingað til. „Þar með þarf að móta 
stefnu varðandi ræktun erfðabreyttra 
nytjajurta en dreifing þeirra, svo sem 
byggs, í íslensku akurlendi, er vísasta 
leið til að koma í veg fyrir eðlilega 
eflingu lífræns landbúnaðar hér á 
landi.  Reikna má með að farið verði 
að gera ákveðnari kröfur um að hafin 
verði framleiðslu á lífrænt vottuðu 
svínakjöti og lífrænt vottuðum 
eggjum, en þau eru reyndar framleidd 
í mjög smáum stíl hér á landi.

Það er brýnt að svara eftirspurn frá 
neytendum um íslenska lífrænt vottaða 
kjúklinga og sömuleiðis að veita þeim 
stuðning sem áhugasamir kunna að 
vera um slíkt eldi.  Aukaafurð slíks 
eldis er hænsnadrit, sem er verðmætur 
og eftirsóttur áburður til lífrænnar 
ræktunar og getur sem slíkur verið 
mikilvægur í heildaruppbyggingu 
á lífrænt vottuðum landbúnaði í 
landinu.“  /smh

Af hverju er ekki lífrænt vottað kjúklingaeldi á Íslandi?

Ýmislegt óljóst um forsendur og skilyrði slíks eldis
– ráðunautur í lífrænni ræktun hefur orðið var við nokkurn áhuga á lífrænt vottuðu kjúklingaeldi á síðustu vikum 

Á Sólheimum er rekið stærsta lífrænt vottaða landnámshænsnabúið á Íslandi. Kjötið af hönum sem til falla er ekki 
nýtt á almennan markaði.   Mynd / smh

Kanína ehf. á Syðri-Kárastöðum 
á Vatnsnesi var með bás 
matarmarkaðnum í Hörpunni. 
Hugmyndin á bak við stofnun 
þessa fyrirtækis er að rækta 
kanínur til kjötvinnslu á Íslandi. 
Hingað til hafa kanínur á Íslandi 
helst verið ræktaðar vegna 
skinna og ullar. Að markaðsetja 
kanínukjöt bæði til veitingastaða 
og beint til neytenda er ný 
hugmynd sem Birgit Kositzke, 
á heiðurinn að. Hún hefur verið 
búsett í Húnaþingi vestra síðan 
2007 og unnið þar að þróun 
hugmyndarinnar síðan. Fyrsta 
kjötframleisla fyrirtækisins er 
vænanleg á markað fyrir næstu 
jól. 

Komin með 60 kanínur
og 50 unga

Birgit Kositzke segir að nú sé 
búið að veita sláturhúsinu á 
Hvammstanga leyfi til að slátra 
kanínum og þar með hafi stórt skref 
verið stigið í að gera þennan draum 
að veruleika. 

„Ég byrjaði bara með fjórar 
kanínur fyrir tveim árum og þær 
hafa verið duglegar að fjölga sér. 
Nú eru þær orðnar rúmlega 60. Í 
janúar fæddust svo um 50 ungar og 
það lofar góðu um að ég geti komið 

með kanínukjöt á markaðinn fyrir 
næstu jól.“

Mikil skyldleikaræktun þykir 
yfirleitt ekki heppileg í búskap og því 
hefur Birgit íhugað að flytja inn lífdýr 
til að kynbæta stofninn og rækta upp 
öflugri kjötframleiðslustofn. 

„Ég er eingöngu með íslenskar 
kanínur enn sem komið og 
Matvælastofnun hefur ekki enn 
gefi leyfi fyrir innflutningi á lifandi 
kanínum,“ segir Margit. 

„Ég hef líka verið að velta fyrir 
mér að flytja inn sæði, en til þess þarf 
líka að fá tilskilin leyfi." 

Íslensku kanínurnar stórar en 
ekki sérlega frjósamar

„Þetta er þó ekki bráðnauðsynlegt 
í bili því ég get notað kanínur sem 
til eru á Íslandi. Þetta er stórvaxið 
kyn, en er samt ekki sérlega frjósamt. 
Markmiðið í framtíðinni er því að 
kynbæta stofninn. Úti í Evrópu hafa 
kanínur verið sérstaklega ræktaðar 
upp í þessu skini í mörg hundruð ár. 
Þær gefa bæði af sér mikið kjöt og 
eru mjög frjósamar. 

Mér finnst samt ákveðinn kostur 
við þessar íslensku kanínur sem ég er 
með núna. Þær eru t.d. mjög fallegar 
og fjölbreyttar að lit, en ræktaðar 
kjötkanínur eru yfirleitt einlitar.“ 

 /HKr.

Kanína ehf. á Syðri-Kárastöðum á Vatnsnesi:

Hyggst kynna Íslendingum 
kanínukjöt fyrir næstu jól

Katarina Ruppel, stjórnarmaður í Kanínu ehf., Birgit Kositzke stofnandi og aðaleigandi fyrirtækisins og Sunna María 
kynntu framtíðaráform Kanínu ehf. á Syðri-Kárastöðum. Þær hyggjast koma með kanínukjöt á íslenskan markað 
fyrir næstu jól.   Mynd – HKr.
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Smáauglýsingar 

56-30-300

Mest seldu jarðvarmadælurnar 
á Íslandi
Thermia varmadælur loft í vatn og vatn í 
vatn (jarðvarmadælur). 

Hafðu samband og kynntu þér mögulegan 
orkusparnað með varmadælu. Bjóðum 
fría ráðgjöf og útreikninga um mögulegan 
orkusparnað.

Vertu velkominn í hóp ánægðra viðskipta-
vina, við bjóðum þér að hafa samband við 
okkar viðskiptavini til þess að kynna þér 
gæði og þjónustu okkar.

Loft í vatn og vatn í vatn varmadælur í 
miklu úrvali.

or
frí
oror

Ve
vin
ok
gæ

Lo
mi

Á R A

Smiðjuvegur 70 - 200 Kópavogur
www.verklagnir.is - info@verklagnir.is

Gróðurhús fyrir vorið
Okkar vinsælu gróðurhús eru aftur komin á lager.

• Íslensk framleiðsla.
• Húsin eru traustbyggð, hönnuð og framleidd af okkur fyrir 

íslenska veðráttu.
• Húsin koma í sex einingum og er mjög fljótlegt og auðvelt að 

setja þau saman.
• Húsin eru sjálfberandi og þarf aðeins að koma þeim fyrir á 

súlum eða forsteyptum stöplum
• Stærð húsanna er 2000 x 3000 mm Hægt að sérpanta lengri 

hús.
• Allt gler er 6.mm þykkt.
• Afgreitt af lager í Reykjavík og Akureyri en  sendum um allt 

land á hagstæðu verði.
Verð af lager 420.000 kr.

Njarðarnes 3 - 7.  603 Akureyri    Sími: 455-1900  Fax: 455-1901
Söluskrifstofa Reykjavík: Gylfaflöt 22  Sími: 455-1909
e-mail  borkur@borkur.is  www/borkur.is
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Örmerkinganámskeið haldið á Akureyri á vegum Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins:

Tilgangurinn að tryggja sem best sönnun 
á eignarrétti og rétta upprunaskráningu
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
hélt örmerkinganámskeið á 
Akureyri nýverið. Þrettán sátu 
námskeiðið og hlutu réttindi til 
að örmerkja hross. Námskeið 
sem þessi eru tvískipt og er fyrri 
hlutinn bóklegur, þar sem farið er 
yfir vinnureglur og skýrsluhaldið 
í kringum örmerkingarnar. Seinni 
hlutinn er svo verklegur þar sem 
þátttakendur merkja hross og fylla 
út einstaklingsmerkingablöð líkt og 
venja er við merkingar. 

Steinunn Anna Halldórsdóttir, 
sem situr í faghópi hrossaræktar hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, sá 
um að kenna nemendunum fræðin en 
hinn verklegi hluti námskeiðsins fór 
svo fram í Fornhaga II í Hörgárdal, 
hjá þeim Arnari Sigfússyni og Önnu 
Guðrúnu Grétarsdóttur. 

Örmerkja skal öll hross

Steinunn Anna segir að samkvæmt 
reglugerð skuli örmerkja öll hross 
og að öll ásetningsfolöld eigi að 
örmerkja við hlið móður fyrir 10 
mánaða aldur.  Folöld, sem slátrað 
er fyrir 10 mánaða aldur, skulu 
auðkennd þannig að fæðingarnúmer 
móður sé gefið upp við slátrun. 

„Tilgangur örmerkinga er að tryggja 
sem best rétta upprunaskráningu og 
sönnun á eignarrétti,“ segir hún. 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
og Bændasamtök Íslands veita 
leyfi til örmerkinga og leiðbeina 
um framkvæmd, annast skráningu 
örmerkja ásamt meðferð og 
vörslu upplýsinga og samþykkja 
dreifingaraðila.

Steinunn Anna segir að 
örmerkinganámskeið séu haldin 
á vegum Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins eins oft og þurfa 
þykir, en sá háttur sé hafður á að 
áhugasamir eru settir á lista og 
þegar hann hefur náð á bilinu 10 
til 20 manns er efnt til námskeiðs. 
Staðsetning ræðst svo af fjölda 
þátttakenda á hverju svæði. Næsta 
námskeið er fyrirhugað á Suðurlandi, 
annað hvort nú á komandi vori, eða 
næsta haust, eftir því hvort finnist 
nógu mörg óörmerkt hross.

Mikilvægt að taka starfið 
alvarlega

Allir starfandi dýralæknar hafa 
réttindi til að örmerkja hross.  Öllum 
er frjálst að sækja námskeiðin, en 
starfsmenn hrossaræktarsviðs 
R á ð g j a f a r m i ð s t ö ð v a r 
landbúnaðarins ákveða síðan 
hvort menn standist þau.  „Það 
er afar mikilvægt að fara vel að 
hrossunum, vera vel skrifandi, 
fylla eyðublöðin samviskusamlega 
út og skila þeim reglulega á næstu 
starfsstöð Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins,“ segir Steinunn 
Anna. Ekki er nauðsynlegt að allt 
hestafólk hafi þessi réttindi, en því 
mikilvægara er að þeir sem þau hafa 
taki starfi sínu alvarlega og sinni 
verkinu samviskusamlega. 

„Fólk getur misst réttindin 
verði það uppvíst af slæmum 
vinnubrögðum,“ segir hún.   /
 MÞÞ

Starfsmenn Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins. Steinunn Anna Halldórsdóttir Sauðanesi t.v. og Anna Guðrún Grétarsdóttir Fornhaga II. 

Bændur í sveitinni mættu með hross til merkinga.  Ríkarður Hafdal Glæsibæ II, Albert Jensen Syðra-Brekkukoti og 
Arnar Sigfússon Fornhaga II.  Myndir / Anna Guðrún Grétarsdóttir

Steinunn Anna leiðbeinandi og 
Tryggvi Hauksson við merkingar á 
námskeiðinu.  

Ríkarður Hafdal (t.v.) bóndi í Glæsibæ II mætti með folöld til að merkja. Hér er 

 

Áhugasamir nemendur á námskeiðinu: Hafdís Bára Óskarsdóttir, Daníel 
Brynjar Helgason og Helgi Páll Gíslason. 

Viðar Bragason á Björgum í 
Hörgárdal (t.h.) mundar pennann við 
útfyllingu gagna á námskeiðinu.  
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Verð án skóflu kr. 6.990.000 án vsk.
Verð með skóflu kr. 7.150.000 án vsk.
Skráning kr. 20.000
Verð miðast við gengi DKK 20,8

TIL SÖLU Zetor Proxima 100
96 hestöfl. ALÖ ámoksturstæki með 
þriðja sviði og „softdrive“

Helsti búnaður Proxima 100
• 4 cl mótor í umhverfisflokki Tier lll með ERG turbinu og intercooler
• Án Ad blue eldsneytisblöndunar og flókins rafeindabúnaðar
• Mótorhitari
        • Gírkassi mekanískur 12x12 með vendigír í mælaborði
         • Tvöföld þurrkúpling
          • Ökuhraði 40 km/klst
          • Öflugt framdrif með miðlægu læstu drifi og nafbremsum
              • Aflútak 540 og 540e sn/min. 
                • Vökvadæla 50 lítra 200 bar
                  • Vökvastýri með sjálfstæðri vökvadælu
                   • Opnir beislisendar Cat ll
                    • Dráttarkrókur og dráttarbeisli
                   • Lyftigeta beislis er 4150 kg
                  • 3 x 2 vökvaúrtök að aftan
               • Vagnbremsuventill (Zetor 90 og 100)
• Vandað ökumannshús með þægilegu vinnuumhverfi
• Pústurrör á húshorni
• Stillanlegt ökumannssæti
• Rúðuþurrkur að framan og aftan með hreinsivökva
• Vinnuljós á þaki húss að framan og aftan, aukaljós í grill auk ökuljósa
• Dekk 380/70R 24 og 480/70R 34. Breiðustu sem völ er á
• Útvarp með geislaspilara
• Farþegasæti
• Þyngd vélar án ámoksturstækja, 3630 kg
• 4 ára verksmiðjuábyrgð

íshúsið

Lausfrystar

 

Lækkað verð 
Meiri afköst
Verð frá 11,9 m + vsk

 

Mikil frystigeta
Tvær 2 þrepa frystipressur
Framleiddir í Evrópu

Allt í kælikerfið á einum stað

Færanlegir rekkafrystar í gám

Engin uppsetning
Koma í eigin gám
Auðveldir í flutningum

Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga:

Eyþór Pétursson 
hlaut Heiðurshornið
– Ábúendur á Stóru-Tjörn fengu hvatningarverðlaun
Á aðalfundi Búnaðarsambands 
Suður-Þingeyinga sem haldinn 
var í liðinni viku voru veittar 
tvær viðurkenningar að venju 
til sauðfjárbænda. Annars 
vegar Hvatningarverðlaun 
Búnaðarsambandsins sem veitt 
eru því búi sem þykir skara 
fram úr í frjósemi, vænleika 
og góðu kjötmati og hins vegar 
Heiðurshornið sem Sf. Mývetninga 
gaf í minningu Eysteins 
Sigurðarsonar á Arnarvatni, en 
úthlutun þeirra byggir að miklu 
leiti á árangri í ræktun kjötgæða.

Hlaut Heiðurshorn í fjórða sinn

Heiðurshornið kom nú í hlut Eyþórs 
Péturssonar í Baldursheimi 3. Í öðru 
sæti var Baldursheimur 1 og í þriðja 
sæti var Grænavatn II. Þessi bú hafa 
um árabil lagt mikla áherslu á ræktun 
holdmikilla og vel gerðra lamba. Er 
þetta í fjórða sinn sem Eyþór hlýtur 
þessa viðurkenningu frá því að henni 
var komið á laggirnar.

Ásvaldur og Laufey hlutu 
hvatningarverðlaunin

Hvatningarverðlaunin fóru í ár til 

Ásvaldar og Laufeyjar á Stóru-
Tjörnum, en í öðru sæti voru 
Ingjaldsstaðir og í þriðja sæti var 
Vatnsleysa. Þessi bú hafa um árabil 
verið, eins og svo mörg fleiri, mjög 
virk í ræktunarstarfinu og afurðir 
framúrskarandi. Frá Stóru-Tjörnum 
hafa margir hrútar verið seldir í um 
tíðina sem hafa haft mótandi áhrif á 
ræktunarstarf í héraði.

Matarkistan og öryggismál

Fundurinn var haldinn í Ýdölum 
og auk venjulegra aðalfundarstarfa 
þá voru erindi frá tveimur gestum, 
Baldri Daníelssyni á Laugum sem 
kynnti verkefnið Matarkistuna og 
Guðmundi Hallgrímssyni sem 
kynnti átaksverkefni á vegum 
Bændasamtakanna um innra eftirlit 
og slysavarnir hjá bændum.

Guðrún Tryggvadóttir var 
endurkjörin til áframhaldandi 
stjórnarsetu á fundinum, en með 
henni í stjórn BSSÞ eru Gunnar 
Brynjarsson og Hlöðver Pétur 
Hlöðversson.

Fundurinn var sérlega 
málefnalegur og var góður rómur 
gerður að störfum stjórnar að því er 
fram kemur í frétt á vefnum 641.is. 

Ásvaldur og  Laufey á Stóru-Tjörnum sem fengu Hvatningarverðlaun BSSÞ 
og Eyþór Pétursson í Baldursheimi sem hlaut Heiðurshornið, nú í fjórða 
sinn.  Mynd / María S Jónsdóttir / 641.is

Heildarlausn!

www.bjb.is   |   
[ www.bjb.is ]

Önnur 
a

Púst

Fáðu upplýsingar um stærðir og verðtilboð. Hafðu samband við  
Piero Segatta, sérfræðing á sviði hjólbarða, sendu póst: piero@bjb.is

Federal Federal Federal 

 Vredestein 

Vredestein 

        
Sérstök fólkspíla, pallbíla- og jeppadekk, sérstök kerrudekk og einstök 
fjórhjóladekk. Allt á einum stað. Vertu í hópi þeirra öruggu á gæðadekkjum frá BJB.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Fyrirtækið Holt og heiðar ehf. á 
Hallormsstað á Héraði framleiðir 
síróp og sultur úr íslenskum 
afurðum auk þess að selja þurrkaða 
sveppi, fjallagrös og fleira. Allt er 
þetta sett í snyrtilegar umbúðir 
og selt á hátt í 20 stöðum víða um 
land. Þau voru meðal fjölda býla 
og fyrirtækja  sem kynntu vörur 
sínar í Hörpunni helgina 1.-2. mars. 

Engin óþarfa aukaefni

„Sulturnar eru eins náttúrulegar 
og þær geta verið. Við notum 
engin rotvarnarefni né hleypiefni. 
Við stofnuðum fyrirtækið 2009 
og erum þrjú sem eigum það, ég, 
Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, 
Guðný Vésteinsdóttir og Þórólfur 
Sigjónsson. Reksturinn hefur gengið 
vel. Við vorum með kynningu hér 
í Hörðunni síðast í desember og 
höfum svo verið á mörkuðum hér 
og þar, fyrir sunnan og norðan. Þá  
hefur vörunum okkar verið tekið 
mjög vel,“ segir Bergrún.   

Rabarbarinn stendur fyrir sínu

Rabarbarinn er mikið notaður 
í sultugerðinni, enda örugg 
hráefnisuppspretta á hverju ári 
andstætt t.d. sveppum sem mjög 
eru háðir veðurskilyrðum. Þau 
segja að í sulturnar sé notaður 

handtíndur rabarbari af Héraði og 
minna sykurmagn sé í sultunum en 
gengur og gerist. Í sultuna er gjarnan 
bætt fjallagrösum. Sulturnar eru 
tvennskonar, önnur hefðbundin og 
hin með vanillu, en báðar tegundirnar 
eru með viðbættum fjallagrösum. 
Þykja sulturnar góðar með ostum, 
á brauðið, með villibráðinni, í 
baksturinn eða út á skyrið eða með 
öðrum mat.

Sultan er soðin að hætti mömmu 
og ömmu með eins lágu sykurmagni 
og mögulegt er. Sulturnar eru verið 
prófaðar og sýni send til rannsóknar 
með tilliti til geymsluþols, gerla og 
myglu. 

Birkisafi er allra meina bót

Þá framleiða þau birkisafa sem segja 
má að sé blóð trésins. Safinn er ríkur 
af steinefnum, andoxunarefnum 
og hefur hagstætt sýrustig (ph- 
gildi). Birkisafinn er sagður hafa 
heilnæma virkni og jákvæð áhrif á 
vökvajafnvægi líkamans og komi 
auk þess í veg fyrir bjúg. Fyrir 
þá sem vilja létta sig þykir hann 
góður þar sem hann styður við 
náttúrulega úthreinsun líkamans. 
Nú er birkisafinn einnig sagður 
hafa yngingaráhrif, efla kynhvöt, 
bæla frjókornaofnæmi og hafa góð 
áhrif á húð, hár og neglur. Sem sagt 
sannkallaður lífselexír.

Hollt og gott birkisíróp 

Birkisíróp sem framleit er úr 
birkisafa, birkilaufum og sykri. 
Birkisíróp er sagt hafa svipuð áhrif 
og birkisafinn. Í Kanada og Alaska 
drekka menn birkisírópið sér til 
heilsubótar og setja út í vatn eða te.

Það tekur heilan sólarhring 
að sjóða birkisíróp úr safanum. 
Birkisírópið þykir gott á vöfflur og 
pönnukökur, í deserta og drykki hvers 

konar, m.a.  í te og kaffi. Þá segja 
eigendur fyrirtækisins að gott sé að 
marinera fisk og kjöt með sírópinu 
ásamt kryddjurtum. Til heilsubótar er 
ein matskeið að sírópi sett út í glas af 
vatni og drukkið heitt eða kalt.

Algjörir sveppir

Sveppir eru svo líka á boðstólum 
hjá fyrirtækinu. Þar er aðallega 
um að ræða lerki- og furusveppi. 

Lerkisveppirnir eru ýmist frystir 
heilir litlir eða skornir í tvennt og 
pakkað í lofttæmdar umbúðir í 1 kg., 
500 gr., 250 gr. og 100 gr. einingum. 
Þá eru þurrkaðir lerkisveppir seldir í 
15 gr. einingum í krukkum eða eftir 
vigt. Furusveppirnir eru líka frystir 
eða þurrkaðir. Þykja sveppirnir frá 
Holtum og heiðum á Hallormsstað 
sérlega góðir í súpur, sósur eða með 
steikinni og ekki síst ef villibráð er 
á matseðlinum.  /HKr.

Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, Þórólfur Sigjónsson og Guðný Vésteinsdóttir í sölubás í Hörpunni. Þau stofnuðu 
fyrirtækið Holt og heiðar ehf. árið 2009 og hefur reksturinn gengið vel.  Mynd / HKr.

Svavar Pétur Eysteinsson og 
Berglind Häsler voru að kynna 
einskonar grænmetispylsur 
sem þau kalla Bulsur á 
matarmarkaðnum í Hörpunni. 

„Við erum hér með íslenskar 
grænmetisbulsur sem fóru 
á markaðinn síðastliðið vor. 
Meginuppistaðan er bankabygg 
frá Vallanesi. Þá eru í þessu 
nýrnabaunir, salt frá Reykjanesi 
við Djúp og repja frá Þorvaldseyri. 
Við höfum því reynt eins og 
kostur er að tína til hráefni sem 
framleitt er á Íslandi. Þetta er 
kannski ekki þessi hefðbundna 
pylsa, enda heitir þetta bulsa. 
Við steikjum þær á pönnu og 
borðu með ýmsu meðlæti eins 

og kartöflumús, salati, steiktu 
grænmeti, bökuðum baunum, 
með spældum eggjum eða hverju 
sem er.  

Þetta kom á markað fyrsta 
júní í fyrra og viðtökurnar hafa 
verið mjög góðar,“ segir Svavar. 
„Verslanir tóku vel við sér og 
vildu fá að selja þessa vöru. Núna 
er dreifingin orðin ansi góð út um 
allt land og eykst stöðugt.“

Svavar og Berglind voru 
sammála um að markaður eins og 
þessi matarmarkaður í Hörpunni 
væri mjög af hinu góða. 

„Þetta er frábært framtak og 
svona markað þyrftum við að 
vera með um hverja helgi,“ segir 
Svavar. /HKr.

Holt og heiðar ehf. á Hallormsstað:

Selur sveppi, sultur og síróp sem 
framleitt er úr hráefni af Héraði

Mýranaut er orðið nokkuð 
þekkt vörumerki á íslenskum 
kjötmarkaði. Þær Hanna 
Kjartansdóttir og Agnes 
Óskarsdóttir stóðu vaktina fyrir 
fyrir Mýranaut ehf. í Hörpunni 
á laugardaginn. Þar gafst fólki 
kostur á að kaupa gómsætar 
steikur, snitsel, gúllas, hakk, 
hamborgara og grafið nautakjöt. 
Tilgangur félagsins er einmitt 
að rækta úrvals nautgripi til 
kjötframleiðslu og selja gæðakjöt 
beint til neytenda.

„Við höfum aðallega verið að 
kynna okkar vörur á mörkuðum 
í heimabyggð og víðar um land. 
Fyrirtækið hefur fengið góða 
umfjöllun og starfsemin gengur 
vel. Fólk er að kaupa okkar vörur 

í áskrift og fer kjöt til fjölskyldna 
vítt og breytt. Þetta fólk pantar 
aftur og aftur svo það segir okkur 
að það er þörf fyrir þessa þjónustu 
á markaðnum,“ segir Hanna.

  
Tryggja neytendum gæðavörur 

Mýranaut ehf. var stofnað árið 
2007 af bændunum Gunnu 
(Guðrúnu Sigurðardóttur) og Bjössa 
(Sigurbirni Jóhanni Garðarssyni) 
á Leirulæk. Auk þeirra var 
systurdóttur Gunnu, Hanna kennara 
meðstofnandi ásamt manni hennar 
Anders Larsen landbúnaðarvélvirkja 
að því er fram kemur á vefsíðu 
fyrirtækisins. 

Tilgangur félagsins er að rækta 
úrvals nautgripi til kjötframleiðslu 

og selja gæðakjöt beint til 
neytenda. Gripirnir eru aðallega 
holdanautgripir af Angus, Limousin 
og Galloway kyni en einnig elur 
Mýranaut upp naut af íslenska 
kúakyninu. 

Mýranaut er meðlimur í 
samtökunum Beint frá býli. 
Meginmarkmið þeirra samtaka er 
að tryggja neytendum gæðavörur, 
þar sem öryggi og rekjanleiki vöru 
er í fyrirrúmi. Mýranaut selur sínar 
vörur undir gæðamerki Beint frá 
býli og Vesturland Matur úr héraði 
(local food).

Vikulega er á boðstólum ferskt 
ungnautakjöt til afgreiðslu. Miðað 
er við að pantanir berist í síðasta lagi 
á sunnudagskvöldum og er kjötið þá 
afhent á miðvikudögum. /HKr. 

Hanna Kjartansdóttir og Agnes Óskarsdóttir í bás Mýranauts í Hörpu.  Mynd / HKr.

Mýranaut á Leirulæk á Mýrum:

Gæðakjöt beint til neytendaBulsur úr grænmeti er nýjung 
í íslenskri pyslumenningu

Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Häsler.  Mynd / HKr.
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BÚNAÐARÞING 2014
Fossárdalur, Friðheimar og  Fjölskyldu- og 
húsdýragarðurinn hlutu landbúnaðarverðlaunin
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BREVIGLIERI – Jarðtætarar
 Gerð Stærð Útbúnaður Þyngd
 B123v 230 cm Sléttunarhleri 800 kg
 B123v 250cm Sléttunarhleri 850 kg
 B123v 280cm Jöfnunarvals 1200 kg
 B123v 300cm Sléttunarhleri 950 kg

BREVIGLIERI – Pinnatætari
 Gerð Stærð Útbúnaður   Þyngd
 Mek 170  350 Jöfnunarvals (50 cm), 2 hraða 1650 kg

Landbúnaðarverðlaunin voru 
afhent í 18. skiptið við upphaf 
búnaðarþings í Silfurbergi í 
Hörpu. Það var Sigurður Ingi 
Jóhannsson, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, sem veitti 
verðlaunin en þau eru hugsuð sem 
viðurkenning til aðila sem á einn 
eða annan hátt tengjast íslenskum 
landbúnaði og hafa sýnt með 
verkum sínum, áræðni og dugnað 
þannig að þau eru til fyrirmyndar. 
Að þessu sinni voru veitt þrenn 
verðlaun, ábúendum í Fossárdal  
við Berufjörð og í Friðheimum í 
Bláskógabyggð og Fjölskyldu og 
húsdýragarðinum í Reykjavík. 
Verðlaunahafarnir fengu að 
gjöf steinleirsskúlptúr á stöpli 
úr íslensku birki, unninn af 
listakonunni Sigríði Helgu 
Olgeirsdóttur í Hruna.
 

Fossárdalur

Á sunnanverðum Austfjörðum, upp 
af Fossárvík, við Berufjörð  er 20 
kílómetra langur dalur með 30 fos-
sum  sem heitir Fossárdalur. Fyrir 

verið á 16 stöðum í dalnum.  Þar 
eru nú fjórar jarðir, Eyjólfsstaðir, 
Eiríksstaðir, Víðines og Lindar-
brekka. Á síðasta bænum í dalnum 
er nú rekið sauðfjárbú með um 520 
vetrarfóðraðar kindur, ferðaþjónus-
tu, skógrækt og rafstöð. Frá árinu 
1998 hefur verið unnið markvisst 
að kynbótum á sauðfénu, fyrst var 
stefnt að aukinni holdfyllingu og 
sett met á því sviði, seinni árin hefur 

Þau hafa byggt ný fullkomin fjárhús, 
umhirða gripa er til fyrirmyndar og 
öll umgengni einnig. Skóræktars-
væðið í Fossárdal er með fjölbreyt-
tri skórækt og einnig nokkuð af 
skjólbeltum, ásamt vistvænni land-
græðslu. Ábúendur starfa líka utan 
bús við landpóstaþjónustu, rúning og 
smalamennsku. Árið 1988 byrjuðu 

Sævarsson búskap í Fossárdal og þá í 
félagi við foreldra hennar Öldu Jóns-
dóttur og Eyþór Guðmundsson. Fyrir 
15 árum keyptu þau síðan jörðina 
Eiríksstaði í Fossárdal ásamt meg-

ninu af vélum og bústofni.  Alda 
rekur ferðaþjónustuna í  endurbættu 
eldra íbúðarhúsinu á Eyjólfsstöðum 
í Fossárdal. 

Friðheimar

Árið 1995 keyptu þau Knútur Rafn 
Ármann og Helena Hermundardóttir  
Friðheima í Bláskógabyggð, ákveðin 

hestamennsku og garðyrkju. Síðan 
hafa þau byggt upp staðinn, garðyrk-
ja alltaf verið aðal búgreinin, en fyrir 
7 árum ákváðu þau að opna hjá sér 
búið og bjóða gestum að koma og 

kynnast bæði íslenska hestinum sem 
og íslenskri ylrækt. Þau hafa frá upp-

hafa prófað ýmsar nýjar tegundir og 
voru fyrst til að rækta konfekt- og 
plómutómata í heilsársræktun hér 
á landi og nýjasta afurðin er hinir 
gómsætu Piccolo-tómatar. Í dag  
rækta þau 4 tegundir af tómötum 
og gúrkum í heilsársræktun með 
lýsingu í 5000 fm gróðurhúsum og 
framleið um 370 tonn á ári. 

Knútur og Helena hafa farið í 
fjölda fræðsluferða til að byggja 
upp sambönd og sækja sér þekkingu. 
Á síðustu árum hefur móttaka 

ferðamanna orðið fyrirferðameiri og 
á síðasta ári voru um 50.000 gestir 
sem komu í Friðheima. Fyrir 2 árum 
opnuðu þau síðan gestastofu inn í 
miðju gróðurhúsi þar sem boðið er 
upp á skemmtilega matarupplifun og 
afurðir búsins boðnar til sölu.

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn

Húsdýragarðurinn var opnaður árið 

kynna borgarbúum og bæjargestum 
íslensk dýr, með áherslu á húsdýrin. 
Öll helstu íslensku húsdýrin eru að 

sýna afbrigði, litbrigði, bæði kynin 
og afkvæmi þeirra. Auk þess má 

Einkunnarorð garðsins eru að sjá 
og læra – að vera og gera og he-
fur gestum fjölgað ár frá ári. Ár-
lega koma um 200 þúsund gestir í 
heimsókn. Þar af koma um 8 þú-
sund nemendur í skiplagða fræðslu 
um dýr og lífríki þeirra. Þá bjóðast 
11 ára nemendur að mæta snemma 
morguns til hádegis og læra að vinna 
eins og bóndi. Að fá að vinna sem 
„bóndi“ í borginni er það vinsælt að 
vinnumorgnar hafa verið uppbókaðir 
í 23 ár.

 Ljósm. Hörður Kristjánsson
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Ályktanir Búnaðarþings 2014

» Nautastöð BÍ 

Búnaðarþing heimilar stjórn BÍ 
að stofna einkahlutafélag um 
rekstur og eignir Nautastöðvar BÍ. 
Ennfremur heimilar þingið stjórn 
BÍ að selja eignarhluti í félaginu 
til aðildarfélaga samtakanna eftir 
sérstökum samningum þar um, þyki 
það hagfellt nautgriparæktinni og 
heildarhagsmunum landbúnaðarins. 
Stjórn BÍ fylgi málinu eftir. Heimildin 
gildir til Búnaðarþings 2015.

»  Fjarskipti – grunn-
þjónusta í dreifbýli

Allsherjarnefnd hefur fjallað um 
innsendar ályktanir um fjarskiptamál 
og farið yfir afdrif mála frá síðustu 

búnaðarþingum. Nefndin telur að 
efnislega hafi ekki komið fram 
nýjar áherslur í innsendum erindum. 
Fram kom í umfjöllun nefndarinnar 
að BÍ hafi þegar brugðist við erindi 
Póst- og fjarskiptastofnunar um 
alþjónustu og þeirri tillögu að aflétta 
þjónustukvöð af Mílu. BÍ hafa lagt 
áherslu á að við þá breytingu sé í 
engu slegið af kröfu um markvissa 
uppbyggingu á öflugum fjarskiptum 
og jafna aðstöðu byggðanna til 
nútíma fjarskipta. 

Nefndin leggur áherslu á að 
BÍ svari andmælaskjali PFS og 
ítreki ályktanir búnaðarþings. 
Allsherjarnefnd beinir þeim 
tilmælum til stjórnar BÍ að hún 
fjalli um og láti gera könnun á 
réttarstöðu þeirra sem ekki geta 
notið útsendinga útvarps og 
sjónvarps en þurfa samt sem áður 
að sæta því að greiða útvarpsgjald. 
Eftir atvikum mætti hefja slíkt mál 
með kvörtun til Umboðsmanns 
Alþingis. Allsherjarnefnd telur 
einnig að kanna þurfi hversu marga 
bæi er um að ræða þar sem ekki næst 
útvarps- og/eða sjónvarpsútsending

»  Raforkuverð í dreifbýli 
Jafna þarf raforkuverð í landinu. 
Búnaðarþing skorar á Alþingi að 
samþykkja frumvarp iðnaðarráðherra 
um að jafna á milli dreifbýlis og 
þéttbýlis, kostnað við dreifingu 
rafmagns. Búnaðarþing hvetur 
stjórnvöld að standa við fyrirheit 
sín um að kostnaður þeirra sem 
búa á „köldum svæðum“ og nota 
raforku til kyndingar, verði til jafns 
við hitaveitu

»  Sjúkrasjóður BÍ 
Búnaðarþing 2014 samþykkir 
að leggja niður Sjúkrasjóð BÍ í 
núverandi mynd.  Stofnun nýs sjóðs 
er um leið frestað um óákveðinn tíma, 
í ljósi þess að fjármögnun liggur 
ekki fyrir.  Eftirstöðvar sjóðsins við 
uppgjör renna til BÍ. Stjórn BÍ er 
falin framkvæmd málsins.

» Félagskerfi 
landbúnaðarins 
Markmið að finna leiðir að fjármögnun 
samtaka bænda og koma með 
tillögur að fulltrúafjölda einstakra 
aðildarfélaga á búnaðarþingi.  
Skipaður verði vinnuhópur til að 
gera framangreindar tillögur. Ef 
þurfa þykir verði ráðgjafi ráðinn 
hópnum til aðstoðar.  Haft verði 
víðtækt samráð við aðildarfélög BÍ 
og byggt á þeirri vinnu sem þegar 
hefur farið fram eftir því sem hægt 
er.  Stjórn BÍ er falið að fylgja málinu 
eftir.  Tillögur vinnuhópsins skulu 
kynntar bændum og aðildarfélögum 
BÍ fyrir lok október 2014 og lagðar 
fyrir búnaðarþing 2015. Stjórn 
BÍ er falið að leita samninga um 
fjármögnun verkefnisins með 

eftirfarandi hætti: Að Bændasamtök 
Íslands greiði 50%, búnaðarsambönd 
25% og búgreinasambönd 25%.  
Hlutur einstakra aðildarfélaga fari 
eftir hlutdeild þeirra í innborguðu 
búnaðargjaldi.

»  Breytingar á 
samþykktum BÍ 
og þingsköpum 
búnaðarþings

Sjá á vef bondi.is

»  ESB

Búnaðarþing 2014 ítrekar samþykktir 
fyrri þinga um andstöðu við aðild 
Íslands að Evrópusambandinu. Þingið 
telur að draga eigi aðildarumsókn 
Íslands til baka.

»   Innflutningur á hráu, 
ófrosnu kjöti 

Áfram verði óheimilt að flytja hingað 
til lands hrátt, ófrosið kjöt í ljósi þeirrar 
smit- og sýkingarhættu sem það 
getur haft í för með sér. Þrýst verði á 
stjórnvöld að halda áfram uppi fullum 
vörnum í máli ESA gegn íslenska 
ríkinu vegna innflutningsbanns á hráu 
ófrosnu kjöti.  Stjórn BÍ er falið að 
fylgja málinu eftir.

»  Lífrænar 
landbúnaðarvörur

Búnaðarþing 2014 telur mikilvægt 
að efla framleiðslu á lífrænum 
landbúnaðarvörum. Búnaðarþing 2014 
hvetur bændur í öllum búgreinum til að 
meta og nýta þau tækifæri sem eru til 
staðar í framleiðslu og sölu á lífrænum 
landbúnaðarvörum.  Bændasamtökum 
Íslands verði falið að halda málþing 
til kynningar og fræðslu á lífrænni 
landbúnaðarframleiðslu í samstarfi við 
VOR (verndun og ræktun), landsfélag 
framleiðenda í lífrænum búskap.

»  Ímyndar- og 
kynningarmál BÍ 

Búnaðarþing 2014 leggur til stofnun 
samráðshóps búgreinafélaga og BÍ 
sem markar stefnu í ímyndar- og 
kynningarmálum samtakanna. 
Mikilvægt er að sem ríkastur 
samhljómur sé í þeim málflutningi 
sem hafður er uppi innan samtaka 
bænda fyrir hönd íslensks 
landbúnaðar og heildarhagsmunir 
ávallt hafðir að leiðarljósi. Stjórn BÍ 
falið að fylgja málinu eftir.

»  Reglur um mengandi 
starfsemi  

Búnaðarþing 2014 leggur til að 
ákvæði um 500 metra fjarlægðarmörk 
landbúnaðarbygginga í reglugerð 
um hollustuhætti 941/2002 verði 
afnumin. Þegar byggt er á skipulögðu 
landbúnaðarsvæði er eðlilegt að 
ákvæði skipulagsreglugerðar liggi 
til grundvallar þegar fjarlægðamörk 
bygginga eru ákveðin. Stjórn 
Bændasamtakanna vinni að 
framgangi málsins.

»  Álftir og gæsir
Búnaðarþing 2014 telur mikilvægt 
að nú þegar verði dregið skipulega 
úr tjóni af völdum álfta og gæsa 
á ræktarlöndum bænda. Safnað 
verði frekari upplýsingum um 
tjón sem álftir og gæsir valda á 
ræktarlöndum bænda. Á grundvelli 
þeirra gagna verði ákveðið hvort 
heimildarákvæði verði sett í lög um 
tímabundna skotveiði á álft og gæs í 
tilraunaskyni á ræktarlöndum bænda. 
Bændasamtökunum verði falið 
að vinna að málinu í samstarfi við 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

»   Landbúnaðarháskólar  
á Íslandi

Búnaðarþing leggur áherslu á að 
sjálfstæði og rekstrargrundvöllur 
landbúnaðarháskóla á Íslandi 
sé tryggður. Mikilvægt er fyrir 
íslenskan landbúnað og þróun 
hans að í landinu séu öflugir skólar 
sem sinna endurmenntun bænda, 
starfsmenntanámi, háskólanámi og 
rannsóknum í landbúnaði. Sjálfstæðir 
og öflugir landbúnaðarháskólar eru 
mikilvægur hlekkur í framþróun og 
framtíð íslensks landbúnaðar.

Búnaðarþing 2014 leggst gegn 
hugmyndum menntamálaráðherra um 
samruna HÍ og LbhÍ. Búnaðarþing 
hvetur stjórn BÍ til að leita allra leiða 
til að tryggja áfram sjálfstæði LbhÍ. 
Búnaðarþing telur eðlilegt að það 

fjármagn sem menntamálaráðherra 
er tilbúinn að veita til samruna HÍ og 
LbhÍ fari í að styrkja rekstur LbhÍ án 
þess að til þess samruna komi.

» Dýralæknaþjónusta

Markmið að bæta dýralæknaþjónustu 
í dreifbýli og tryggja betur velferð 
dýra. Nauðsynlegt er að endurskoða 
dýralæknaþjónustu í þeim 
landshlutum þar sem stærð vaktsvæða 
hefur sýnt sig að hafa neikvæð 
áhrif á velferð dýra. Nauðsynlegt 
er að fjölga þjónustudýralæknum 
og bakvaktarsvæðum til að tryggja 
ásættanlegan viðbragðstíma 
dýralækna og þar með velferð dýra. 
Dæmi eru um að bændur hafi misst 
bæði nautgripi og hross vegna þess 
að dýralækni tókst ekki að komast 
tímanlega þeim til aðstoðar. Til að 
auka sveigjanleika og hagkvæmni 
þyrfti að endurskoða vaktsvæði og 
skoða hvort betra sé að skilgreining 
þeirra komi fram í reglugerð en sé 
ekki bundin í lögum. 

Búnaðarþing 2014 skorar 
á stjórnvöld að tryggja auknar 
fjárveitingar til Matvælastofnunar 
svo fjölga megi þjónustudýralæknum 
og bakvaktarsvæðum dýralækna þar 
sem nauðsynlegt er.

»   Stefnumótun í 
landbúnaði 

Bændasamtökin og stjórnvöld 
vinni stefnumótun fyrir íslenskan 
landbúnað til lengri tíma.  

Búnaðarþing 2014 leggur áherslu 
á að unnin verði heildarstefnu- og 
sóknaráætlun fyrir landbúnað á 
Íslandi, sem byggi á stefnumótun 
búgreinafélaganna og sé unnin í nánu 
samstarfi við þau. 

Stjórn BÍ óski eftir stefnumótun 
frá búgreinafélögunum og taki 
síðan upp viðræður við stjórnvöld 
um opinbera landbúnaðarstefnu til 
lengri tíma.

»   Starfsskilyrði 
landbúnaðarins 

Búnaðarþing 2014 leggur áherslu 
á að hafin verði undirbúningsvinna 
vegna gerðar nýrra búvörusamninga, 
með það að markmiði að efla 
samkeppnishæfni, nýta sóknarfæri og 
treysta afkomu bænda. Þingið telur 
mikilvægt að fyrirkomulag tolla verði 
hluti af samningum, enda eru þeir 
ein af grunnstoðum þess að tryggja 
rekstraröryggi landbúnaðarins. 
Bændasamtök Íslands, í samráði við 
þau búgreinafélög er málið varðar, 
óski eftir viðræðum við stjórnvöld 
um gerð nýrra búvörusamninga 

Alls voru 39 þingmál sem lágu fyrir búnaðarþingi 
þetta árið. Þinghald hófst sunnudaginn 2. mars 
á Hótel Sögu og lauk að kvöldi þriðjudagsins 4. 
mars. Hér undir er farið yfir afgreiðslu mála en 

bent er á að nánari upplýsingar er að finna á vef 
Bændasamtakanna, bondi.is. Þar eru jafnframt ræður 
og fundargerðir aðgengilegar ásamt fleiri gögnum 
sem tengjast Búnaðarþingi 2014.

Þórarinn Ingi Pétursson formaður Landssamtaka sauðfjárbænda. Mynd / TB

Guðný H. Jakobsdóttir, bóndi, Syðri-Knarrartungu og fulltrú frá Búnaðars-
amtökum Vesturlands.  Mynd / TB

Kór Menntaskólans við Hamrahlíð á setningarathöfn búnaðarþings í Hörpu. Mynd / HKr.
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Munið að panta lambamerkin

ATHUGIÐ: Síðustu forvöð til að panta lambamerki svo þau berist fyrir sauðburð  
er 20. mars n.k.   Pantanir má einnig senda á netfangið einaro@thor.is

Munið að panta fyrir

2020
mars 2014
mars 2014

Munið að panta yy

Munið að panta fyrir

Munið að panta fyry irir

Munið að panta fyrir

28,- án vsk
áprentun
innifalin

Einföld merki á frábæru verði.  
Helmingsafsláttur af ísetning- 
artöngum með fyrstu pöntun.

Tagomatic

68,- án vsk
áprentun
innifalin

Rototag

Þessi gömlu góðu sem endast og 
endast. Hert nælon og merkingin 
er brædd í merkið. 

REYKJAVÍK - AKUREYRI

ÞÓR HF
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og gerður verði sér samningur 
fyrir hverja búgrein. Nauðsynlegt 
er að meta árangur núgildandi 
samninga, tollaumhverfis og 
skoða hvernig skynsamlegast er 
að þróa stuðningsumhverfið til 
framtíðar litið. Mikilvægt er að slíkt 
frumkvæði komi frá bændum. Á 
grunni búnaðarlagasamnings verði 
gerður rammi að starfsumhverfi 
landbúnaðarins. 

Afar mikilvægt er að 
starfsumhverfi þar með talið 
tollar leggi grunn að íslenskri 
landbúnaðarframleiðslu. 
Þingið leggur ennfremur áherslu 
á að staðið verði við núgildandi 
búvörusamninga og góður tími sé 
gefinn til aðlögunar að breytingum 
sem kunna að verða. 
Skipaður verði starfshópur 
samningsaðila til að meta 
þá reynslu sem komin er af 
framkvæmd samninganna. 
Bændasamtök Íslands fylgi málinu 
eftir gagnvart sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra.

»   Gjaldtaka vegna 
búfjáreftirlits

Búnaðarþing 2014 mótmælir 
harðlega boðaðri innheimtu vegna 
búfjáreftirlits. Almennt búfjáreftirlit 
hefur fram til þessa ekki verið 
gjaldskylt. Þingið beinir því til 
stjórnar Bændasamtakanna að leita 
allra leiða til að svo verði áfram.

»   Dýralæknaþjónusta – 
þjónustusamningar 

Búnaðarþing 2014 átelur 
velferðarráðuneyti harðlega fyrir 
þann seinagang sem orðið hefur 
á að vinnuhópur, sem falið var 
að yfirfara löggjöf og reglur 
um afhendingu lyfja til bænda á 

grundvelli þjónustusamninga, hefji 
störf.

» Reikningar Bændasamtaka 
Íslands og Nautastöðvar BÍ voru 
samþykktir.
» Fjárhagsáætlun Bændasamtaka 
Íslands og Nautastöðvar BÍ var 
samþykkt.

Mál dregin til baka:
• Umsýsla með eignir BÍ. 
• Póstþjónusta í dreifbýli.

Mál sem ekki voru 
afgreidd úr nefnd:
• Jarðeignir ríkisins.
• Kjördagur 

sveitarstjórnarkosninga.
• Varnarlínur sauðfjársjúkdóma. 
• Kúasæðingar. 
• Framkvæmd búfjáreftirlits. 
• Svört atvinnustarfsemi. 
• Brunatryggingar 

landbúnaðarbygginga.
• Skoðun ökutækja í dreifbýli. 

Málum sem var vísað 
til stjórnar BÍ:
• Vegamál í dreifbýli. 
• Hagtölur í landbúnaði.
• Bjargráðasjóður. 
• Refa- og minkaveiðar.
• Sauðfjársjúkdómar.
• Gæðahandbók fyrir 

umráðamenn búfjár.
• Upprunamerkingar á 

matvælum. 
• Notkun íslenska fánans á 

búvörum.
• Rekjanleiki matvæla.

Danskir lífeyrissjóðir hafa tekið 
upp þá stefnu að kaupa jarðir 
og leigja þær bændum til að 
auðvelda nýliðun í landbúnaði. 
Þessi stefna lífeyrissjóðanna 
dönsku sýnir trú þeirra á 
landbúnað þar í landi sem 
sterkrar atvinnugreinar sem 

hefur mikla vaxtarmöguleika. 
Ræða ætti við íslenska 
lífeyrissjóði um áhuga þeirra á 
svipuðu verkefni.

Þetta kom fram í máli 
Jóhanns  Niku lássonar, 
bónda í Stóru-Hildisey II og 
búnaðarþingsfulltrúa, í almennum 

umræðum á búnaðarþingi. Jóhann 
greindi frá því að lífeyrissjóðir í 
Danmörku keyptu jarðir til að 
leigja þær bændum til tíu ára eða 
þar um bil. Að þeim tíma liðnum 
gæfist bændum tækifæri á að 
kaupa jarðirnar eða endurnýja 
leigusamninginn. Jóhann sagði 

að þó Lífeyrissjóður bænda hefði 
kannski ekki bolmagn til að kaupa 
fjölda jarða í þessu skyni væru 
reknir margir öflugir lífeyrissjóðir 
hér á landi og full ástæða til að 
kynna þeim þessar hugmyndir.

Gerður var góður rómur að máli 
Jóhanns á þinginu. 

Lífeyrissjóðir gætu leigt bændum jarðir

Ráðgjafarmiðstöðin 
rekin með halla
Tap á rekstri Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins var 40,85 milljónir 
króna á síðasta ári. Síðasta ár var 
fyrsta rekstrarár fyrirtækisins en 
það hóf sem kunnugt er starfsemi 
sína í byrjun árs 2013 þegar það 
tók yfir alla leiðbeiningaþjónustu 
í landbúnaði sem áður hafði verið 
á hendi Bændasamtaka Íslands og 
búnaðarsambanda.

Þetta kom fram á búnaðarþingi en 
starfsemi Ráðgjafarmiðstöðvarinnar 
var kynnt þar og tekin til umræðu. 
Rekstrartekjur á síðasta ári 
námu rúmum 439 milljónum 
en rekstrargjöldin ríflega 480 
milljónum króna. Stofnkostnaður 
sem sem gjaldfærður var á árinu 
2013 var um 27 milljónir króna. 
Fólst hann meðal annars í kaupum 
á búnaði, lífeyrisskuldbindingum og 
kostnaði sem féll til á árinu 2012, í 
aðdraganda stofnunar fyrirtækisins. 
Að þeim kostnað frádregnum nam 
því rekstrartap fyrirtækisins um 14 
milljónum króna. 

E i r í k u r  B l ö n d a l 
stjórnarformaður fyrirtækisins 
og Karvel L. Karvelsson 
framkvæmdastjóri fóru yfir stöðu 
Ráðgjafarmiðstöðvarinnar. Báðir 
voru þeir þeirrar skoðunar að rekstur 
fyrirtækisins hefði gengið vel á 
árinu þrátt fyrir hallarekstur. Flest 

m a r k m i ð 
sem sett 
hefðu verið 
við stofnun 
hefðu náðs. 
Sérhæfing 
starfsfólks 
og hreyfan-
leiki þess 
hefði aukist, 

útseld vinna einnig þó markmið 
fjárhagsáætlunar ársins 2013 hefðu 
ekki náðst að fullu. 

Áætlað er að rekstrarkostnaður 
á yfirstandandi ári verði 454 
milljónir og eru áætlaðar tekjur á 
pari við þá tölu. Þar af er áætlað 
að rúmar 340 milljónir króna komi 
til með framlögum til rekstrar 
en afgangurinn verði sértekjur. 
Ljóst er því að auka þarf sértekjur 
fyrirtækisins um 23 milljónir á 
þessu ári en í fyrra námu þær 91 
milljón króna.

Í umræðum lýstu búnaðar-
þingsfulltrúar ánægju sinni með 
starfsemi fyrirtækisins á árinu og 
lýstu skilningi á því að kostnaður 
við stofnun hefði verið talsverður. 
Þeir brýndu hins vegar forsvarsmenn 
fyrirtækisins til að ná jafnvægi í 
rekstri þess. Ljóst væri að ekki væri 
hægt að reka það til langframa með 
tapi. /fr

Tap á rekstri 
Bændasamtakanna
Fjörutíu milljóna króna tap varð 
á rekstri Bændasamtaka Íslands 
á síðasta ári. Sindri Sigurgeirsson 
formaður samtakanna gerði þá 
staðreynd að umfjöllunarefni 
þegar hann flutt skýrslu formanns 
á búnaðarþingi. Fá þyrfti botn í það 
hvernig fjármögnun samtakanna 
yrði háttað sem allra fyrst.

Sindri sagði að stór hluti af tekjum 
Bændasamtakanna væri tilkominn 
í gegnum innheimtu ríkisins á 
búnaðargjaldi. Nú lægi fyrir að ráðherra 
landbúnaðarmála, Sigurður Ingi 
Jóhannsson, hefði boðað breytingar 
á gjaldinu og yrði frumvarp þess 
efnis lagt fram á haustþingi. Því væri 
ljóst að hugsa þyrfti til framtíðar um 
hvernig fjármögnun hagsmunagæslu í 
landbúnaði yrði háttað og mikilvægt 
væri að fá svör frá ráðherra um í 
hverju boðaðar breytingar myndu 
felast. Í þessu samhengi gerði Sindri 
félagskerfi bænda og breytingar á því 
einnig að umtalsefni. 

Eins og kemur fram annars staðar 
í blaðinu voru lagðar fram tillögur, í 
samræmi við ályktun búnaðarþings í 
fyrra, sem áttu að einfalda félagskerfið, 
gera það ódýrara og tryggja virkni 
bænda. Þó nokkrar breytingar 
hafi verið gerðar á samþykktum 
Bændasamtakanna á þinginu er 
vandséð að þau markmið hafi náðst.

Bændasamtökin tóku afstöðu 
með neytendum

Sindri benti á að bændur þyrftu að 
taka ímyndar- og kynningarmál sín 
til endurskoðunar. Upp á síðkastið 
hefði landbúnaðarkerfið setið undir 
árásum, meðal annars frá versluninni, 
sem hefði verið í herferð gegn tollvernd 
landbúnaðar og meðal annars dregið 
velferð búfjár inn í þá umræðu. Það 
væri ómaklegt en vissulega hefðu 
afurðastöðvar gert mikil mistök 
varðandi upprunamerkingar á 
síðustu misserum. Tiltók hann þar 
sérstaklega innflutning á írsku smjöri 
fyrir síðustu jól. Ljóst hefði verið að 
óhjákvæmilegt var að flytja smjörið 
inn vegna yfirvofandi skorts en krafa 
neytenda um að fá upplýsingar um 
uppruna vörunnar væri skýlaus. 
Sjálfsagt og eðlilegt hefði því verið 
að Bændasamtökin tækju afstöðu með 
neytendum, líkt og gert var. Merkja 
hefði átt hverja pakkningu vara sem 
írska smjörið hefði verið nýtt í en 
það hefði ekki verið gert og væri 
það óásættanlegt. Bændasamtökin 
hefðu með samkomulagi við Samtök 
atvinnulífsins og Neytendasamtökin 
um upprunamerkingar innlendra 
búvara sótt fram á jákvæðan hátt og 
taldi Sindri að það samkomulag væri 
gæfuspor.

Semja verður um gagnkvæma 
tollkvóta

Sindri sagði varðandi tollamál að 
hann fagnaði þeirri afstöðu sem 
birtist í ræðu landbúnaðarráðherra, 
um að tollar yrðu ekki felldir niður 
einhliða. Semja yrði um gagnkvæma 
tollkvóta eða innflutningskvóta við 
viðsemjendur Íslands, til að mynda 
Evrópusambandið. Hann lýsti þó 
þeim erfiðleikum sem það hefði í för 
með sér að samningar af því tagi væru 
oft gerðir á þann hátt að gefnir væru 
út tollkvótar sem byggðust á því að 
fyrir hvert kíló af útfluttri vöru mætti 
flytja inn kíló af einhverri annarri. 
Það væri óásættanlegt fyrir Ísland 
í ljósi smæðar markaðarins hér.  
 /fr

> Framhald af ályktunum Búnaðarþings 2014
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Í tengslum við setningu 
Búnaðarþings 2014 sem haldin 
var í Hörpunni á laugardag 
var Matarmarkaður ljúfmetis-
verslunarinnar Búrsins haldinn 
á jarðhæð. Véla- og fóðursalar 
voru jafnframt mættir með 
dráttarvélar og tæki til sýnis. 
Sauðfjárbændur buðu gestum og 
gangandi upp á grillað lambakjöt 
úr grillvagni Landssamtaka 
sauðfjárbænda og hægt var að 
kaupa eðal nautahamborgara úr 
hamborgarabílnum Tuddanum 
frá félagsbúinu að Hálsi í Kjós. 
Þá stóð kokkakeppni Food & Fun 
hátíðarinnar yfir í Norðurljósasal 
Hörpu á sama tíma og setning 
búnaðarþings fór fram. Vakti 
þetta nýja snið búnaðarþings 
mikla athygli og mættu 30 þúsund 
gestir á viðburði í og við Hörpuna 
um helgina af þessu tilefni. 

Matarmarkaður Búrsins

Tíðindamaður Bændablaðsins tók 
nokkra þátttakendur Matarmarkaðar 
Búrsins tali og lá beinast við að 
heyra fyrst hljóð í þeim sem bera í 
raun ábyrgð á tilurð þessa markaðar 
sem virðist vera kominn til að vera. 
Eirný Ósk Sigurðardóttir, eigandi 
Búrsins, sagðist fúslega viðurkenna 
að tilkoma markaðarins væri henni 
að kenna. 

„Allt okkur að kenna“

„Þetta hefur gengið rosalega vel 
og ég er ótrúlega ánægð með mitt 
fólk. Þetta er vissulega allt okkur 
að kenna og ég ætti eiginlega að 
biðjast innilega afsökunar,“ sagði 
hún tvíræð á svip.

„Við erum búin að draga 
hingað fólk víða að af landinu. 
Hér er til dæmis fólk frá Miðskeri í 
Hornafirði sem búið er að eyða sjö 
klukkustundum í að aka hingað með 
sínar vörur og hefur lagt mikið á sig 
til að vera hér með okkur.“

Nauðsynlegt fyrir fólkið í 
borginni

Eirný segir það sitt mat að 
nauðsynlegt sé að vera með svona 
markað í höfuðborginni.

„Þó við teljum 
okkur trú um það, að 
hér á okkar litla Íslandi 
sé allt svo hreint, gott og 
yndislegt, þá  er okkar 
matvælaframleiðsla 
samt háð sömu 
lögmálum og hjá miklu 
stærri framleiðendum 
úti í heimi. Með stöðugt 
meiri kröfum um ódýrri 
matvörur erum við alltaf  
að nálgast framleiðsluferli 
á matvöru sem er hvorki 
gott fyrir dýr eða fólk. 
Neytendur hafa þó  verið 
að sýna vilja á síðastliðnum 
árum til að fá upplýsingar 
um rekjanleika matvöru 
og fá að hitta fólkið sem 
framleiðir vöruna. Þetta er svo sem 
ekki neitt nýtt, því svona var þetta 
hér til forna. Við erum því með 
svona markaði að gefa fólki kost á 
fara aðeins aftur í tímann hvað þetta 
varðar.

Það kostar alltaf að framleiða 
mat og því meira sem menn reyna 
að sneiða hjá kostnaðinum og búa til 
stöðugt ódýrari vörur, þá verður það 
ekki gert nema með svindli.“  Þar 
á Eirný við íblöndun margvíslegra 
efna í matvæli og notkun hjálparefna 
við framleiðsluna sem sætir ört 
vaxandi gagnrýni. 

Borgarbörnin fái að tengjast 
bændum

„Ég er alin upp erlendis. Ég var 
líka alin upp við það sem krakki að 
mamma og pabbi drógu mig með sér 
á markaði. Þar var ég sem krakki að 
smakka hráefnin, tala við bændurna. 
Ég fékk þar að kynnast heimi sem 
var undraverður, dásamlegur og 
bragðgóður. Slík menning hefur 
ekki verið til í höfðuborg Íslands. 
Úti á landsbyggðinni hefur samt alltaf 
verið ákveðin markaðsstemming en í 
borginni hafa krakkar ekki haft svona 

beint aðgengi að þeim sem framleiða 
matinn.“

Uppruni matarins

Eirný segir að það sé ekki síst 
upplifunin af því að koma á svona 
markað sem skipti máli. Krakkar sem 
fá að kynnast slíku, setji matinn sem 
það borðar í samhengi við bóndann 
á markaðnum og langi til að fara 
þangað aftur. 

„Ég lít þannig á að við séum að 
hafa mikil áhrif á næstu kynslóð með 
því að koma á fót svona markaði. Það 
skiptir mig allavega miklu máli. Þegar 
börn í Bandaríkjunum eru spurð að 
því  hvaðan maturinn komi, þá segja 
þau að hann komi úr stórmarkaði. 
Sumir krakkar gera ekki einu sinni 
greinarmun á tómat og kartöflum. 
Ég var í versluninni Nóatúni ekki 
alls fyrir löngu. Þar var faðir með 
19 ára syni sínum og voru þeir með 
innkaupalista frá konunni. Þá þurftu 
þeir að spyrja hvað blaðlaukur væri. 
Ég varð kjaftstopp og hugsaði með 
mér, nei, þetta gengur ekki, það 
verður að gera eitthvað í þessu.“ - 
Eirný hefur greinilega ekki látið þar 
sitja við orðin tóm. 

„Þetta er svo gaman“

„Þetta er svo gaman og við erum stolt 
af því sem við erum að gera! Svo 
erum við líka á heimsmælikvarða 
með okkar matvæli. – Nú er helgi, 
fólk í fríi og hvað er skemmtilegra 
en að rölta um svona markað. Svo 
er Harpan tilvalin fyrir þetta, þegar 
veðráttan er ekki alltaf eins og best 
er á kosið. Hér er nægt pláss og þetta 
er fullkomið húsnæði fyrir svona 
markað. 

Upplifun og fræðsla fyrir börnin

Hlédís Sveinsdóttir var á fullu að 
vinna með Ernýju á sölubás Búrsins. 
Hún segir að nálgunin við bændurnar 
með slíkum markaði gera þetta svo 
skemmtilegt.

„Sjáðu bara öll börnin sem eru 
hér. Foreldrar, ömmur og afar eru að 
koma hingað með börn og barnabörn. 
Þá skapast tækifæri til að skapa 
umræður við börnin um hvaðan 
maturinn kemur og hvernig hann er 
framleiddur. Það skiptir miklu máli. 
Það sést best á því að fimm mínútum 
eftir að við opnuðum var orðið full 
út úr dyrum. Auðvitað eru það svo 

neytendur sem velja það með 
sinni aðsókn hvort svona 
stafsemi þrífst hér eða ekki.

Hér er þemað „Búrið býður 
í bæinn“. Margir þeirra sem 
hér eru með bása eru einmitt 
framleiðendur sem Eirný 
hefur verið að selja vörur fyrir 
í Búrinu. Hún hefur líka verið 
að ráðleggja framleiðendum 
með það hvaða vörur fólk sé 
að kalla eftir.“

Þegar búið að ákveða fleiri 
markaðsdaga 

Þær stöllu eru ákveðnar í að 
halda þessu áfram og eru búnar að 
gera samning við Hörpu þar um. 
Markaðurinn nú í byrjun mars er 
bara sá fyrsti af þremur sem haldinn 
verður á sama stað á þessu ári. Næsti 
markaður verður 30. og 31. ágúst og 
síðan verður haustmarkaður 15. og 
16. nóvember. Þar fyrir utan útiloka 
þær ekki að vera með margvíslegar 
aðrar uppákomur tengdar matvörum 
hvenær sem tækifæri gefst. Varpa þær 
m.a. fram hugmynd um sérstakan 
hunangsmarkað, nú eða eggjamarkað 
sem gaman væri að setja upp. 
 /HKr.

Líf og mikið fjör á Matarmarkaði 
ljúfmetisverslunarinnar Búrsins
– Skapaði skemmtilega tengingu milli neytenda í borginni og þeirra sem framleiða vörurnar í sveitum og bæjum víða um land

Eirný Ósk Sigurðardóttir, eigandi Búrsins og Hlédís Sveinsdóttir segja nauðsynlegt að vera með matarmarkað í 
borginni þar sem fólki gefst kostur á að hitta og tala beint við bændur og aðra sem framleiða vörurnar sem það 
neytir.   Myndir / HKr. 
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Miðskersbúið í Hornafirði er rekið af hjónunum Sævari Kristni Jónssyni og Bjarneyju Pálínu Benediktsdóttur: 

Vistvænn rekstur að hætti gömlu norrænu fjölskyldubúanna
Jörðin Miðsker í Hornafirði er 
um það bil í 10 km fjarlægð frá 
Höfn til norðurs. Miðsker er ein af 
mörgum jörðum sem byggðist út úr 
hinu forna höfuðbóli og prestsetri, 
Bjarnanesi. Miðskersbúið eins og 
það er nú, hefur þróast frá árinu 
1990, er núverandi eigendur, 
Bjarney Pálína Benediktsdóttir 
og Sævar Kristinn Jónsson, 
keyptu býlið og settust þar að 
árið 1990. Þau hjón voru með bás 
á matarmarkaðnum í Hörpu um 
helgina og kynntu þar borgarbúum 
vörur sínar í fyrsta sinn. 

Miðskersbúið er blandað bú 
sem framleiðir um 150 tonn á ári af 
kartöflum. Þá er á bænum rekið lítið 
svínabú með 10 gyltum, auk þess 
sem þau eru með 60 kindur á fóðrum, 
nokkur hross, landnámshænsni og 
önnur heimilisdýr. 

Þau Bjarney Pálína og Sævar 
Kristinn  pakka og selja kartöflurnar 
á eigin vegum og byggðu litla 
kjötvinnslu, þar sem kjöt frá búinu 
er unnið og selt í auknum mæli.

 
Með sjálfbærni að leiðarljósi

Búið er byggt upp með með sjálfbærni 
að leiðarljósi, bæði vistfræðilega og 
fjárhagslega. Svínabúið er starfrækt 
samkvæmt reglugerð um vistvæna 
svínarækt og hefur verið það frá 
byrjun, árið 1996. Svínarækt með 
þessu sniði er í raun og veru eins 
og tíðkaðist í nálægum löndum, þar 
sem svínahald var algengt sem hluti 
af hefðbundnum fjölskyldubúskap 
fram yfir miðja síðustu öld, eða þar 
til verksmiðjubúskapur ruddi sér 
til rúms. Margir tryggir kaupendur 
velja sér svínakjöt frá Miðskeri vegna 
gæða kjötsins, sem þykir meyrt og 
bragðgott. Þá er kjöt frá búinu selt 
er án aukaefna.

Ekkert stress í svínunum

Svínin eru alin við vistvænar 
aðstæður. Þau eru alin á heimaræktuðu 
korni og kartöflum, með fóðri frá 
Fóðurblöndunni. Gylturnar ganga 
lausar í rúmgóðum stíum og dýrin 
fá ríflega af hálmi og heyi inn í 
stíurnar tvisvar á dag. Það er mjög 
þýðingarmikið að mati Sævars þar 
sem það eykur vellíðan dýranna, 
dregur úr stressi þannig að ekki verið 
þörf á að halaklippa þau. Hann segir 
að allt þetta auki svo gæði kjötsins.

„Reksturinn gengur bara 
ágætlega,“ sagði Sævar. „Aðalbú-
greinin er kartöflrækt. Svo erum við 
með svínaræktina þar til hliðar, en 
þetta er minnsta svínabú landsins 
með 10 gyltur. Við vinnum kjötið 
sjálf og seljum um helminginn af 
framleiðslunni beint til neytenda.

Við köllum þetta vistvæna 
svínarækt, enda styðjumst við 
algjörlega við reglugerð þar um í 
okkar rekstri.

Dýrin lifa á fjölbreyttu fóðri. Við 
gefum þeim karöflur eins og tök eru 
á og ræktum bygg til að gefa þeim, 
eða um 20-30% af  því sem til þarf. 
Svo kaupum við það korn sem upp á 
vantar. Þau ganga auðvitað ekki alltaf 
laus úti, en við flytjum náttúruna inn 
til svínanna og þeim líður vel,“ segir 
Sævar.  

-Hafið þið áður verið með 
kynningu á ykkar vörum í Reykjavík?

„Nei, þetta er í fyrsta skiptið 
sem  við erum með kynningu hér í 
Reykjavík. Þetta eru því heilmikil 
tímamót í okkar starfsemi og langt að 
fara með vörurnar. Við ákváðum samt 
að prófa þetta.“

Bjarney Pálína, sem notar reyndar 
helst millinafnið, segir að tími hafi verið 
til kominn að kynna Miðskersbúið 
frekar og þá ekki síst með því að 
komast loksins í Bændablaðið!

Stuðningur Matís hefur reynst 
afskaplega vel

Pálína segir að upphafið að 
kjötvinnslu þeirra í Miðskeri hafi 
verið undir handleiðslu Matís á Höfn 
í Hornafirði. Sævar tekur undir það 
og segir að starfsemi Matís hafi 
reynst þeim afskaplega vel. 

„Við hefðum aldrei komist 
þangað sem við erum nú án þess að 

njóta aðstoðar Matís. Við fengum 
námskeið í kjötskurði, reykingu og 
öllu mögulegu. Þá hjálpuðu þeir 
okkur við að útvega nauðsynleg leyfi 
til framleiðslunnar og það var okkur 
mjög mikils virði.“ 

Voru sólarmegin í fyrrasumar

Kartöflurækt er eins og fyrr segir 
aðalbúgrein á bænum. Sævar segir 
að þó kartöflubændur á Suðurlandi 
og víðar hafi mátt búa við mikla 

erfiðleika síðasta sumar vegna 
bleytu, þá hafi það ekki verið 
vandamál í Miðskeri. 

„Við vorum sólarmegin í 
fyrrasumar. Þá var mjög mikil sala 
alveg frá því uppskerutíminn hófst 
og nú erum við búin að selja alla 
framleiðsluna. Eftirspurnin var svo 
mikil í fyrrasumar að við þurftum 
meira að segja að taka talsvert 
upp áður en kartöflurnar voru 
fullsprotnar,“ sagði Sævar. 

 /HKr. 

Sævar Kristinn Jónsson og Bjarney Pálína Benediktsdóttir bændur á 

Mynd / HKr

Svínin á Miðskersbúinu eru alin við vistvænar aðstæður og eru alveg laus 
Mynd / Miðskersbúið
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Stærsta uppboð sögunnar hjá 
Kopenhagen Fur á minkaskinnum 
fór fram í annarri viku febrúar. Þá 
voru boðin upp um 7,1 milljónir 
minkaskinna og seldust þau öll 
til um 500 kaupenda. Þrátt fyrir 
um 30% verðlækkun að meðaltali 
frá síðasta uppboði voru íslenskir 
loðdýrabændur þokkalega 
ánægðir með útkomuna. Enda var 
fyrir fram jafnvel búist við enn 
meiri verðlækkunum í kjölfar 25% 
lækkunar á desemberuppboðinu 
þar sem sala var jafnframt dræm. 
Þá meta íslenskir bændur það sem 
ánægjulega þróun að verðmunur 
á dýrustu og lakari skinnum jókst 
á uppboðinu og standa danskir 
og íslenskir loðdýrabændur því 
enn betur upp úr á markaðnum 
en áður. Eigi að síður er ljóst að 
þessi lækkun hlýtur víða að taka 
verulega í hjá minkaræktendum 
þó að flestir íslensku bændanna 
telja sig geta þolað bærilega lægra 
verð um einhvern tíma.

Fóðurkostnaður er talin vera mjög 
svipaður um allan heim og hefur 
farið ört hækkandi. Aðrar helstu 
breytilegu rekstrarstærðirnar svo 
einhverju nemur eru starfsmannalaun 
og orkukostnaður. Sífellt hækkandi 
framleiðslukostnaður plagar þó 
ekki bara kínverska bændur sem 
að jafnaði eru með tiltölulega 
verðlítil skinn, því 60% hækkun 
framleiðslukostnaðar hjá íslenskum 
bændum síðan 2010 er farin að valda 
þeim verulegum áhyggjum. Þar er 
styrking krónunnar líka farin að 
vega þungt. Góður árangur íslensku 
minkabændanna á markaðnum í 
Kaupmannahöfn vekur þeim þó 
vonir um að það takist að sigla 
klakklaust í gegnum yfirstandandi 
niðursveiflu. 

Meiri velta en sem nemur öllum 
fiskútflutningi  Íslendinga

Kopenhagen Fur er gríðarstórt 
fyrirtæki, jafnvel á danska vísu. 
Það selur um 21 milljón skinna 
á fimm uppboðum á hverju ári. 
Starfsmannafjöldinn er þó aðeins um 
350. Veltan var um 1,25 milljarðar 
danskra króna á árinu 2012 eða 
um 260 milljarðar íslenskra króna 

(miðað við gengi dönsku krónunnar 
26. febrúar sl.). Búist er við að 

reikningar síðasta árs sýni enn 
hærri tölur eða allt að 280 milljarða 

íslenskra króna og allt er þetta 
undir einum hatti. Það er meira en 

sem nam útflutningsverðmæti allra 
sjávarafurða á Íslandi árið  2012 
samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.  
Verðmæti þeirra var 276,8 milljarðar 
króna. Velta og umsvif Kopenhagen 
Fur skiptir því efnahag og útflutning 
danska ríkisins verulegu máli. 

Í heimsókn til Kopenhagen Fur

Fulltrúi Bændablaðsins fékk að 
slást í för með stjórn Sambands 
íslenskra loðdýrabænda (SÍL) 
á uppboðið í Kaupmannahöfn. 
Auk stjórnarmannanna, Björns 
Halldórssonar, formanns SÍL 
og bónda á Akri í Vopnafirði, 
Skarphéðins Péturssonar, bónda á 
Hrísum í Svarfaðardal, og Jesper 
Lyhne Bækaard, bónda í Héraðsdal II í 
Skagafirði, þá var framkvæmdastjóri 
sambandsins, Árni V. Kristjánsson 
einnig með í för. Þar að auki var 
Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands með í 
hópnum til að kynna sér starfsemi 
uppboðsmarkaðarins sem og Karvel 
L. Karvelsson, framkvæmdastjóri 
Ráðgjafarmiðstöðvar landbún-

Loðskinnauppboðshúsið Kopenhagen Fur:

Danskt samvinnufyrirtæki sem veltir meiru en 
sem nemur öllum fiskútflutningi Íslendinga
– Þar hafa íslenskir minkabændur trónað í silfursæti skinnaframleiðenda á heimsvísu undanfarin ár, næst á eftir Dönum

Myndir / HKr.

Kopenhagen Fur.  Myndir / HKr.
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aðarins (RML), og Gunnfríður 
Elín Hreiðarsdóttir, fagstjóri 
búfjárræktar-sviðs RML. 

Torben Nielsen, framkvæmda-
stjóri Kopenhagen Fur, og Tage 
Pedersen, stjórnarformaður 
félagsins, settust niður með 
gestunum frá Íslandi og gáfu sér 
góðan tíma, þrátt fyrir annir, til að 
útlista fyrir þeim starfsemi félagsins. 
Þess má geta að Tage er jafnframt 
er minkabóndi og rekur stærstu 
fóðurstöð fyrir minkaræktina í 
Danmörku. 

Stærsta loðdýraskinna-
uppboðshús í heimi

Kopenhagen Fur, eða „Kaupmanna-
hafnar loðskinn“ er samvinnufélag 
og leiðandi á heimsvísu og jafnframt 
stærsta loðdýraskinnauppboðshús í 
heimi. Í stefnu félagsins er mikið 
lagt upp úr samfélagslegri ábyrgð. 
Tekur það einnig þátt í slíkri vinnu 
á vegum Sameinuðu þjóðanna (UN 
Global Compact) sem tekur til 
mannréttinda, umhverfismála og 
að vinna gegn spillingu í heiminum.

Félagið er nú í eigu 1.500 
minkabænda innan Samtaka danskra 
loðdýraræktenda sem stofnuð í miðri 
kreppunni í dönskum landbúnaði árið 
1930. Fram að stofnun þeirra samtaka 
höfðu einstaka bændur í Danmörku 
prófað sig áfram í loðdýrarækt 
með innflutningi á ref frá Noregi 
og öðrum loðdýrum frá Kanada. 
Þau skinn voru verið seld í gegnum 
fyrirtækið Kjöbenhavns Pelscentral 
sem keypt var af Samtökum danskra 
loðdýrabænda árið 1946. Þar með 
var grunurinn lagður að gríðarlegri 
velgengni danskra loðdýraræktenda 
á heimsvísu.

Danskir minkabændur ala nú 
um 15,6 milljónir minka á ári. Er 
þetta þriðja stærsta dýraeldisgreinin 
í Danmörku. Minkaeldi leiðir einnig 
til aukinnar sjálfbærni í dönskum 
landbúnaði þar sem úrkast úr 
sláturhúsum í öðrum greinum er 
nýtt í minkafóður. Þá kaupa danskir 
minkabændur einnig mikið af fóðri 
sem unnið er úr fiskúrgangi frá 
Íslandi. 

Þess má geta að íslenskir 
minkabændur eru ekki stórir 
framleiðendur í samanburði við 
Dani og selja árlega um 180- til 
190 þúsund skinn. Í fyrra fengust 
um 2,2 milljarðar fyrir íslensku 
skinnin. Búast minkabændur við að 
sölutölurnar geti lækkað umtalsvert 
á þessu ári, eða jafnvel niður í um 
1,3 milljarða króna. 

Yfir 21 milljón skinna
seld árlega í Danmörku

Í gegnum Kopenhagen Fur eru seld 
yfir 21 milljón skinna á ári. Þar 
af er danski uppboðsmarkaðurinn 
með nálægt 95% af skinnum í 
verðmestu flokkunum á heimsvísu. 
Tage Pedersen, stjórnarformaður 
Kopenhagen Fur, reiknar með 
að yfir 80 milljónir minkaskinna 
seljist í heiminum á þessu ári og 
segir að salan hafi tvöfaldast á 
örfáum árum. Vegna lækkunar á 
verði á markaðnum undir lok síðasta 
árs sendi félagið út þau skilaboð 

til kaupenda að á uppboðinu nú 
yrði reynt að mæta verðkröfum 
markaðarins til að selja sem mest. 
Þessi skilaboð féllu greinilega í 
góðan jarðveg. Öll þau 7,1 milljón 
skinna sem boðin voru upp seldust 
og á verði sem menn telja ásættanlegt 
miðað við stöðuna. Þá ýtir það 
greinilega undir sölu á markaðinn að 
Kopenhagen Fur býður kaupendum 
lán til skinnakaupa á afar hagstæðum 
kjörum. Nú bíða menn spenntir eftir 
næsta uppboði í Kaupmannahöfn í 
vor sem gefur væntanlega línuna um 
hvort verðstöðugleika verði náð. Í 
millitíðinni er reyndar stórt uppboð 
í Hong Kong sem tekur trúlega mið 
af uppboðinu í Kaupmannahöfn. 
Fréttir af skinnauppboði hjá North 
American Fur Auction (NAFA) í 
Toronto í Kanada um miðjan febrúar 
herma að þar hafi ekki náðst eins gott 
verð og í Danmörku. Eigi að síður 
seldist megnið af skinnunum sem í 
boði voru. Næstu uppboðum NAFA, 
sem er stærsta skinnauppboðshús 
í Norður Ameríku og það þriðja 
stærsta á heimsvísu, hefur hins 
vegar verið seinkað nokkuð. 
Heildarsala NAFA á ári er um 6 
milljónir skinna, eða talsvert minna 
en selt var hjá Kopenhagen Fur nú 
á febrúaruppboðinu. 

Dýravelferð ofarlega á blaði

Mikið er lagt upp úr dýravelferð 
í dönskum minkabúum og 
upplýsingaflæði þar um til 
almennings líkt og á Íslandi. 

Tók Kopenhagen Fur þátt í að 
móta reglur um dýravelferð með 
dönskum yfirvöldum árið 2007 þar 
sem gengið er mun lengra en reglur 
ESB segja til um. Telja danskir 
minkabændur slíkt skipta verulegu 
máli í ímyndarbaráttu sinni gegn 
aðgangshörðum aðgerðarhópum 
andstæðinga loðdýraeldis. Alvarleiki 
málsins er augljós því aðgerðir gegn 
loðdýrarækt hafa m.a. leitt til þess 
að hollenskir minkabændur eru að 
hrekjast þar úr landi vegna banns 
sem við minkarækt samþykkt var 
á hollenska þinginu árið 2012 og 
tekur gildi árið 2024.

Hefur Kopenhagen Fur stigið 
fram fyrir skjöldu danskra 
minkabænda við að auka 
upplýsingagjöf til almennings og 
stjórnmálamanna. Þannig hefur 
þeim tekist snúa gagnrýni á greinina 
sér í hag. 

Í 80 þúsund fermetrum

Vinnuheitið „Danish Fur Sales“ 
varð fljótlega þekkt um allan heim. 

Árið 1963 var uppboðshúsið flutt til 
Glostrup í útjaðri Kaupmannahafnar. 
Í dag eru húsakynni Kopenhagen 
Fur um 80 þúsund fermetrar þar 
sem milljónir skinna eru flokkuð, 
metin og seld í stórum einingum til 
áframvinnslu, þ.e. sútunar og síðan 
til feldskera og tískuhönnuða víða 
um heim. Úr skinnunum eru ekki 
bara saumaðar loðkápur, jakkar, 
húfur og vettlingar, heldur eru þau 
nú notuð á mjög fjölbreyttan hátt 
í hátískuiðnaði, skartgripagerð og 
jafnvel í húsgögn. 

Mikil vísindaþekking

Kopenhagen Fur rekur heljarmiklar 
rannsóknarstofur og er auk þess 
með um 20 ráðunauta í minkarækt 
á sínum vegum. Þá fer fram mikil 
iðnþróun á vegum félagsins og er 
nú smám saman verið að tæknivæða 
skinnaflokkunina sem hefur að 
mestu verið byggð á sjón- og 
skynmati fjölda matsmanna. Er m.a. 
búið að taka í notkun röntgenbúnað 
við flokkunina til að meta hárlengd 
á skinnum og litgreiningarbúnað til 
að flokka skinn eftir litum. 

Verslað með margar 
skinnategundir

Uppboðsmarkaðurinn býður ekki 
eingöngu upp minkaskinn, því 
þar eru líka boðin upp refaskinn, 
chinchilla-kanínuskinn, rex-
kanínuskinn, selskinn, skinn 
af sable-dýrum (marðartegund 
sem upprunnin er í Úralfjöllum í 
Rússlandi), skinn af karakúlsauðfé 
og swakara-skinn, sem eru skinn af 
nýfæddum karakúllömbum.

Mikið ævintýri

Þróun í sölu íslenskra minkaskinna 
hefur verið ævintýri líkust undanfari 
ár. Hvert verðmetið var slegið af 
öðru og afkoman eftir því góð. 
Íslenskir loðdýrabændur hafa 
greinilega veðjað á réttan hest ef 
svo má segja í ræktun með því að 
fylgja því besta sem danskir bændur 
voru að gera. Þannig hafa íslensk 
skinn verið í næst verðmætasta sæti 
á uppboðum undanfarin ár og stefna 
Íslendingar nú ótrauðir á að komast 
upp úr þeim meðaltalstoppi sem 

danskir bændur hafa trónað á mörg 
undanfarin mörg ár. Til gamans má 
geta þess að íslensk skinn toppuðu 
um tíma þau dönsku á næst síðast 
degi uppboðsins í Kaupmannahöfn, 
en að vísu var þá verið að tala um 
tiltölulega fá skinn. 

Kínverjar halda uppi markaðnum

Ljóst var að mikil fjölgun þokkalega 
efnaðrar millistéttar og líka í hópi 
ríkra Kínverja knúði áfram aukna 
eftirspurn á loðskinnum. Íslenskir 
loðdýrabændur gerðu sér þó 
fyllilega grein fyrir því að stöðugar 
verðhækkanir voru ekki komnar 
til með að standast til lengdar. 
Þegar komið var fram yfir mitt 
síðasta ár var ljóst að það stefndi í 
verðlækkanir.

Mikil útsjónarsemi og ýtt undir 
sköpunargleði

 
Það er greinilegt á orðum Torben 
Nielsen, framkvæmdastjóra 
Kopenhagen Fur, og Tage Pedersen 
stjórnarformanns að mikil vinna og 
útsjónarsemi er á bak við velgengni 
fyrirtækisins. Þeir eru vel með á 
nótunum hvar sem borið er niður 
og til að ýta undir þróunin til 
framtíðar taka þeir líka ríkan þátt í 
að ala hönnuði framtíðarinnar upp 
í notkun á skinnum. 

Kopenhagen Fur tekur 
þannig ríkan þátt í starfsemi 
hönnunarhússins Kick í 
Kaupmannahöfn, en Kick stendur 
fyrir Alþjóðamiðstöð í sköpun í 
Kaupmannahöfn (Kopenhagen 
International Center for Kreativitet). 
Þar er rekinn hönnunarskóli sem 
er einn af mörgum slíkum og 
gerðar eru margvíslegar tilraunir 
með skinn í vöruhönnun. Þar 
var m.a. verið að vinna fyrir 
eðalsteinafyrirtæki sem vildi láta 
samþætta notkun eðalsteina í flíkur 
úr loðdýraskinnum. Engin takmörk 
eru sett á hugmyndavinnuna af hálfu 
Kopenhagen Fur, sem útvegar skinn 
til margvíslegrar tilraunastarfsemi 
hvað varðar t.d. litun skinna og 
aðra efnismeðhöndlun. Þannig ýta 
stjórnendur fyrirtækisins stöðugt 
undir að breikka nýtingargrunninn 
fyrir loðskinn um allan heim.

 /HKr.

Köll og handapat einkennir skinnauppboð eins og þetta enda skiptir öllu 
máli hver er fyrstur að rétta upp hendi til að vekja athygli uppboðshaldara.

Kaupendur sem bjóða í skinnin í uppboðssalnum eru með her matsmanna 
með sér. Þeir eru þá oft í öðrum sal að meta og vega sýnishorn af þeim 
skinnum sem verið er að bjóða upp og hringja þá gjarnan í sinn mann í 
salnum til að láta vita hvort rétt sé að bjóða í viðkomandi skinnabúnt eða ekki.

Mikil tækniþróunarvinna fer fram á vegum Kopenhagen Fur. Hér er verið að raða skinnum á 
færiband sem sendir skinnin í gegnum sérhannað skinnalitgreiningartæki. 

Hér er búið að pakka miklum fjölda 
skinna sem senda á til Kína. 

til að nýta skinn í sinni sköpunarvinnu. Hér eru gestir í heimsókn hjá 
Kopenhagen International Center for Kreativitet - Kick.
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Íslenskir loðdýrabændur á uppboði hjá Kobenhagen Fur bjuggust við töluverðum verðlækkunum::

Meiri áhugi fyrir skinnum en búist var við
–  Íslendingarnir eru hvergi bangnir og ætla sér að skáka Dönum og verða bestir í heimi innan tveggja til þriggja ára
Á uppboðið hjá Kopenhagen Fur 
í síðasta mánuði mættu um 500 
kaupendur. Um helmingur þeirra 
var frá Kína, Hong Kong og Kóreu 
en hinn helmingurinn dreifðist á 
mörg önnur lönd. Þegar upp var 
staðið voru stærstu kaupendurnir 
frá Kína og Hong Kong. 

Til að salan yrði að veruleika 
varð hins vegar að lækka skinnin 
umtalsvert en þó minna en 
svartsýnustu spár gerðu ráð fyrir áður 
en uppboðið hófst. Má því segja að 
á uppboðinu hafi unnist varnarsigur 
þar sem allt seldist. Skinnin lækkuðu 
um 30% að meðaltali nú og er það 
til viðbótar við 25% lækkun sem 
varð í desember.

Frá Íslandi voru seld á 
þessu uppboði 37.176 skinn á 
meðalverðinu 347 danskar krónur 
en meðalverð uppboðsins var 
340 dkr. Í íslenskum krónum er 
söluverðmæti skinnanna um 7.200 
krónur, sem er ásættanlegt verð í 
þessari stöðu. Mikilvægt er að hafa 
í huga að þetta voru allt fyrsta flokks 
skin. Undirflokkar og lakari skinn 
verða fyrst seld á seinni uppboðum 
sölutímabilsins, en markaðsverð 
þeirra er alltaf lægra en verð bestu 
skinnanna. 

Góður árangur við ræktunina 
skilar sér

Árni V. Kristjánsson, framkvæmda-
stjóri Sambands íslenskra 
loðdýrabænda, segir að nú séu 30 
loðdýrabændur á Íslandi.

„Það bættist við hópinn hjá okkur 
í fyrra en ég sé svo sem ekki fleiri 
koma inn í greinina í bili. Það er þó 
áhugi fyrir hendi. Rétti tíminn til 
að byrja í minkarækt væri auðvitað 
núna þar sem tilkostnaður er minni 
á meðan markaðurinn er í lægð. 

Það liggur í því að lífdýrastofninn 
er ódýrari.“

Árni segir að þegar markaðurinn 
fari niður í verði eins og nú komi 
vel í ljós hvers virði árangurinn sé 
sem náðst hafi í loðdýraræktuninni 
á Íslandi. Þó að verðlækkunin sé 
mikil séu íslensku bændurnir að fá 
umtalsvert hærra verð en flestir á 
uppboðinu. 

„Það er yndislegt að sjá hversu 
skýrt þetta kemur í ljós núna þó að 
menn hafi svo sem vitað að þeir voru 
að gera rétta hluti. Samt erum við að 

nota eldri högna en Danirnir og erum 
því alltaf ári á eftir í ræktunarstarfinu.

Ræktunarstarfið hjá okkur á 
auðvitað að miðast við að hífa þá 
upp sem eru með lakari gæði en 
þeir bestu. Þá hækkum við botninn 
hjá okkur og auðveldara verður að 
komast yfir meðaltalið hjá Dönum. 

Eins og Torben Nilsen benti á þá 
eru það líka hagsmunir Kopenhagen 
Fur að stuðla að auknum gæðum í 
greininni og þar á meðal aðbúnaði 
dýra. Þá fá þeir hærri sölulaun.“

Árni segir einstakt að sjá hversu 

faglega menn vinni í þessari grein og 
nefnir fóðurframleiðsluna sem dæmi. 
Þar er Skinnfiskur ehf. í Sandgerði 
að selja mikið af frystu fiskmeti til 
danskra loðdýrabænda. Til að minnka 
kostnaðinn við flutning á fóðrinu datt 
mönnum í hug það snjallræði að búa 
til vél sem steypir bretti undir fóðrið í 
stað þess að nota trébretti. Brettin eru 
steypt úr fiskmeti og fryst og þannig 
næst 100% nýting á flutningsrýminu. 
Brettin eru svo hökkuð með 
fiskinum þegar honum er blandað í 
minkafóðrið í Danmörku.

Björn Halldórsson, formaður Sambands íslenskra loðdýrabænda (SÍL), sýnir Karvel L. Karvelssyni, framkvæmdastjóra Rannsóknarmiðstöðvar landbúnaðarins 
- RML (lengst til vinstri), Gunnfríði Elínu Hreiðarsdóttur, fagstjóra búfjárræktarsviðs RML, og Sindra Sigurgeirssyni, formanni Bændasamtakanna, mismunandi 

Myndir - HKr.  

Jesper Lyhne Bækaard 
minkabóndi í Héraðsdal II 
Skagafirði er Dani í húð og hár 
en situr nú í stjórn Sambands 
íslenskra loðdýrabænda ásamt 
Skarphéðni Péturssyni og Birni. 
Halldórssyni. Hann er tiltölulega 
nýr í þessari grein á Íslandi, en 
hann keypti jörðina Héraðsdal 
II ásamt unnustu sinni Höllu 
Ólafsdóttur. Fengu þau fyrstu 
minkana á búið vorið 2010. 
Nú eru þau með tæplega 3.000 
læður og framleiða um 12 til 13 
þúsund skinn á ári. Hann segist 
hafa verið að koma á uppboð hjá 
Kopenhagen Fur í annað sinn, 
en fyrst kom hann þar árið 2012. 
Hann hafði þó líka verið þar á 
flokkunarnámskeiði. 

„Ég er þokkalega sáttur við 
niðurstöður uppboðsins nú. Ég hélt 
að verið yrði jafnvel enn lægra. Það 
sem er mjög ánægjulegt við þróunina 
nú er að það er betur borgað fyrir 
skinn með stuttum hárum og í háum 
gæðum, en það er nákvæmlega það 
sem íslenskir loðdýrabændur eru að 
framleiða. Það er hins vegar lítið 
greitt fyrir lélegri skinnin sem helst 
koma frá Suður-Evrópu og Kína.“

Bíður átekta með stækkun

– Er þá ekki líklegt að einhverjir 
bændur sem nú eru að fá lægstu 
verðin heltist úr lestinni og hætti 
framleiðslu?

„Jú, ég myndi giska á það. 
Fóðurverðið er meira og minna 
svipað fyrir þessa framleiðslu hvar 
sem er í heiminum. Það hlýtur því 
að vera erfiður rekstur hjá þeim sem 
eru á fá mun lægri verð en við. 

Annars var skinnaverð mjög 
hátt í fyrra og árin þar á undan 

og því hafa eflaust margir komið 
inn í greinina vegna væntinga um 
skjótfenginn gróða. Trúlega detta 
þeir nú út aftur og eftir standa alvöru 
bændur sem ekki horfa eingöngu á 
þetta út frá peningasjónarmiðum. Ef 
heimsframleiðslan minnkar á næsta 
ári er það bara gott mál fyrir okkur 
því verðið ræðst af eftirspurn og 
framleiðslu.“

Jesper segist hafa verið að spá 
í að stækka búið í Skagafirði, 
en það sé nú í biðstöðu á meðan 
markaðurinn jafni sig. 

„Ég var búinn að skipuleggja 

stækkun upp í um 3.600 læður en 
nú ætla ég að bíða aðeins og sjá til.“

Verðum bestir í heimi innan 
tveggja til þriggja ára

Jesper segir að íslenskir bændur 
hafi komist langt við þróun á 
framleiðslunni undanfarin ár. Þeir 
hafi greinilega gert rétt í því að fylgja 
eftir því sem best gerist í Danmörku. 
Nú séu íslenskir minkabændur þeir 
næstbestu í heimi.
– Hafið þið möguleika á að fara 
fram úr því meðaltali sem danskir 

bændur eru að fá fyrir sín skinn?
„Já, alveg örugglega. Við 

náum samt aldrei þeim allra 
bestu í Danmörku, en ég held að 
við komumst yfir meðaltalið í 
Danmörku innan tveggja til þriggja 
ára. Það byggir á því að við stöndum 
vel saman og vöndum okkur. Þá 
verður gaman að verða bestir í 
heimi.“ 

Gott umhverfi á Íslandi

Jesper segir ástæðuna fyrir því 
að hann fluttist til Íslands vera að 

kærastan sé íslensk og hana hafi 
langað að vera í nánari tengslum 
við fjölskyldu sína.

„Svo fannst mér þetta bara svo 
spennandi, þar sem Ísland býður 
upp á gott umhverfi til að reka 
loðdýrabú. Síðan er þetta búið að 
vera mjög gaman. 

Ég er alin upp á loðdýrabúi þar 
sem mamma og pabbi voru með 
loðdýrabú á árunum frá 1984 til 
1998. Frá 1998 var ég í sagnfræði og 
bjó ég í borg í Danmörku. Því hafði 
ég varla séð mink frá þeim tíma þar 
til ég fluttist til Íslands. 

Fjölskylda mín þekkir 
loðdýraræktina mjög vel og 
bróðir minn er loðdýraráðnautur í 
Danmörku og mágur minn selur tæki 
og búnað til loðdýrabænda. 

Ég hef ekki verið við annan 
búskap en loðdýrarækt. Mér finnst 
þetta mjög skemmtileg grein, 
fjölbreytt og spennandi. Þar er 
líka alltaf hægt að gera betur og 
maður verður aldrei fullmenntaður 
í loðdýrarækt. Það er líka gaman að 
vera bóndi og vera um leið stöðugt 
að fylgjast með því hvað sé í tísku. 
Það skiptir því miklu máli hvernig 
hlutirnir þróast í tískuhúsunum í 
New York, Mílanó og í París.“ 

Jesper segir að lykilatriðið í 
loðdýraræktinni á Íslandi sé sú 
góða og mikla samvinna sem er 
milli bændanna. Sama sé uppi á 
teningnum í Danmörku og íslenskir 
loðdýrabændur njóti líka góðrar 
samvinnu við danska minkabændur. 
Þaðan fá þeir m.a. lífdýr til að fá nýtt 
blóð í stofninn á Íslandi. 

„Við hjálpum hver öðrum mjög 
mikið og það skiptir okkur máli 
ef nágrannanum gengur vel. Mig 
langar líka að sjá íslenska bændur 
verða þá bestu í heimi.“  /HKr.

Flutti frá Danmörku og gerðist loðdýrabóndi í Skagafirði

Árni V. Kristjánsson.
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Bjuggust við verðlækkunum

Björn Halldórsson, formaður 
SÍL og bóndi á Akri í Vopnafirði, 
hefur starfað í þessari grein í 13 
ár. Hann sagðist þokkalega sáttur 
með niðurstöður uppboðsins 
í Danmörku miðað við stöðu 
markaðarins. 

„Við vissum allir að það hlaut 
að koma að verðlækkunum þó að 
við vissum ekki hversu miklar þær 
yrðu. Ég held að flestir íslensku 
loðdýrabændurnir hafi samt verið 
vel undir þetta búnir. Þetta er í raun 
hátæknigrein sem byggir á mikilli 
sérþekkingu. Það er að skila okkur 
þeirri stöðu sem við njótum í dag. 
Ef menn hefðu ekki passað vel upp 
á öll smáatriðin við ræktunina sem 
máli skipta værum við ekki í þeim 
sporum sem við erum í núna. Þá 
verðum við líka að fylgjast vel með 
tískustraumum í heiminum. Við 
megum ekki slaka á eitt augnablik 
til að dragast ekki aftur úr.“ 

Mikilvægt að upplýsa fólk

Í máli forsvarsmanna Kopenhagen 
Fur kom greinilega fram að 
við óvægin öfl er oft að etja 
í minkaræktinni. Þar hafi vel 
skipulagðir hópar andstæðinga 
loðdýraframleiðslu verið duglegir 
við að slá fram neikvæðum 
fullyrðingum um minkaræktina. 
Sannleikurinn sé þá ekki endilega 
hafður að leiðarljósi. Björn segir 
því afar mikilvægt að bændurnir 
séu vel meðvitaðir um mikilvægi 
þess að sinna sínu ræktunarstarfi 
eins vel og kostur er og vanda til 
verka.

„Það er ekki hægt að halda 
jákvæðri ímynd greinarinnar ef 
bændurnir eru að slugsa við störf 
sín heima fyrir. Ef hlutirnir eru ekki 
í lagi, þá verður framleiðslan heldur 
ekki í lagi. Þá hafa menn heldur 
ekkert í höndunum til að berjast 
fyrir tilvistarrétti greinarinnar. 
Þetta byggist allt á að menn séu að 
vinna vinnuna sína og að bændur 
séu tilbúnir og ófeimnir að sýna 
öðrum fram á það,“ segir Björn. 

Hann segir að velferð dýranna 
skipti gríðarlegu máli eins og 
stjórnendur Kopenhagen Fur hafi 
verið að benda á. Loðdýrabændur 
séu vel meðvitaðir um þetta. Í 
landi sem býður upp á eitt besta 
velferðarkerfi gagnvart almenningi 
eins og á Íslandi, sé erfitt að ímynda 
sér að sú hugsun skili sér ekki alla 
leið inn í landbúnaðinn. 

Meiri áhugi fyrir skinnum
en búist var við

Skarphéðinn Pétursson, stjórnar-

maður í SÍL, býr að Hrísum 
skammt sunnan við aðalbyggðina 
í Dalvík en er með minkabú í 
Dýrholti í Svarfaðardal. Hann 

segir að febrúaruppboðið í 
Kaupmannahöfn hafi komið sér 
nokkuð á óvart.

„Það er heldur meiri áhugi en 
maður bjóst við í kjölfar niðurstöðu 
uppboðsins í desember. Auðvitað 
er lækkunin samt mikil og höggið 
töluvert hvað tekjur varðar. 
Vegna gæða íslensku skinnanna 
erum við þó betur settir en margir 
aðrir. Það kemur greinilega fram 
á þessu uppboði að það er verið 
að borga hlutfallslega mun meira 
fyrir gæðin. Verðmunurinn milli 
gæðaflokka í skinnum hefur aukist 
og þar stöndum við sterkt að vígi.“

Skarphéðinn segir að einhver 
gæðamunur sé á milli framleiðslu 
íslenskra bænda en flestir séu 
á mjög góðu róli hvað gæði 
skinnanna varðar. 

„Ég hef sagt það talsvert lengi 

að það mætti búast við verðlækkun 
og hafði af því nokkrar áhyggjur. 
Þegar verðið er farið að lækka 
um 40 til 50% frá því sem það 
var í september 2013 er það orðið 
dálítið mikið. Mín skoðun er sú að 
skinnaverðið til okkar megi helst 
ekki fara mikið niður fyrir 350 
danskar krónur á skinn, eða um 
7.300 íslenskar krónur.“ 

Lærði loðdýrarækt í Noregi

Skarphéðinn fór til Noregs árið 
1971 til að læra loðdýrarækt og er 
því meðal brautryðjenda í greininni 
hér á landi. Hann segist búinn að 
starfa við þetta að mestu síðan og 
hóf rekstur á eigin búi 1982. Hann 
gerði þó hlé á loðdýraeldinu í einn 
sex ár eða til áramóta 1996-97.

„Þegar ég hóf loðdýrabúskap 
í Dýrholti í Svarfaðardal byrjaði 
ég með ref, en ég hætti alveg með 
refinn 1999 og 2000. Þá breytti ég 
refahúsunum í minkahús.“

Skarphéðinn varð fyrir miklu 
tjóni í desember 2002 þegar fjöldi 
minka drapst hjá honum í eldsvoða. 

„Fyrir tveim árum keypti ég 
loðdýraskála og 30 hektara land á 
Auðbrekku í Hörgárdal. Þar er ég 
með hvolpahús fyrir minkaeldið 
sem ég nota frá seinni hluta júní 
fram í nóvember. Nú er ég með 
1.800 læður.“

Skarphéðinn hefur verið að 
endurnýja búr, og vélbúnað 
minkabúsins og segist hafa 
hugsað sér að stækka það. Vegna 
verðfallsins á markaðnum hafi 
hann þó ákveðið að hinkra með 
stækkunina. 

„Maður sér bara til hvernig 
framvindan verður. Á uppboðunum 
í apríl og í júní fara menn 
væntanlega að sjá hvernig árið 
verður í heildina. Á þau uppboðum 
fer stærsti hlutinn af okkar 
skinnum,“ segir Skarphéðinn. 
 /HKr.

EIGNARNÁM
Réttarstaða landeigenda við eignarnám.

- Skilyrði eignarnáms. 
- Ákvörðun um eignarnám – Málsmeðferðarreglur.
- Samningar um verklega þætti og eignarnámsbætur.
- Áhrif eignarnámsþola á framkvæmd eignarnáms.
- Mat eignarnámsbóta.

Dæmi um eignarnám:

- Land tekið undir vegi og reiðstíga.
- Land tekið vegna skipulags þéttbýlis.
-  Lands- og vatnsréttindi vegna virkjana  

– Raforka- Hitaveita- Vatnsveita.
- Land tekið vegna lagna í jörðu.
- Land tekið undir mastur og línur.

Jörundur Gauksson, héraðsdómslögmaður  
og löggiltur fasteignasali, veitir ráðgjöf um  
rétt landeigenda við framkvæmd eignarnáms.
Kaldaðarnes II, 801 Selfoss.
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Fróðleiksbásinn
Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Tilgangurinn með því að klippa 
limgerði er að halda runnum 
í ákveðinni hæð og breidd. 
Klippingin er einnig til þess ætluð 
að runnarnir þétti sig og haldi 
ákveðinni lögun. Til að fá þétt og 
fallegt limgerði verður að klippa 
það reglulega frá gróðursetningu. 
Limgerði sem trassað er að klippa 
verða gisin. 

Á fyrsta til þriðja ári eftir 
gróðursetningu á að byrja að móta 
limgerðið með því að klippa burt 
um tvo þriðju af ársvexti hraðvaxta 
tegunda en minna, um fjórðung, af 
tegundum sem vaxa hægar. Taka 
skal bæði utan og ofan af runnunum. 
Best er að reglulega tvisvar til fjórum 
sinnum á ári. Gæta verður þess að tré 
eins og birki, reynir, heggur, lerki og 
greni hafa tilhneigingu til að mynda 
leiðandi stofn og á ekki að klippa 
ofan af þeim fyrr en réttri hæð er náð. 

Skjólið er tíu sinnum hæðin

Limgerði, sem eru breið að neðan 
og mjókka eftir því sem ofar dregur, 
eru það sem er kallað A-laga og besta 
formið. Lögunin tryggir að sól skín á 
allar greinarnar og dregur úr að snjór 
sligi þær. Mjó og nett limgerði, sem 
eru ekki nema 50 til 60 sentímetra 
að neðan og mjókka upp í topp, veita 
alveg jafnmikið skjól og breið og 
fyrirferðarmikil limgerði. Almennt 
veita limgerði skjól fyrir vindi sem 
nemur tíu sinnum hæð þeirra. 

Þægilegasti tíminn til að klippa 
limgerði er snemma á vorin og fram 
að laufgun, eða á meðan greinarnar 
eru lauflausar og sjáanlegar. Klipping 
á sumrin er meira snyrting en 
stórklipping.

Hversu stíft limgerði eru klippt 
fer eftir vaxtarlagi plantnanna sem í 
því eru. Limgerði með birki, reyni, 
toppum, misplum, alparifsi eða víði 
getur verið fallegt og gott að klippa 
mikið og nánast eftir reglustiku. 
Limgerði úr fjallarifsi, kvistum og 
roðaberi er aftur á móti fallegt að 
láta vaxa frjálslegar og eilítið villt.

Endurnýjun gamalla limgerða

Gömul og gisin limgerði má endurnýja 
með því að klippa þau rækilega 
niður að vori og skilja eftir 15 til 20 
sentímetra stubba. Víðir, fjallarifs, 
blátoppur og gljámispill þola svona 
klippingu vel en fara verður gætilega 
með aðrar tegundir til dæmis birki, 
sem ekki þolir niðurstýfingu. Gott 
er í öllum tilfellum að skilja eftir 

nokkrar greinar svo að plantan eigi 
auðveldara með að endurnýja sig.

Hand- eða vélklippur

Áður en hafist er handa við 
klippinguna er nauðsynlegt að 
yfirfara öll verkfæri vel, hvort sem 
um er að ræða vél- eða handverkfæri. 
Ef endurnýja þarf verkfærin 
margborgar sig að eyða aðeins meira 
í góðar klippur en að kaupa ódýr og 
léleg verkfæri. Klippur eiga alltaf 
að vera hreinar og beittar. Sé bitið í 
klippunum sljótt mer það greinarnar 
í sundur í stað þess að klippa þær 
og slíkt getur auðveldlega valdið 
vanþrifum og sveppasýkingu í þeim. 

Grænar kynjamyndir

Formklipping trjáplantna á sér langa 
hefð erlendis þótt ekki sé vitað hver 
byrjaði fyrstur á þeirri iðju. Listin að 
forma plöntur í myndir er grein af 
sama meiði og þegar menn höggva 
skúlptúr í grjót. Ólíkt grjóti eru 
plöntur lifandi og síbreytilegar og 
myndin vex burt ef henni er ekki 
haldið við. 

Plöntur sem henta til 
formklippinga þurfa að vera 
fljótsprottnar, blaðsmáar, þéttar og 
þola klippingu. Erlendis eru ýmsar 
tegundir af sígrænum trjám og 
runnum sem henta vel til formunar en 
hér á landi er úrval þeirra takmarkað. 
Hugsanlega má notast við, kínalífvið, 
sýprus og ývið við góð skilyrði. 
Himalajaeinir er að öllum líkindum 
harðgerðasta sígræna plantan hér 
á landi sem hægt er að forma til á 
þennan hátt. Brekkuvíðir og aðrar 
laufsmáar plöntur, eins og birki, 
gljámispill, fjallarifs, blátoppur, 
rauðtoppur og kvistur, ættu einnig 
að henta vel.

Auðveldasta leiðin til að ná 
formi er að kaupa ungar plöntur og 
setja yfir þær vírnet sem búið er að 
forma til í þá mynd sem ætlunin er 
að skapa. Netið er fest í jörðina utan 
um smáplönturnar og greinarnar 
klipptar þegar þær hafa vaxið um 
það bil tommu út fyrir möskva 
netsins. Myndin er fullgerð þegar 
greinar og lauf hafa hulið netið að 
fullu. Þegar réttu formi er náð þarf að 
sinna listaverkinu af alúð svo að það 
haldi þeirri lögun sem ætlast er til.

Klippt í limgerði 

u u 6. s 0 4

Formklipping.

Gott er að snyrta runna á sumrin eftir að þeir hafa laufgast.

Mars / Apríl - forræktun 

7 til 9 vikur

• Basilíka 
• Blaðlaukur / púrra
• Garðablóðberg / timían 
• Majoram  / meiran
• Rauðkál  
• Rósakál  
• Stilksellerí

Apríl / maí - forræktun 6 
til 7 vikur

• Blómkál
• Fenill / sígóð
• Hvítkál 
• Kjarrmynta / oregano 
• Kóríander 
• Sítrónumellissa / 

hjartafró
• Spergilkál / brokkoli 
• Steinselja
• Toppkál  

Maí - forræktun 4 til 5 vik-
ur eða sá beint út í garð

• Beðja
• Blaðsalat
• Dill / sólselja
• Ertur
• Gulrófa 
• Grænkál
• Hnúðkál
• Höfuðsalat
• Íssalat
• Klettasalat
• Kínakál 

• Lambasalat
• Næpa
• Rauðrófa
• Vorlaukur 

Sáð beint í garðinn

• Gulrætur
• Karsi
• Kartöflur 
• Pastinakka / nípa
• Radísur / hreðkur
• Spínat

Fjölærar matjurtir

• Graslaukur 
• Piparminta
• Rabarbari 
• Skessujurt

Sáningartími krydd- og útimatjurta
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Rammahús frá BYKO til sölu, stærð 41,1 fm2.
Til sýnis við BYKO Breidd, Skemmuvegi 2.

Upplýsingar í timbursölu BYKO og á fagsolusvid@byko.is
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SÝNINGARHÚS
TIL SÖLU

TIMBURVERSLUN

Fóðurblandan hf  Korngörðum 12  104 Reykjavík   570 9800  www.fodur.is
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Nýr fóðurbætir 
sem eykur fitu í mjólk
Feitur Róbót 16 og 20

Nýjung frá 
Fóðurblöndunni

Hægt er að fá 
fóðurbætirinn 
bæði kögglaðan 
fyrir gjafakerfi 
og kurlaðan fyrir 
heilfóðursgerð.

Nýja kjarnfóðrið 
inniheldur 16% og 20% hráprótein og 
hentar vel með blautverkuðum rúllum og 
próteinsnauðu heyi.

Inniheldur m.a. íslenska kalkþörunga sem 
eru náttúrulega ríkir af ýmsum steinefnum.  
Kemur einnig í veg fyrir súra vömb 
mjólkurkúa við mikla kjarnfóðursgjöf.

Einnig er ríflegt magn af sykurrófum ásamt 
sérgerðri  fitu sem eykur fitumagnið í mjólk.

Nánari upplýsingar gefur fóðurfræðingur 
Fóðurblöndunnar í síma 570 9800.

FB Verslun Selfossi   Austurvegi 64a    570 9840
FB Verslun Hvolsvelli   Hlíðarvegi 2-4    570 9850
FB Verslun Egilsstöðum   Kaupvangi 11    570 9860

– í héraði hjá þér –

Sendum um allt land
Hafðu samband  570 9800

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

www.VBL.is

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

HAUGSUGUDÆLUR
Er hausugudælan í lagi?

Eigum til og getum útvegað 
varahluti í flestar gerðir 

haugsugudæla

Eigum til afgreiðslu Jurop haugsugudælur

Auglýsing um starf
Nautastöð Bændasamtaka Íslands óskar eftir að ráða til starfa 
dýralækni til að sinna gæðaeftirliti á stöðinni, rannsóknum og 
skimun á sæði, alhliða frjósemisleiðbeiningum við frjótækna og 
bændur og öðrum verkefnum er tengjast starfsemi stöðvarinnar.
Leitað er að einstaklingi með:

• sérmenntun í frjósemi jórturdýra.

• reynslu af frjósemisleiðbeiningum til bænda
• reynslu og þekkingu á sæðingum og leiðbeiningum til 

frjótækna.

Umsóknum, ásamt fylgiskjölum, skal skila til Sveinbjörn 
Eyjólfssonar á Nautastöð BÍ fyrir 25. mars nk.

Bændasamtök Íslands, 
Bændahöllinni við Hagatorg, 
107 Reykjavík
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Lesendabás 

Kæri Árni, ég var í vafa um hvort 
ég ætti að senda þér þessar línur 
beint eða á síður blaðsins en þar 
sem missagnir þínar voru svo 
alvarlegar sem raun ber vitni og 
snerta svo marga æruverðuga 
einstaklinga sem ekki mega vamm 
sitt vita verð ég að senda þetta til 
ritstjórans.

Fyrst ber að nefna að þú segir 
fyrrverandi stóðhest vorn, Hrylling, 
hafa skort fríðleika og opinberar þar 
þekkingarskort þinn á hestum, enda 
fyrrverandi kúabóndi, en Hryllingur 
dró verulega dám af föður sínum 
Illingi frá Tóftum hvað fríðleika 
varðar enda er Illingur sá stóðhestur 
sem hefur frá upphafi hrossaræktunar 
gefið hvað fríðust hross hér á landi. 
Hætt er við að þú hafir með þessu 
áunnið þér allt að því óvild sumra 
félaga í Hryllingsfélaginu því 
eigendur eru viðkvæmir ef sómi og 
stolt félagsins sætir hallmælum og 
má því búast við að væringar geti 
hlotist af. Um aðra meinta kosti 
Hryllings kýs ég að tjá mig ekki um. 
En held að …

Bullið eftir dilk sér dragi
í dauðateygjum allur friður,
það eina sem var allt í lagi
ertu búinn að rakka niður.

Síðan tíundar þú að félagið sé 
stofnað af mönnum í héraði sem 
er alrangt því þetta var frá upphafi 
landsbyggðarfélag sem hafði 
þann tilgang að bæta mannlíf og 
hrossarækt um allt land, nema á 
höfuðborgarsvæðinu, því sumu er 
ekki viðbjargandi, enda eru aðeins tvö 
skilyrði til inngöngu og það er að eiga 
ekki heima á höfuðborgarsvæðinu og 
vera skemmtilegri en í meðallagi, 
enda urðu nokkur dæmi um að fólk 

flutti burt þaðan til að komast í 
félagið, þótt það dygði ekki öllum 
sem uppfylltu ekki skilyrðið um 
skemmtilegheitin. Hins vegar vil 
ég geta þess að þú bæði varst og ert 
mikill happafengur fyrir félagið og 

hefur þar iðulega náð meðallagi hvað 
skemmtilegheit varðar á samkomum. 

Sumir hafa undrast að hesturinn 
hafi verið geltur, en þannig er með 
alla góða kynbótagripi, eins og orðið 
segir til um, að afkvæmin eiga að taka 
föðurnum fram og er því ástæðulaust 
að nota þá meira en eitt til tvö ár og 
hefur það sannast hjá okkur að svo 
er. Hitt sem Hryllingsfélagið hefur 
gert er að það er stórbætt geðheilsa 
hjá öllum félagsmönnum og þeir fáu 
sem voru á geðlyfjum þegar þeir 
gengu í félagið eru hættir því og má 
segja að félagið sé því þjóðhags- og 
heilsufarslega hagkvæmt.

Ég vil að lokum þakka þér vel 
fyrir vísnaþáttinn þinn þótt hann 
hefði iðulega getað verið betri 
enda er ekki á færi allra að ná þeim 
hæðum hvað vísnaþáttargerð varðar 
sem Guðmundur frændi minn Bratti 
hefur setið í um árabil í blaðinu 
Feyki, enda Guðmundur ættgöfugur 
og borinn og barnfæddur í fegurstu 
sveit landsins. 

Vil ég svo enn þakka þér fyrir alla 
okkar vináttu og þú veist að þú getur 
treyst mér til að standa að baki þér 
ef móti blæs héðanaf sem hingaðtil.

Með Hryllingskveðju
Reynir Hjartarson, Æjatolla 
(alvaldur) félagsins

Opið bréf til Árna Jónssonar fyrrverandi sparisjóðsstjóra:

„Vegna missagna í viðtali í Bændablaðinu 
fimmtudaginn 20. febrúar sl."

Hryllingur - ekki er skortur á fríðleika. Á myndinni hægra megin sést að búið er að gera afsteypu af hrossinu. 

Hryllingur við Sleipnisbikarinn. 

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 
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SNAPP TAGGS 
           LAMBAMERKIN

Verð kr. 29 án vsk.
Áprentun innifalin

VERÐLÆKKUN

NÚNA ER GÓÐUR TÍMI TIL AÐ TRYGGJA SÉR 
LAMBAMERKIN Á LÆGRA VERÐI

Söng- og gamanleikurinn

Stöngin inn
frumsýndur í Lyngbrekku föstudaginn 14. mars kl .20:30

2. sýning sunnudaginn 16. mars kl. 20:30
3. sýning miðvikudaginn 19. mars kl. 20:30
4. sýning fi mmtudaginn 20.  mars kl. 20:30

5. sýning föstudaginn 21. mars kl. 20:30
6. sýning sunnudaginn 23. mars kl. 20:30

Miðapantanir í síma  846 2293
Veitingasala á sýningum - enginn posi á staðnum

Ársfundur 2014
Ársfundur Lífeyrissjóðs bænda 2014 verður haldinn 
föstudaginn 21. mars 2014 í Kötlu, á 2. hæð í Bændahöllinni 
við Hagatorg í Reykjavík, og hefst kl. 16:00.

Dagskrá ársfundarins verður eftirfarandi:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Kynning ársreiknings 2013.
3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt.
4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins.
5. Breytingar samþykkta sjóðsins.
6. Önnur mál.

Tillögur til ályktunar, sem taka á fyrir á ársfundi, þurfa að 
berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Allir sjóðfélagar, jafnt greiðendur sem lífeyrisþegar, eiga 
rétt til fundarsetu.

Sjóðfélagar eru hvattir til að nýta sér rétt sinn.

Lífeyrissjóður bænda

Bændahöllinni við Hagatorg - 107 Reykjavík
Sími 563 0300 - lsb@lsb.is - www.lsb.is
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Það hefur ekki farið framhjá 
neinum, sem er þátttakandi í 
landbúnaði eða hefur áhuga á 
landbúnaði, sá vandi sem skapast 
hefur við að ekki sé til næg mjólk 
til að sinna innlendum markaði. 
Nú leita menn því allra leiða til að 
auka framleiðsluna sem hraðast 
með breyttri fóðrun og ásetningi 
allra kúa sem eitthvað geta 
mjólkað. Með aukinni gjöf hefur 
bændum þegar tekist að auka 
mjólkurmagnið, en fituinnihald 
mjólkurinnar fellur á sama tíma. 
Í kjölfarið hefur ákall verið sent 
fóðurframleiðendum um að gera 
það sem í þeirra valdi stendur til 
að hafa þar áhrif. 

Ákveðin hætta fylgir þessu ástandi 
þar sem kallað er eftir töfralausnum 
sem eiga að hækka fituinnihald 
mjólkurinnar strax, en minna horft 
til þess að ekki megi glata magni 
eða próteininnihaldi mjólkurinnar 
á sama tíma. Sykurrófur eiga að 
vera töframeðal ásamt því að taka 
út ómettaða fitu eins og repjuolíu 
úr fóðri. Horft er hér til reynslu 
Norðmanna af svipuðu ástandi 
sem skapaðist þegar þar kom upp 
smjörskortur. Þeir náðu vissulega 
athyglisverðum árangri sem vert 
er að rýna í. Áður en lengra er 
haldið er gott að rifja upp nokkrar 
staðreyndir um fóðrun mjólkurkúa 
og hvað hefur áhrif á efnamagn og 
gæði mjólkurinnar.

Nokkrar staðreyndir um fóðrun

• Fita í fóðri er ekki ávísun á 
fituinnihald í mjólk

• gróffóðrið leggur grunninn að 
myndun fitu í mjólkinni

• Aukin fóðrun eykur 
mjólkurmagn en getur leitt til 
lægra efnainnihalds í mjólk ef 
ekki er rétt að farið

• Ekki er sama hvernig er 
gefið, tíðni gjafa og jöfn gæði 
gróffóðurs skipta hér miklu máli

• Snöggar fóðurbreytingar eru 
varasamar og skapa hættu 
á falli í bæði efnamagni og 
mjólkurmagni

Hvernig myndast fita í mjólk?
- Gróffóðrið leggur grunninn.

Til myndunar fitu þarf fitusýrur og 
glyseról. Fitusýrur í mjólk myndast 
í meginatriðum með þrennum hætti:

1. Fitusýrur með uppruna úr fóðri 
berast til júgurkirtla með blóði 
á formi þrýglyseríða og frírra 
fitusýra og eru þessar fitusýrur 
að mestu leiti með 16 eða fleiri 
kolefnisatóm (langar fitusýrur).

2. Fitusýrur framleiddar í kirtlum 
úr acetati (ediksýru) og beta-
hydroxybutirate (smjörsýru) 
sem verða til við gerjun í vömb. 
Þessar fitusýrur eru með stuttar 
og meðallangar kolefniskeðjur 
(C4 - C14 sýrur og að hluta C16)

3. Fitusýrur framleiddar úr 
glúkósa við glýkólýsu og 
sítrónusýruhringrás (citric acid 
cycle). Þessi leið er þó í miklum 
minnihluta við fitumyndun í 
mjólk.

Lang mikilvægast í þessu samhengi 
er myndun fitusýra og þar með fitu 
sem byggja á niðurbrotsefnunum 
frá örverugerjun í vömb og er það 
ástæða þess að gróffóðrið og rétt og 
ótrufluð vambarstarfsemi eru ráðandi 
um að fita geti myndast í mjólkinni. 
Þannig hefur verið sýnt að mjólk 
kúa sem aldar eru á lágu hlutfalli 
gróffóðurs getur haft allt að helmingi 
lægra fituinnihald en mjólk kúa 
sem fá hátt hlutfall gróffóðurs. Fita 
mjólkurinnar einkennist þá einnig 
af að innihalda lítið af stuttum og 
meðallöngum fitusýrum sem annars 

eru einkennandi fyrir kúamjólk. 
Hefur þetta gjarnan verið kallað „low 
fat syndrom" af fræðimönnum eða 
„lág fitu vandamál".

Ef of mikið er af fitu í fóðrinu 
sjálfu letur það eitt og sér 
örverugerjunina í vömb og dregur 
þannig úr möguleikum á að fita 
myndist í mjólkinni. Á þetta 
sérstaklega við um ómettaða fitu 
eins og repju- og sojaolíu sem dæmi. 

Rannsóknir sýna að slík fita hefur 
óæskileg áhrif á gerjun í vömb og 
getur auk þess haft áhrif til lækkunar 
á próteini mjólkurinnar þar sem 
kýrin/örverurnar vinna að því að 
metta (hydrogenate) þessa fitu bæði 
til að verja vefi gripanna og eins er 
þar leitað ákveðins jafnvægi þannig 
að tryggt sé að bræðslumark fitunnar 
fari ekki undir líkamshita kýrinnar 
en þá yrði algjör röskun á fitukúlum 
mjólkurinnar. 

Þetta er flókið ferli en óhætta er að 
fullyrða að hér kann náttúran sitt fag. 
Þannig verst kýrin fitu (ómettuðum 
fitusýrum) sem er óæskileg, en þetta 
ferli tekur einnig orku frá kúnni 
og er í samkeppni um vetnisatóm 
(H-atóm) sem nauðsynleg eru í 
próteinframleiðslunni og þannig geta 
komið fram áhrif sem draga einnig úr 
próteinmyndun í mjólkinni. 

Aðalhlutverk fitu í fóðrinu sjálfu 
er að vera orkugjafi fyrir kúna og 
jafnar kýrin þá þörf einnig út með 
því að auka við fituvef eða ganga á 
eigin birgðir ef um of eða vanfóðrun 
á orku er að ræða.

Lækkun fitu í mjólk nú, hverjar 
geta ástæðurnar verið?

• Aukin kjarnfóðurgjöf. Verið 
er að pressa kýrnar til að 
mjólka meira með aukinni 
kjarnfóðurgjöf. Ef farið er yfir 
strikið hér er hætta á að kýrnar 
minnki grófóðurátið og eins að 
álag á vömb verði of mikið til að 
eðlileg örverugerjun eigi sér stað. 
Kýrnar hafa einnig tilhneigingu 
til að draga úr efnastyrk þegar 
mjólkurmagn eykst, ná bara að 
framleiða ákveði efnamagn og 
því minnkar styrkurinn þegar 
mjólkurmagnið eykst.

• Léleg uppskera af innlendu 
byggi, trénislítið og illa þroskað 
bygg. Ekki það fóður sem ætlað 
er. Bygg er í eðli sínu mikilvægt 
og gott fóðurefni í ákveðnu 
magni sem gefur m.a. auðleysta 
orku, en ef þroski og gæði eru 
ekki fyrir hendi gagnast það ekki 
að sama skapi.

• Mikil grænfóðurgjöf í kjölfar 
kals í túnum og uppskerubrests 
á hefðbundnum túngrösum

Hvað getum við nýtt af reynslu 
Norðmanna?

Að mínu mati getum við því miður 
ekki vænst þess að ná sama árangri 
og þeir upplifðu og er aðalástæðan 
sú að hér eru bændur vanir mun betra 
kjarnfóðri en Norðmenn höfðu áður 
en þeir tóku á sínum vanda. Mun ég 
hér á eftir fyrst og fremst tala útfrá 
kjarnfóðri Bústólpa þó svo að það 
sem ég kem inná eigi jafnvel við hina 
innlendu kjarnfóðurframleiðendurna 
Lífland og Fóðurblönduna sem einnig 
bjóða bændum úrvals kjarnfóður. 

Við hjá Bústólpa getum t.d. 
ekki tekið ódýra fitu (sojaolíu og 
repjuolíu) út úr okkar fóðri eins og 
Norðmenn því við erum einfaldlega 
ekki að nota slíka fitu þar sem áhrif 
þess hafa lengi verið þekkt og við 
ekki talið forsvaranlegt að bjóða 
bændum uppá slíkt þó svo það hefði 
lækkað kostnað við fóðurgerðina og 
á tímum gert okkur auðveldara að 
keppa við innflutt kjarnfóður af lakari 
gæðum. Að sama skapi er hjá okkur 
hefð fyrir notkun sykurrófuhrats 

sem eins af fjölmörgum hráefnum 
við fóðurgerð og því ekki hægt að 
bæta því töframeðali í fóður heldur. 

Hér er þó viss möguleiki á að auka 
hlutfall þess sérstaklega í ákveðnum 
tegundum kjarnfóðurs. Það sem við 
getum hinsvegar best nýtt frá reynslu 
norðmanna er samtakamátturinn 
og að málin séu skoðuð af jafn 
mikilli alvöru og jafn skipulega 
og þar var gert. Þar í landi voru 
skipulega leitaðir uppi þeir bændur 
sem misstu efnamagn mjólkurinnar 
mest niður og reynslu miðlað milli 
manna skipulega til að ná árangri við 
fóðrunina. Kjarnfóðurframleiðendur 
áttur þar einnig þátt með því að gera 
breytingar á fóðri eins og æskilegt 
var talið.

Hvað er til ráða?

• Tryggja að grófóðurát kúnna 
sé í lagi og e.t.v. draga úr 
kjarnfóðurgjöf ef of geyst 
hefur verið farið í aukningu þar, 
þannig að það hafi komið niður 
á gróffóðuráti kúnna.

• Prófa að draga tímabundið úr 
grænfóðurgjöf, sérstaklega 
repju, sem hlutfalls af 
gróffóðrinu þar sem það á við 
og verður við komið.

• Draga tímabundið úr gjöf á 
heimaræktuðu byggi ef gæði 
þess eru slök.

• Gefa gróffóðrið oftar á 
sólarhring til að hámarka átið 
og tryggja byggingarefni í vömb 
fyrir myndun fitu í mjólk

• Gefa kjarnfóðrið í minni 
skömmtum og oftar til að 
koma í veg fyrir óæskileg áhrif 
á vambastarfsemi kýrinnar

• Nota fiskimjölsríkt kjarnfóður 
þar sem árangur í próteininnihaldi 
og mjólkurmagni næst með 
10-12% minni kjarnfóðurgjöf 
en með jurtapróteinblöndum.

• Maís innihald fóðursins verður 
einnig mikilvægt hér þar sem 
stór hluti maíssterkjunnar fer 
ómeltur gegnum vömbina 
og brotnar niður í glúkósa í 
mjógirni. Þar með sparast orka 
auk þess sem neikvæð áhrif á 
sýrustig vambarinnar minnka og 
trufla því síður fitumyndunina.

• Auka við innihald af hráefnum 
eins og sykurrófuhrati og nýta 
húðaða fitu í kjarnfóður eða sem 
viðbót með gróffóðurgjöf. Hvort 
tveggja getur haft jákvæð áhrif á 
myndun fitu í mjólk sérstaklega 
þegar komið er að efri mörkum 
þess sem kýrin ræður við að 
mynda.

Hvað er Bústólpi að gera í 
málinu?

Við munum áfram leggja áherslu á 
okkar vel samsettu fiskimjölsblöndur 
sem mikilvægasta kjarnfóðrið sem 
völ er á fyrir bændur sem er grunnur 
að þeim árangri sem náðst hefur í 
próteininnihaldi og mjólkurmagni. 
Til að taka frekar á þeim vanda að ná 
fitunni með við aukna kjarnfóðurgjöf 
munum við bjóða kjarnfóður með 
C:16 húðuðum fitusýrum sem 
viðbótarhráefni. Hér teljum við afar 
mikilvægt að þetta sé gert í alvöru 
mjólkurkúafóðri með háu innihaldi 
af hágæða fiskimjöli og maís þannig 
að við séum ekki að fórna árangri í 
mjólkurmagni og próteininnihaldi 
fyrir fituna eina. Þá munum bjóða 
bændum MegaLack og MegaFat 
húðaða fitu einnig til að gefa kúm 
beint gegnum heilfóðrun, eða með 
heyi á garða.

Við munum auka innihald af 
sykurrófuhrati í okkar fóðri sem 
sérstaklega er ætlað í hámjólka kýr og 
einnig bjóðum við sykurrófuhrat sem 
kögglaða vöru og einnig sem kurlaða 
vöru sem hentar í heilfóðurvagna. 

Slíkar vörur hafa þegar verið 
framleiddar hjá Bústólpa og eru til 
prófunar hjá nokkrum bændum.

Bjóðum bændum áfram að 
vinna bygg þeirra og bæta það 
með snefilefnum og próteingjafa 
ef þörf er til að það nýtist betur 
við fóðrunina. Framleiðum eins og 
áður sérblöndur fyrir bændur þar 
sem kjarnfóðrið er sérsniðið að því 
gróffóðri og framleiðslumarkmiðum 
og aðstæðum sem til staðar eru á 
viðkomanndi bæ þannig að hægt sé 
að hámarka afurðir.

Að lokum vil ég hvetja bændur 
til að nýta krafta sinna eigin 
fóðursérfræðinga hjá RML sem 
búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu 
og reynslu á fóðrun íslenskra kúa 

við íslenskar aðstæður og þekkja 
manna best það grófóður sem hér er. 
Á sama hátt þekkja sömu aðilar vel 
árangurinn af því að nýta velsamsett 
fiskimjölsríkt kjarnfóður sem er 
sérstaða á markaði hér í samanburði 
við nágrannalöndin. Ekki mun heldur 
standa á okkur hjá Bústólpa að veita 
þá ráðgjöf sem við getum veitt 
bændum.

Febrúar 2014
Hólmgeir Karlsson.
Höfundur er með meistaragráðu 
í mjólkurverkfræði frá 
Landbúnaðarháskólanum í 
Noregi og framkvæmdastjóri 
Bústólpa.

Lesendabás 

Hvernig aukum við fitu í mjólk?
– Hugleiðingar um fóðrun mjólkurkúa

Nú liggur áburðarverð 2014 fyrir 
og skal nú, líkt og í fyrra, reynt 
að greina verð áburðarefnanna 
eins og þau birtast í verðskrám 
Hafa verður fyrirvara á þessum 
útreikningum þar sem munur 
getur verið á aukaefnum, t.d. 
hlutföllum Ca og Mg. . 

Verði er lægsta verð í á 
heimasíðum í janúarlok og 
sama er uppgefið efnamagn. 
F lu tn ingskos tnað i  og 
viðskiptakjörum er haldið 
utanvið. Þá geta verið skekkjur 
vegna upphækkunar í efnamagni. 
Loks er ekkert tillit tekið til eðlis- 
eða efnafræðilegra eiginleika 
áburðarins.

Köfnunarefni (nitur)

Allir seljendur bjóða kalkammon 
undir mismunandi heitum, en það 
er eingildur N-áburður með 27% 
N. Mér sýnist líklegast að það sé 
blanda NH4NO3 (Kjarna) (um 
80%) og kalktegunda (um 20%), 
ýmist með eða án magnesíum.

Verðið er dálítið mismunandi, 
SS selur tonnið á 63.405 krónur 
en hinir eru um 2000 krónum 
ódýrari, verðið á hverju kg N er 
því sitt hvoru megin við 230 kr/
kg N.

Einn seljandi, Búvís, selur 
óblandaðan Kjarna með 34,4% 
N. Sá áburður er mun ódýrari, því 
í honum er verðið 184 kr/kg N.

Reikna má kalkverð útfrá 
verðmun Kjarna og kalkammon. 
Ef N í kalkammon er verðlagt eins 
og í Kjarna (184 kr/kg)  kostar 
kalkíblöndunin 61.500-270*184 
= 11.820 kr/tonn. Þetta er verð 
fyrir 200 kg af kalki eða uppundir 
60.000 krónur fyrir kalktonnið.

Til samanburðar kostar kornað 
kalk hjá Skeljungi (aðrir bjóða 
ekki venjulegt kalk) 30.000 kr/
tonn og SS býður fínkornað 
Mg-kalk frá Yara á sama verð. 
Það virðist semsé vera ódýrara að 
kaupa N og kalk hvort í sínu lagi 
en saman í kalkammon.  

Fosfór

Til að reikna fosfórverð verður 
að skoða tvígildar NP-blöndur 
og reikna með sama N-verði og 
í kalkammon. Niðurstaðan er 
allbreytileg, en yfirleitt á bilinu 
2-400 kr kg/P. Hér þarf þó að slá 
varnagla,  því önnur efni (Ca. Mg 
og S) koma við sögu í mismiklu 
magni

Kalí

Kalíverð má nálgast, með mörgum 
fyrirvörum þó, með því að gefa sér 
verð á N og P. Hér er reiknað með 
230 kg kg/N og 300 kr kg/P. Þannig 
reiknað (með öllum fyrirvorum, 
sveiflast verið frá 80-400 króna.

Önnur efni

Allir áburðarsalar bjóða 
kalkammonáburð með eða 
án brennisteins (S), en magn 
annarra aukaefna er mismunandi. 
Verðmunur á tonni er 2.000-2.600 
krónur. Alli áburðarsalarnir hafa 
hinsvegar S í öllum tvígildum og 
alhliða áburði svo ekki er hægt að 
meta kostnað af S í þeim. En til að 
veifa röngu tré frekar en öngvu má 
áætla menn borgi 2000 kr/tonn fyrir 
brennisteinsíblöndun.

Allir áburðarsalar, nema Búvís, 
bjóða selenbættann áburð, en 2013 
var slíkur áburður um 10% af 
áburðarsölunni. Skeljungur er með 
tvær gerðir af blöndum með og án 
selen og og munar þar  um 2.200 kr/
tonn, en Fóðurblandan er með eitt 
slíkt par, og þar munar 940 krónum 
á tonn. Selenáburður SS hefur enga 
beina hliðstæðu svo ekki er hægt að 
meta selenkostnað þar. 

Skeljungur býður einnig blöndur 
með sérmeðhöndluðum fosfór, 
Avail, en ekki er hægt að reikna 
kostnað vegna hans þar sem selen 
kemur við sögu í eina blönduparinu.

Ríkharð Brynjólfsson

Hvað kosta 
áburðarefnin 2014?

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Í lok febrúar sl. var haldin 
hin árlega Fagráðstefna 
nautgriparæktarinnar í 
Danmörku (Kvægkongres) en 
tilgangur ráðstefnunnar er bæði 
að vera einskonar uppskeruhátíð 
kúabænda í Danmörku en einnig 
að miðla nýjustu þekkingu til 
bænda og annars fagfólks. Á 
þessari árlegu ráðstefnu eru alltaf 
tekin fyrir bæði pólitísk og fagleg 
málefni nautgriparæktarinnar 
og stendur ráðstefnan yfir í tvo 
daga. Ráðstefnan hefur sótt í 
sig veðrið á hverju ári og er í 
dag ein umfangsmesta á sviði 
nautgriparæktar sem haldin er í 
norðurhluta Evrópu.

3.000 manna samkoma

Líkt og undanfarin ár var nú 
sett þátttökumet en ráðstefnuna 
sóttu rétt tæplega þrjú þúsund 
manns, mest kúabændur en einnig 
fagfólk úr öllum þjónustugreinum 
nautgriparæktar, nemendur 
bændaskóla, stjórnmálamenn og 
annað áhugafólk um nautgriparækt. 
Sem dæmi um gríðarlegan vöxt 
ráðstefnunnar má geta þess að 
árið 2011 var þátttökufjöldinn rétt 
rúmlega ellefuhundruð. Undanfarin 
ár hefur þátttaka erlendis frá einnig 
aukist verulega og vegna þess hefur 
áhersla einnig aukist á að flytja erindi 
á ensku. Í ár var í fyrsta skipti hópur 
Íslendinga á Kvægkongres, alls 14 
þátttakendur, mest kúabændur en 
einnig ráðunautar og dýralæknar.

Átta málstofur 

Að þessu sinni var dagskrá þingsins 
skipt í átta ólíkar málstofur (sjá 
nánar hér á eftir) og voru flutt 60 
ólík erindi þessa tvo daga. Verður 
hér farið í stuttu máli yfir þessar 
helstu málstofur en allt fagefni frá 
ráðstefnunni, bæði hinar faglegu 
greinar og þau erindi sem byggja 
á þeim, er opið og aðgengilegt á 
heimasíðu ráðstefnunnar: www.
kvaegkongres.dk. Þá var auk 
framangreindra málstofa einnig hægt 
að drekka í sig fróðleik í öllum kaffi- 
og matarhléum en ótal fyrirtæki 
voru með kynningar á göngum 
ráðstefnuhallarinnar og mátti þar 
sjá mjaltatækjaframleiðendur, dýra-
lækna fyrirtæki, ráðgjafarfyrirtæki, 
banka og fleiri sem þjónusta 
nautgriparækt í Danmörku.

1. Bústjórn

Með stækkandi búum í Danmörku, 
en meðalkúabúið er um 160 árskýr 
núna, breytist starf bóndans hratt 
úr því að vera einyrki í að vera 
framkvæmdastjóri. Það hentar fólki 
misvel og sumum hreinlega afar 
illa. Undanfarin ár hefur því aukist 
verulega áhersla á að leiðbeina í 
bústjórn, hvernig gott sé að standa 
að stjórn starfsmanna o.fl. Auk þess 
eykst krafa, með aukinni bústærð, 
um gott skipulag og að hafa „allt í röð 
og reglu“ – sem á reyndar einnig við 
á öllum kúabúum. Í þessari málstofu 
voru meðal annars ofangreind atriði 
tekin fyrir og sérstaklega komið inn 

á einföld ráð til þess að ná að virkja 
starfsfólkið í því að gera betur og 
betur og að halda starfsþrekinu og 
– andanum uppi.

2. Stefnumörkun

Líkt og margir vita verður 
kvótakerfi Evrópusambandsins 
fyrir mjólkurframleiðslu afnumið 
á næsta ári. Með þessa staðreynd 
í huga eru danskir kúabændur nú í 
óða önn að undirbúa sig undir enn 
meiri framleiðslu og stærri bú, sem 
þó eru fyrir þau stærstu að jafnaði 
í Evrópu. Enn fleiri bændur stefna 
í sömu átt. Í þessari málstofu var 
m.a. komið inn á þessi mál og 
hvernig afnám kvótakerfisins horfir 

Fagþing naut gripa rækt arinnar 
í Danmörku 2014 – fyrri hluti

Utan úr heimi

Eru mjaltaþjónar úreltir?
Á stærri kúabúum virðist sem 
samkeppnishæfni mjaltaþjóna 
falli hraustlega líkt og t.d. mörg 
dæmi sýna frá Danmörku. Þar 
virðist liggja fyrir að framtíðin 
í mjólkurframleiðslu felist ekki 
í mjaltaþjónum að minnsta 
kosti miðað við kaupverð og 
rekstrarkostnað mjaltaþjónanna 
í dag, en greint er  frá þessu á 
vefsíðunni naut.is 

Skýringin felst í því að á stærri 
búum þarf hvort sem er að vera 
með starfsmann eða starfsmenn 
og þá er oftar en ekki jafn gott 
að láta þá mjólka. Auk þess 
er fjárfestingarkostnaður við 
hefðbundið mjaltakerfi ekki nema 
um þriðjungur þess að fjárfesta í 
mjaltaþjóni.

Í Danmörku eru þónokkrir 

að skipta úr því að vera með 
mjaltaþjóna og yfir í hefðbundna 
bása líkt og feðgarnir Poul og 
Claus Drøhse, kúabændur í Alslev 
við Løgumkloster, gerðu nýverið. 
Þeir voru með fjóra mjaltaþjóna 
en ákváðu að selja þá og setja 
upp hefðbundinn mjaltabás með 
sveifluarmi (swingover), þ.e. 
mjaltatækjum öðrum megin bássins 
í einu. Útreikningar sýna að við 
þetta eitt ná þeir að spara sér um 10 
milljónir króna á ári í rekstrarkostnað 
og þar af er sparnaður vegna minni 
rafmagnsnotkunar um 300 þúsund 
krónur á mánuði.

Eftir breytinguna mjólka þeir 
þrisvar á dag í nýja mjaltabásnum, 
sem tekur 20 kýr hvoru megin og 
er frá Gea Farm Technologies (áður 
Westfalia)   /naut.is/SS.

fyrir svörum.

Um þessar mundir er draugur á 
ferð í Evrópu.  Nei,  það er ekki 
draugur kommúnismans frá  árinu 
1848.  Að þessu sinni flokkast 
hann undir öfgafulla  frjálshyggju 
(ultraliberalisma) og er líka 
nefnd   „Washington  konsensuet“ 
samþykktin. Hún gengur út á  
einkavæðingu  hagkerfisins  og 
minni umsvif ríkisvaldsins.  

Föst í  gildru Alþjóða 
gjaldeyrissjóðsins

Knut Arne Sanden, ritari á 
skrifstofu  Alþýðusambands 
Noregs í Brussel skrifaði um málið 
í nationen fyrir skömmu. Hann 
segir að hugmyndina megi rekja 
til Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins á 
9. áratugi síðustu aldar. Þá  hafði 
olíuiðnaðurinn tvívegis gengið í 
gegnum  fjármálakreppu og  stöðnun 
í kjölfar þess. Gjaldeyrisvarasjóðir 
voru notaðir  til að  veita 
þróunarlöndum lán til margra góðra 
hluta en einnig vondra hluta. Þegar 
þessi lönd gátu svo ekki staðið við 
endurgreiðslur lánanna, sátu þau föst 
í  gildru Alþjóða gjaldeyrissjóðsins. 

Að þessu sinni eru það  lönd 
í Evrópu sem sitja í súpunni 
en þar ráða ríkjum Alþjóða 
gjaldeyrissjóðurinn, Evrópuráðið 
í Brussel og Alþjóðabankinn í 
Frankfurt, en það eru  ólýðræðislega 
samsett ráð og með litla reynslu í 
lýðræðislegum stjórnarháttum.

Tilraunakanínur

Grikkland, Portúgal og Írland hafa 
um árabil verið notuð til að prófa þá 
stjórnarhætti sem áðurnefnd  þrenn 
samtök hafa innleitt.  Þjóðir þessara 
landa hafa verið  „tilraunakanínur"  
til að kanna hversu langt er unnt að 
ganga í því að draga úr félagslegum 
jöfnuði áður en þjóðirnar rísa upp 
og mótmæla. Þegar þau mörk eru 

fundin er afar líklegt að sú reynsla 
verði notuð í fleiri  löndum, fyrst 
í Evrulöndum  en síðan í öðrum 
löndum ESB.

Frjálshyggjan birtist þá  æ 
ljósar sem  eins konar trúarbrögð 
þar sem boðað er að einkavæðing  
sé alltaf besta og ódýrasta lausn í 
efnahagsmálum. Það er skráð í hinn 
nýja fjármála- og stöðugleikasáttmála  
Evrópu,  ESM, og því fylgt 
eftir  með  „heildarúttektum" á 
fjármálakerfinum þar sem áhyggjur 
eru sagðar uppi um launaþróun og 
kerfisbreytingar, þar sem í raun og 
veru er  kallað eftir  sveigjalegra 
kerfi fyrir atvinnurekandann. 

Olli Rehn segir þörf á 15% 
launalækkun á Spáni

Niðurstöðurnar eru svo  boðaðar 
á hverjum leiðtogafundinum 
eftir öðrum. Olli Rehn, einn af 
framkvæmdastjórum ESB, boðaði 
nýlega að  lækka þyrfti  laun 
spænskra launþega um 15% til 
þess að  útflutningur  frá Spáni yrði 
samkeppnishæfur á markaði. Ef það 
gerist fylgja Portúgal, Frakkland og  
önnur lönd ESB  fljótlega á eftir.

Hinn 2. október sl.  lagði ESB - 
ráðið fram tvær hugmyndir. Önnur 
fjallaði um fjárfestingaáætlun þess 
efnis að 2% af þjóðarframleiðslu 
Noregs verði varið til fjárfestinga  í 
orkuöflun, samgönguverkefnum og  
til menntamála með það að markmiði 
að  skapa nokkrar milljónir nýrra 
atvinnutækifæra á 10 ára tímabili.

Sú sparnaðarstefna, sem nú er 
stunduð, skilar ekki árangri og gerir 
ekki  annað en að uppfylla stefnu 
Margrétar Tatcher, forsætisráðherra 
Bretlands, en boðskapur hennar 
hljóðaði: „Það er ekki til neitt sem 
heitir samfélag". - Hvers vegna býr 
þá fólk á jörðinni spyr Knut Arne 
Sanden,

 /Þýtt og endursagt ME

Frjálshyggjudraugur 
á ferð í Evrópu
– Þörf talin á 15% launalækkun á Spáni!
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við bæði breskum og hollenskum 
kúabændum. Í Bretlandi er því 
spáð að búin muni heldur stækka 
en að þar í landi verði þó ekki sömu 
stökkbreytingar og spáð er að verði í 
mörgum löndum. Bústærðin þar fari 
úr um 130 kúm í dag í um 150 kýr 
árið 2020 og meðalframleiðslan úr 
7.500 lítrum á árskúna í 8.800 lítra 
á árskúna. Til samanburðar má geta 
þess að markmiðsnyt fyrir danska 
mjólkurframleiðslu árið 2018 
eru 11.000 lítrar svo munurinn er 
gríðarlegur.

Í Hollandi er vandinn sá að landið 
er takmarkandi þáttur og eigi að auka 
framleiðsluna verulega þarf að bæta 
við landi, sem er væntanlega ekki 
mjög raunhæft. Þá kom einnig fram 
að framleiðslan er í raun afar góð 
í dag á evrópskan mælikvarða en 
hollenskir kúabændur ná í dag að 
framleiða næst mesta magn mjólkur 
pr. ársverk – eru þó á eftir hinum 
dönsku kúabændum sem leiða 
hlaupið í afkastagetu.

Áhyggjur af áhrifum bústærðar 

á dýravelferð var einnig rædd en 
flestar afurðastöðvarnar í Evrópu 
gera í raun orðið strangari kröfur um 
dýravelferð en landslög og reglur 
svo slíkar áhyggjur ættu að vera 
óþarfar.

Þá voru áhugverð erindi sem þrír 
kúabændur fluttu um þeirra eigin 
reynslu af því að hefja kúabúskap 
og stækka bú sín. Segja má að 
sameiginleg niðurstaða þeirra hafi 
verið mikilvægi góðrar menntunar, 
faglegs undirbúnings ásamt því að 
hafa tryggan stuðning bankanna!

Eitt erindi stóð upp úr, að 
öðrum ólöstuðum, en það var um 
landbúnaðarframleiðslu danskra 
bænda utan Danmerkur. Tilfellið er 
nefnilega að margir danskir bændur 
hafa fjárfest í búskap í öðrum 
löndum, sér í lagi í austurhluta 
Evrópu. Sérstök félagasamtök eru 
til í Danmörku fyrir þá bændur 
sem taka þátt í þessum verkefnum 
og kallast þau Danish Farmers 
Abroad en í dag eru 135 aðilar í 

samtökunum, mest fyrirtæki. Þessir 
dönsku fjárfestar hafa tekið þátt í 
landbúnaðarverkefnum í 34 löndum 
bæði í svína- og nautgriparækt 
ásamt jarðrækt. Alls reka danskir 
aðilar nú bú erlendis með samtals 
150 þúsund gyltum, 4 milljónum 
sláturgrísa, 11 þúsund kúm og 375 
þúsund hekturum. Sérstaklega var 
tekið eitt dæmi um vel heppnaða 
fjárfestingu í Eistlandi en þar í landi 
hefur verið tekið einstaklega vel á 
móti hinum dönsku fjárfestum og 
þeirri miklu fagþekkingu sem 
samhliða hefur borið til landsins 
en þar er nú starfrækt kúabú með 
rúmlega eitt þúsund kúm á vegum 
danskra fjárfesta.

3. Fóður

Í málstofunni um fóður var 
komið inn á marga ólíka þætti 
fóðurs og fóðrunar en erindin um 
heilfóðurblöndun vöktu vissulega 
athygli, en nú eru ráðleggingarnar 
til kúabænda töluvert breyttar frá því 
sem áður var. Áður var lögð áhersla 
á að blanda ekki heilfóður of mikið 
en nú er nánast búið að snúa þessari 
ráðleggingu við og þegar búið er til 
heilfóður fyrir kýr á að blanda það 
svo vel að í raun sé ekki mögulegt 

að greina hvaða hráefni voru notuð 
í fóðrið. Blandan á einnig að vera 
vel rök (klístrast) og stubblengd 
um 25-35 mm. Sé rétt staðið að 
gerð heilfóðursins má vænta bæði 
aukinnar meðalnytar og heilbrigðari 
kúa sagði fóðurráðunauturinn Niels 
Bastian Kristensen.

Annað erindi, af annars mörgum 
um fóður og fóðrun, var kynning á 
svokölluðum fjósaskólum en það er 
sérstakt kerfi við ráðgjöf sem byggir 
á því að kúabændur eru fengnir til 
þess að hittast og ráðleggja hver 
öðrum. Svolítið önnur nálgun en sk. 
reynsluhópar þar sem bændur bera 
saman bækur sínar. Í fjósaskólum 
setjast fimm kúabændur á skólabekk 
hver hjá öðrum og fá fyrirlestur um 
hvernig staðið er að hlutunum á 
viðkomandi kúabúi og svo eru teknar 
umræður í lokin. Allir bændurnir 
hafa sama markmið, t.d. að bæta 
nýtingu gróffóðurs eða að auka 
meðalnytina, og svo kenna þeir í raun 
hver öðrum. Ráðunautar koma ekki 

að þessu nema að skipulagningu, þ.e. 
ráðunautarnir eru bara til aðstoðar en 
ekki til þess að segja hvað er „rétt 
og rangt“. Vissulega áhugavert kerfi 
sem væri fróðlegt að reyna á Íslandi.

4. Kýrin og kálfurinn

Mörg áhugaverð erindi voru flutt 
í þessari málstofu en bæði var 
fjallað um val á kynbótagripum með 
erfðaefnisgreiningum, leiðir til þess 
að ná góðum árangri með uppeldi 
gripa og bætta klaufheilsu kúa. Sem 
kunnugt er eru sjúkdómar í klaufum 
kúa nokkuð algengt vandamál í 
mjólkurframleiðslu erlendis nú til 
dags. Þá var fjallað um smitvarnir 
og leiðir til að forðast smitsjúkdóma 
sem oft má rekja til aðkomufólks 
og – bíla, s.s. flutninga- eða 
þjónustubíla sem fara á milli kúabúa.

Eitt erindi vakti meiri athygli 
höfundar þessarar greinar en 
önnur, en það snéri að frjósemi 
kúa og leiðum til þess að hámarka 
nýtingu kúa hvað frjósemi snertir. 
Undanfarin ár hefur athyglin í 
auknum mæli beinst að frjósemi kúa 
og hefur þar verið velt við hverjum 
steini og horft til bændanna sjálfra, 
dýralækna, frjótækna og ráðunauta. 
Þetta hefur leitt til aukinna sæðinga 
en ekki aukins fanghlutfalls við 
fyrstu sæðingu. Þetta atriði hefur því 
verið skoðað sérstaklega og hefur 
það leitt athyglina bæði að bústjórn 
og fóðrun sérstaklega. Nú hefur verið 
þróað nýtt ráðgjafartæki sem kalla 
mætti „frjósemisgreiningu“ þar sem 
sérstakur hugbúnaður greinir alla 
helstu þætti kúabúsins og reiknar 
út hvað það er á viðkomandi kúabúi 
sem skýrir lágt fanghlutfall. Bóndinn 
fær svo í hendur leiðbeiningar með 

helstu atriðum sem þarf að bæta 
svo auka megi fanghlutfall búsins, 
afar gott verkfæri og gagnlegt fyrir 
kúabændur.

Í  næsta Bændablaði 
verður fjallað um stöðu naut-
griparæktarinnar eins og hún 
var kynnt af framkvæmdastjóra 
og stjórnarformanni dönsku 
nautgriparæktarsamtakanna við 
setningu ráðstefnunnar, sem og um 
aðrar málstofur ráðstefnunnar en ein 
þeirra fjallaði um mjólkurgæði og –
framleiðslu, önnur um fjósbyggingar, 
sú þriðja um framleiðslustjórn og 
sú síðasta um kjötframleiðslu. Þá 
voru jafnframt haldnir ársfundir 
hinna ólíku kúakynja í Danmörku 
á ráðstefnunni, en um þá verður þó 
ekki fjallað sérstaklega.

Samantekt: Snorri Sigurðsson,

Gestir Kvægkongres 2014 voru um þrjú þúsund í ár, þar af nokkrir Íslendingar!

Peter Philipp, stjórnarformaður 

stjórnar.
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Vatnsveitur á lögbýlum
Veittir eru styrkir úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að leggja 
vatnsveitu að einstökum bæjum í dreifbýli samkvæmt 
reglugerð nr. 973/2000.

Umsóknir um framlög til vatnsveituframkvæmda skulu 
berast til Bændasamtaka Íslands fyrir 20. mars. Umsókn 
skal fylgja staðfest kostnaðar- og framkvæmdaáætlun.

Nánari reglur og umsóknareyðublöð er hægt að nálgast 
á www.bondi.is

Bændasamtök Íslands
Bændahöllinni við Hagatorg
107 Reykjavík
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Talsverðar  breytingar urðu í 
mjólkuriðnaðinum um síðustu 
áramót. Greiðslumark mjólkur var 
aukið um 9 milljónir lítra um leið 
og tilkynnt var að öll umframmjólk 
yrði keypt af bændum á fullu 
afurðarstöðvaverði og er nú  

greitt jafnhátt verð fyrir fitu- 
og próteininnihald mjólkur. Að 
undanförnu hefur fituinnihald 
farið lækkandi í mjólk. Lífland 
hefur brugðist við þessum 
aðstæðum með því að breyta 
uppskriftum á öllu kúafóðri. 

Breytingarnar felast einkum í 
auknu innihaldi á mettuðum og 
ómettuðum fitusýrum, innihaldi 
sykurrófna og aukinni heildarorku 
í blöndum fyrirtækisins.

Hráefnið Magnapac inniheldur 
um 50% mettaðar og 50% 

ómettaðar, kalsíumhúðaðar fitusýrur. 
Kalsíumhúðin verður þess valdandi 
að fitusýrurnar komast að mestu 
ómeltar í gegnum vömb kýrinnar. 
Ef ekki væri fyrir húðunina væru 
fitusýrurnar teknar upp í vömbinni 
en það gæti haft neikvæð áhrif 
á vambarstarfsemina og þar 
með neikvæð áhrif á verðefni í 
mjólk. Þess í stað eru 
fitusýrurnar frásogaðar 
í smáþörmum kýr-
innar. Mettaði hluti 
fitusýranna nýtist til 
mjólkurfituframleiðslu, 
en ómettuðu fitu-
sýrurnar nýtast sem 
orkugjafi fyrir kúna 
og hafa jákvæð áhrif á 
nyt. Magnapac er mjög 
auðmelt og hefur um 
90% meltanleika. Efnið 
er framleitt úr pálmaolíu 
en pálmaolía inniheldur 
hátt hlutfall mettaðra 
fitusýra. Hlutfallið er 
misjafnt eftir því úr 
hvaða hráefni fitusýrur 
eru unnar og er vert að hafa það 
í huga við val á fitusýrugjöfum. 
Hlutfall fitusýra hefur verið 
stóraukið í blöndum Líflands og fæst 
nú kjarnfóður sem inniheldur 0,14 – 
2,5% Magnapac. Hráefnið er einnig 
til sölu hjá Líflandi í 25 kg pokum 
og getur nýst við gerð heilfóðurs.  

Hlutverk sykurrófuhrats í 
kjarnfóðri hefur verið útskýrt nokkuð 
uppá síðkastið m.a. í grein Jónu 
Þórunnar Ragnarsdóttur, ráðunautar, 
í 2. tölublaði Bændablaðsins 2014 
og því óþarfi að fjölyrða um 
það. Í stuttu máli má þó nefna að 
sykurrófuhrat hefur jákvæð áhrif 
á vambarumhverfi og skilar háu 
hlutfalli af smjörsýru í vömb sem er 
eitt megin byggingarefni mjólkurfitu. 
Hlutfall sykurrófuhrats hefur verið 
aukið í blöndum Líflands á kostnað 
hraðgerjanlegra kolvetna og fæst nú 
kjarnfóður með sykurrófuhlutfalli 
á bilinu 5% - 37,5%. Lífland selur 
einnig sykurrófuhrat í 25 kg pokum 

og stórsekkjum, fyrst og fremst til 
notkunar í heilfóðurkerfum.

Aukin kjarnfóðurgjöf getur 
haft jákvæð áhrif á mjólkurmagn, 
en því getur einnig fylgt lækkað 
verðefnahlutfall. Fituinnihald 
lækkar m.a. vegna aukinnar 
própíonsýrumyndunar í vömb á 
kostnað edik- og smjörsýru, sem 

eru aðal byggingarefni mjólkurfitu. 
Próteinhlutfall getur einnig lækkað 
m.a. vegna þynningaráhrifa þar sem 
aukning á mjólkurpróteini helst 
ekki í hendur við mjólkurmagn 
sem stýrist m.a. af mjólkursykri. 
Hafa þarf í huga að nægjanlegt 
framboð sé af hraðgerjanlegum 
kolvetnum í kjarnfóðri enda 
eru þau eitt af megin hráefnum 
mjólkursykurs. Sé skortur á þeim 
þætti er hætta á að amínósýrur séu 
nýttar til myndunar mjólkursykurs 
í stað mjólkurpróteinmyndunar. 
Jafnvægi í þessum þáttum hefur 
verið haft að leiðarljósi við 
breytingar á uppskriftunum. Allar 
breytingar á kjarnfóðri Líflands 
eru unnar í samstarfi við hollenska 
ráðgjafarfyrirtækið Trouw Nutrition. 

Lífland mun ekki hækka verð 
á kjarnfóðri þrátt fyrir þessar 
breytingar. Frekari upplýsingar 
veita söluráðgjafar Líflands í síma 
540-1100. 

Hraði er oft helsta orsök dráttarvélaslysa
Oft hefur hraðinn verið helsta 
orsök dráttarvélaslysa og 
annarra umferðarslysa. Með 
hraðanum eykst skriðþunginn 
á ökutækinu, því þyngra sem 
ökutækið er eykst skriðþunginn 
og bremsuvegalengd eykst 
í samræmi við þunga. 
Hámarkshraði í umferð er 
miðaður við bestu aðstæður, 
en þegar aðstæður versna, s.s. 
blautt yfirborð vegs, hálka og 
myrkur, eru ekki lengur bestu 
aðstæður. Í Bretlandi er hamrað 
á því í forvörnum að þegar 
ljósin séu farin að lýsa veginn 
séu aðstæður ekki lengur eins og 
best verður kosið og því ætti að 
draga úr hraða sem nemur 10% 
af hámarkshraða. Einnig er mælt 
með þessari sömu reglu þegar 
vegurinn er sjáanlega blautur. 

Bremsuvegalengd lengist 
eftir þyngd ökutækis

Þegar við keyrum á 90 km hraða 

ferðumst við um 25 metra á hverri 
sekúndu. Á þessum hraða þarf 
skyndilega að stoppa og hef ég það 
fyrir reglu að æfa mig reglulega í 
nauðhemlun á mótorhjólinu mínu, 
vitandi það að ég þarf alltaf af og 
til að nauðhemla af fenginni 40 ára 
reynslu af akstri mótorhjóla.

Viðbragðstími á milli ökumanna 
er misjafn en ekki er óalgengt að 
meðalviðbragð sé um hálf sekúnda, 
og á þessari hálfu sekúndu ferðast 
viðkomandi rúma 12 metra. Á 
meðal fólksbíl sem er um 1.200 
kg er meðalstöðvunarlengd nálægt 
40 metrum. Samtals er þetta nálægt 
fimmtíu metrum. Sé bíllinn nálægt 
fimm tonnum er skriðkrafturinn á 
90 km hraða það mikill að hann 
stoppar á nálægt 100 metrum. 
Dráttarvélar mega fara hraðast 
í 40 km hraða og án eftirvagns 
er meðaldráttarvél að stoppa á 
28 metrum. Á eftirvagni sem er 
svipaður að þunga og dráttarvélin 
og án hemla má bæta við um það 
bil helmingi stöðvunarvegalengdar 

dráttarvélarinnar og er þá 
vegalengdin sem tekur að stoppa 
komin upp í 42 metra. Það er meira 
en stöðvunarvegalengd á litlum 
fólksbíl sem ekið er á 90 km hraða. 

Að hækka hámarkshraða 
dráttarvéla er lítil skynsemi

Dráttarvélar eru þung vinnutæki 
og er ekki heimilt að keyra 
hraðar en á 40 km hraða. Allt 
of margir vilja komast hraðar á 
dráttarvélinni sinni, en hugsa þarf 
þá hugsun til enda. Heyrst hefur 
af dráttarvélum sem hafa farið í 
gegnum hraðabreytingu og ná þá 
allt að 60 km hraða. Sé þetta rétt 
stöðvast svona dráttarvél ein og sér 
án moksturstækja og aftanívagns 
á nálægt 60 metrum. Samkvæmt 
rannsóknum á slysum írskra bænda 
eru hraðakstursslys á dráttarvélum 
þar mjög algeng, en dæmi eru 
um að Írar hafi einmitt verið að 
fikta við að breyta dráttarvélum 
sínum svo að þær komist hraðar. 

Á þröngum írskum vegum eru oft 
skurðir við hliðina. Á mikilli ferð 
við nauðhemlun eru traktorarnir 

að bremsa undan halla vegarins og 
fara þá oft niður í skurðina, oft með 
alvarlegum slysum eða dauða.

ÖRYGGI – HEILSA– UMHVERFI

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

son

Umsókn um orlofsdvöl

Undirrituð/Undirritaður sækir hér með um:

Umsóknina skal senda fyrir 15. mars nk. 
rafrænt á netfangið ho@bondi.is 
eða á póstfang Bændasamtaka Íslands: 
Bændahöllin v/Hagatorg,  
107 Reykjavík, merkt Orlofsdvöl sumarið 2014

Sumarið 2014

Nafn umsækjanda Kennitala

Heimilisfang Símanúmer

Undirskrift félaga* og dagsetning

Póstnúmer og staður

Hefur þú áður fengið úthlutað orlofsdvöl í 
sumarhúsi hjá Bændasamtökunum?

Já Nei

Orlofsdvöl að Hólum - Tímabilið:

Orlofsdvöl á Flúðum - Tímabilið:

Hér er umsóknareyðublað um orlofsdvöl í húsunum að Hólum í Hjaltadal og á Flúðum, 
Hrunamannahreppi sumarið 2014. Það gildir fyrir félaga í búnaðarsamböndum og/eða 
búgreinafélögum sem eiga aðild að BÍ* 
 – Frestur til að skila inn umsóknum rennur út 15. mars 2014. 

Sportbíllinn er léttur og hefur stutta stöðvunarvegalengd og gæti hugsan-
lega hafað verið á helmingi meiri hraða en traktorinn þegar þeir þurftu að 
nauðhemla, en skriðþunginn á traktornum er það mikill að hann þarf mun 
meiri vegalengd til að stoppa en sportbíllinn.

Kjarnfóðurblöndum 
Líflands breytt

sína með því að breyta uppskriftum á öllu kúafóðri. 
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Lesendabás 

Þjóðin vill halda sínum landbúnaði
Evrópusambandið býður 
umsóknarríki aðeins tímabundna  
aðlögun að lögum og regluverki 
sambandsins. Sumir kalla það 
sérlausnir. Umsóknarríkið 
sækir um á forsendum ESB og 
heitir því að gangast undir og 
samþykkja sáttmála, vinnureglur 
og lagaverk Evrópusambandsins. 
– „Að umsóknarríkið geti og vilji 
samþykkja og innleiða regluverk 
ESB og grundvallarmarkmið 
sambandsins í stjórnmálum og 
efnahagsmálum“. 

Í kjölfar umsókna  Austur-
Evrópuríkjanna var hert mjög á 
skilyrðum í aðildarvinnunni og í 
ferlinu: 

„...nú urðu ríkin m.a. að 
aðlaga stjórnsýslu sína til að 
tryggja innleiðingu á réttarreglum 
bandalagsins“.

Þær breytingar á aðildarferlinu 
sem urðu með umsókn Mið- og 
Austur- Evrópuríkjanna gáfu 
Evrópusambandinu yfirhöndina 
í aðildarviðræðum. Ríkjunum er 
ekki eigöngu gert að samþykkja 
löggjöf  sambandsins á fyrstu stigum  
„...heldur einnig að laga sig að 
stefnu sambandsins  og hrinda 
löggjöf þess  í framkvæmd fyrir 
gerð aðildasamnings og gildistöku 
hans“. (Úr skýrslu Hagfrst.)

Til þess að framfylgja 
þessari breyttu stefnu sinni tók 
Evrópusambandið sér einhliða vald 
til að setja opnunar og lokunarskilyrði 
á hvern samningskafla. Þetta hafði 
m.a. í för með sér að væru þessi 
opnunarskilyrði ekki uppfyllt við lok 
rýnivinnu í upphafi samninga getur 
Evrópusambandið einhliða neitað 
að opna á viðræður um kaflann. 
Þessu var m.a. beitt á Íslendinga í 
landbúnaðar og dreifbýlisköflunum.

Ábyrgð og skylda fagráðherrans

Rétt er að benda á að hver fagráðherra 
fer með samninga og ber efnislega 
ábyrgð á málaflokkum sem heyra 
undir hans ráðuneyti í samræmi við 
samþykktir Alþingis. 

Ég sem landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðherra bar því efnislega 
ábyrgð á samningunum gagnvart 
Alþingi og framvindu þeirrar vinnu. 
Lagaumgjörðin um atvinnugreinar í 
landbúnaði eru því með gjörólíkum 
hætti á Íslandi annarsvegar og 
ESB - löndum hinsvegar. Um 
það var enginn ágreiningur milli 
Íslands og ESB. Á Íslandi leggjum 
við áherslu á fæðuöryggi og 
framleiðslustöðugleika, byggðamál 
og innlendan matvælaiðnað í 
einstaka greinum.

ESB opinberar kröfur sínar
um aðlögun

Í lok rýnivinnunnar um landbúnað  
sem lauk í janúar 2011 setti 
samninganefnd ESB fram skriflega 
kröfu og fyrirspurn um: 

„Hvenær og hvernig ætlar Ísland að 
aðlaga sinn lagaramma hvað varðar 
lögbært stjórnvald, forsendur 
faggildingar, stofnun greiðslustofu, 
tilnefningu vottunaraðila?"

Þetta eru allt grunnatriði í  
skipulagi landbúnaðarmála í ESB- 
löndum. Ég  sem ráðherra  svaraði 
þessari fyrirspurn og kröfu á 
eftirfarandi hátt:

Stefna íslenskra stjórnvalda 
er skýr um að ekki verði ráðist í 
neina aðlögun að regluverki ESB 
fyrr en að staðfestur samningur um 
aðild liggur fyrir. Auk þess er það 
álit stjórnvalda að vegna smæðar 
landsins sé óþarft að setja á fót allt 
það stofnanakerfi á Íslandi ef til 
aðildar kæmi, sem kynnt hefur verið 
sem nauðsynlegt til að framkvæma 
hina almennu landbúnaðarstefnu 
Evrópusambandsins. Um það 
þurfi að semja milli aðila þegar að 
samningum kemur.

Af áðurnefndum ástæðum mun 
Ísland ekki hefja undirbúning að 
skipulags-og lagabreytingum né 
aðlaga sinn lagaramma fyrr en 
að lokinni samningagerð, takist 
samningar um aðild og fullgildingu  
aðildarsamnings að lokinni 
þjóðaratkvæðgreiðslu á Íslandi og 
samþykkt hans af samningsaðilum 
á formlegan hátt ". 

Þessi yfirlýsing, sem var í algjöru 
samræmi við fyrirvara Alþingis, 
fylgdi með af ráðuneytisins hálfu við 
lokaskil rýniskýrslunnar í ársbyrjun 
2011 og þykir mér rétt að hún sé birt 
hér.

ESB neitar að opna á viðræður 
um landbúnað

Þetta skýra og skorinorða svar mitt og 
höfnun á  kröfu Evrópusambandsins 
um fyrirfram aðlögun varð til 
þess að framkvæmdastjórnin setti 
opnunarskilyrði á samningskaflann 

í nóv. 2011 og neitaði að hefja 
viðræður fyrr en lögð hefði verið 
fram „viðunandi" aðgerðaráætlun 
um breytingar á íslenskum lögum 
og uppbyggingu nýs stofnanakerfis 
sem væri í samræmi við það sem gilti 
í ESB - löndum. 

 Ég hafði áður gert „varnarlínur" 
Bændasamtaka Íslands að 
grunnskilyrðum mínum sem 
ráðherra í samningaviðræðunum. Eru 
þær  einnig  viðmið í greinargerð 
utanríkismálanefndar með þings-
ályktunartillögunni. Hafði ég tilkynnt 
Bændasamtökunum það skriflega. 
En á þeim forsendum sem ég kynnti 
höfðu Bændasamtökin tekið þátt í 
vinnunni við landbúnaðarkaflann. 
Samningamenn þeirra héldu síðan 
fast í þær forsendur enda voru þær 
í samræmi við þá fyrirvara, eða  
„rauðu strik“ Alþingis.  

Umsóknarferlið í landbúnaði varð 
stopp í nóvember 2011

Umbylting á  markmiðum, grunngerð  
og stjórnsýslu íslensks landbúnaðar 
er stórpólitískt mál og um það var 
grundvallar ágreiningur við ESB.  
Óljós tilvitnun í töluð orð  og loðinn 
texta embættismanna ESB er að mínu 
mati ekki mikils virði. Mín reynsla 
sem ráðherra var sú að hafa bæri allt 
skriflegt og skorinort sem þar færi á 
milli ef ætti að vera mark takandi á.

 Ferli  þessarar  umsóknar sem 
send var  ásamt fyrirvörum Alþingis 
er efnislega og pólitískt algjörlega 
stopp af beggja hálfu og getur ekki 
farið óbreytt af stað aftur. Þessa 
umsókn á því að afturkalla formlega. 

Jón Bjarnason
fyrrverandi sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra.

Jón Bjarnason.

Umsóknarríkið sækir um á forsendum ESB og heitir því að gangast undir og samþykkja sáttmála, vinnureglur og 
lagaverk Evrópusambandsins. Evrópusambandið býður umsóknarríki aðeins  tímabundna aðlögun að lögum og 
regluverki sambandsins. 

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
auglýsir starf garðyrkjuráðunautar
Garðyrkjuráðunautur mun veita alhliða og markvissa 
ráðgjöf í garðyrkju og ylrækt með það að markmiði að 
stuðla að aukinni framleiðni, hagkvæmni og eflingu 
þessarar mikilvægu greinar landbúnaðarins.
Ábyrgðarsvið

• Markviss fagráðgjöf og þróunarstarf fyrir framleiðendur í ylrækt og 
garðyrkju.

• Uppbygging ráðgjafar á sviði garðyrkju 
• Þverfaglegt samstarf við ráðunauta á öðrum fagsviðum RML.
• Hugmyndavinna, nýjungar og mat á viðskiptahugmyndum.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í garðyrkju/búvísindum/líffræði og þekking í 
rekstrarfræðum.

• Reynsla úr garðyrkju og þekking á starfsumhverfi greinarinnar.
• Reynsla og þekking á ráðgjafarstörfum.
• Metnaður, frumkvæði og leiðtogahæfileikar.
• Samviskusemi, skipulögð vinnubrögð og góð hæfni í mannlegum 

samskiptum.

Áhugasömum er bent á að sækja um á heimasíðu RML, ekki seinna en 
15. mars næstkomandi.

Nánari upplýsingar gefur Berglind Ósk Óðinsdóttir starfsmannastjóri 
RML boo@rml.is

RML áskilur sér rétt til að velja hvern sem er úr hópi umsækjenda eða 
hafna öllum umsóknum sem berast.

Heima er best 
fasteignir!

Einstakt tækifæri,  

Norðurtún 7, 225 Garðabær

Flott hús, mögnuð staðsetning,  

gróið og fjölskylduvænt hverfi. 

Verð: 48.300.000,- 

Viltu lækkun?: 1.000.000,-

Eigum við að ræða þetta?:  

Lækkun 500.000,- 

Ok, lækkun um 300.000,- 

Samtals lækkun: 46.500.000,- 

Þú ert harður viðsemjandi, ók gef eftir, 

það fylgir verkpakki upp á 3.000.000 

(húsið heilmálað ofl.)

Uppl. í síma 544-2200
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Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

son

Nýr Hyundai Santa Fe:

Áreiðanlegur jepplingur með fimm ára ábyrgð
Í nokkur ár hefur Hyundai getað 
státað sig af því að vera með 
lægstu bilanatíðni og góða endingu 
bílaframleiðanda samkvæmt 
erlendum vefmiðlum. Fyrri 
árgerðir hafa reynst lögreglunni á 
landsbyggðinni það vel að nánast 
eingöngu eru notaðir Hyundai Santa 
Fe bílar hjá lögregluembættum út á 
landi. Í nýjustu línunni af Santa Fe 
eru þrjár tegundir, Comfort, Style 
og Premium. Ég bauð konunni 
og tengdaforeldrunum í bíltúr 
á Hyundai Santa Fe Style um 
hinn dæmigerða Þingvallahring 
síðastliðin konudag, með smá 
útidúrum.

Kraftmikill og hlaðin aukabúnaði

Vélin er 2,2 lítra diselvél og á að skila 
197 hestöflum. Þrátt fyrir að vélin 
sé svona stór og kraftmikil er hún 
eyðslugrönn, en uppgefin eyðsla 
er í blönduðum akstri við bestu 
aðstæður 6,6 lítrar á hundraðið. 
Samkvæmt aksturstölvu bílsins var 
ég að eyða 7,2 á hundraðið eftir um 
179 km akstur og vorum við fjögur 
í bílnum, hitinn við frostmark og 
meðalhraðinn 57 km á klukkustund 
í bíltúr sem tók þrjá klukkutíma og 
tuttugu mínútur.

Style er útbúin með GPS 
staðsetningarkerfi með íslensku 
vegakorti í mælaborði (persónulega 
hef  ég ekki sérlega mikil not fyrir 
svoleiðis þar sem að ég tel mig rata 
þangað sem ég þarf að fara). Fyrir 
þá sem hugsanlega þyrftu á þessu 
að halda þá er hægt að stimpla inn 
ákvörðunarstað og á ensku leiðir 
GPS tækið mann að áfangastað. 
Þegar þangað er komið og maður 
bakkar í stæði þá dettur vegakortið 
út og á skjánum birtist útsýnið fyrir 
aftan bílinn í bakkmyndavélinni, 
Auk bakkmyndavélar er bíllinn 
með bakkskynjara sem eru mátulega 
næmir (í sumum bílum eru þessir 
skynjarar það leiðinlega næmir að 
með tímanum er mönnum gjarnt að 
hunsa skynjarana). 

Mikið pláss og gott rými 
fyrir farþega

Það fyrsta sem ég tók eftir var 
hversu allt rými og pláss var allt 
gott þó sérstaklega fyrir fætur. Sætin 
þægileg og fara afar vel með mann 
í langkeyrslum. Sætishitari með 
þrem mismunandi hitastillingum er 
í framsætum.  Farþegasætin afturí 

bílnum er hægt að færa fram og aftur, 
en frekar fáir jepplingar bjóða upp á 
svoleiðis þægindi, en fótapláss fyrir 
framan aftursætin er einstaklega gott. 

Vel hljóðeynangraður undirvagn og 
lítið malarvegahljóð

Af Lyngdalsheiðarveginum liggur 

vegslóði að Stóra-Dímon sem 
vélsleðamenn nota til að komast í 
snjó ( grófur og holóttur). 

Þennan slóða ók ég til að prófa 
fjöðrun sem er mjög góð.Það kom 
þó á óvart hversu lítið malarhljóð 
var inni í bílnum þrátt fyrir að 
bíllinn væri á grófum og mjúkum 
vetrardekkjum sem hirtu upp grjótið 

og spýttu því upp undir bílinn. 
Við Stóra-Dímon var nýskafin 

snjór í hjólförunum og reyndi 
ég bílinn þar í brekkunni upp á 
Barmahraunið. Í fyrstu tilraun 
stoppaði bíllinn fljótlega, en í 
næstu ferð var spólvörnin tekin af 
og öllum hjólum læst. Þá fór hann 
nokkru lengra, eða þar til að endarnir 
á afturdempurunum voru farnir að 
virka eins og bremsa í snjónum.

Einhver þægilegasti bíll 
sem ég hef keyrt

Hyundai Santa Fe er útbúin eins og 
margir nýjir bílar með dagljósin sem 
led ljós bara í framstuðara en engin 
afturljós (persónulega finnst mér 
þetta flott, en ég vil líka fá afturljós). 
Vissulega er þetta orkusparnaður, 
en frá 1986 hefur verið ljósaskylda 
í umferð hér á landi og er fólk farið 
að venjast þessu að ljós séu bæði 
að framan og aftan. Þessi nýji led-
ljósabúnaður er bara að framan og 

því engin afturljós. Töluvert er um 
að fólk sem er með þennan búnað 
gleymi að kveikja ljós þegar farið er 
að rökkva og er þá allveg ljóslaust 
að aftan og getur verið varasamt. Að 
lokinni prófun verð ég að segja það 
að fáir jepplingar sem ég hef keyrt 
eru jafn þægilegir til aksturs og fara 
vel með mann.

Miðað við verð og þægindi og 
áræðanleika mæli ég hiklaust með 
Santa Fe sem er með fimm ára 
ábyrgð og lægstu bilanatíðni allra 
bíla.

Hyundai Santa Fe.   Myndir / HLJ

Ágætur í snjó þangað til að demparaendarnir  að aftan fóru að virka sem 
bremsa

GPS leiðsögukerfið kemur sér 
örugglega vel fyrir marga.

Þegar sett er í bakkgír,  kviknar á 
bakkmyndavélinni

Lengd: 4.690 mm

Hæð 1.690 mm

Breidd: 1.880 mm

Þyngd: 1.807 kg

Comfort er ódýrastur 7.450.000

Style (eins og ég prófaði) 8.150.000

Premium kostar frá 8.750.000

Hægt er að færa fram og aftur farþegasætin aftur í bílnum.

Led ljósin að framan geta logað án þess að nokkur afturljós séu á bílnum 
sem er viss ókostur gagnvart umferðaröryggi.
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Lesendabás 

Aðgangur að nytjalandi er 
undirstaða velferðar í heiminum. 
Á því byggist fæðuöryggi, 
vatnsöflun og margvísleg 
önnur þjónusta vistkerfa sem 
stjórna lífsafkomu íbúanna. 
Undanfarin ár hafa ýmsar þjóðir 
og stórfyrirtæki í vaxandi mæli 
fjárfest í landi fjarri sínum 
heimabyggðum til að tryggja 
eigin framtíðarafkomu. Veitir 
íslensk löggjöf örugga vörn 
gegn slíkri ásælni? Er hætta á að 
Íslendingar geti lent í þeirri stöðu 
að verða leiguliðar í eigin landi?

Ný nýlendustefna grefur um sig  

Með vaxandi fólksfjölda, rýrnandi 
landgæðum og samkeppni um 
náttúruauðlindir hefur eftirspurn 
eftir landi aukist mjög hratt. 
Ástæðan er yfirleitt sú að fyrirtæki 
jafnt sem ríkisstjórnir reyna að 
mæta eftirspurn eftir matvælum 
heima fyrir og tryggja sína 
hagsmuni inn í óvissa framtíð. 
Stórfelld framleiðsla á lífrænu 
eldsneyti er þar einnig áhrifavaldur. 

Fæðuöryggi jarðarbúa er 
mjög viðkvæmt og innflutningur 
matvæla verður æ stærri hluti af 
neyslu margra fjölmennra þjóða. 
Árið 2007 hófst hrina verðhækkana 
á matvælum í heiminum og náði 
matarverð sögulegu hámarki í 
mars 2011. Afleiðingarnar urðu 
víðtækar. Til þeirra má m.a. rekja 
„arabíska vorið“, ókyrrðina í Mið-
Austurlöndum sem leiddi af sér fall 
ríkisstjórna og einræðisherra.

Þessar miklu verðsveiflur á 
matvælum urðu til að kynda nýtt 
kapphlaup um land til ræktunar 
og aðgengi að vatni. Landaafsal 
til þjóða og fyrirtækja er það 
stórfellt að líkja má því við nýja 
nýlendustefnu, þar sem enginn 
heimshluti er undanskilinn. 
Afleiðingarnar eru víðtækar, 
m.a. hrun fjölskyldubúskapar, 
efnahagsleg forysta færist til og 
valdajafnvægi er að raskast.  Í 
sumum löndum hefur þessi þróun 
einnig komið niður á fæðuöryggi. 

Kaup útlendinga á landi – 
Vaxandi deilumál    

Tilraunir útlendinga til að kaupa 
Grímsstaði á Fjöllum ullu miklum 
deilum hér á landi. Við erum ekki 
ein á báti með slíkar áhyggjur. 
Svipuð umræða á sér stað í öllum 
heimshornum og veldur sala eða 
leiga á landi til erlendra ríkja og 
alþjóðlegra fyrirtækja víða miklum 
deilum. Sem dæmi má nefna að árið 
2008 reyndi fyrirtæki í Suður Kóreu 
að leigja stóran hluta ræktanlegs 

lands á Madagaskar til 99 ára. Það 
ætlaði að rækta korn á einni milljón 
hektara fyrir sinn heimamarkað. 
Þjóðin gerði uppreisn og þessi 
áform urðu spilltum leiðtoga 
eyjarinnar að falli. 

Miklar deilur hafa einnig orðið 
í Nýja Sjálandi vegna útlensks 
eignarhalds á landi. Fyrirsögn 
þessarar greinar „leiguliðar í 
eigin landi“ er raunar yfirskrift 
blaðaviðtals við forsætisráherra 
Nýja Sjálands frá árinu 2010. Í 
því lýsti hann áhyggjum sínum 
yfir vaxandi eignarhaldi erlendra 
aðila á nýsjálensku landi. Könnun 
sem gerð var sama ár leiddi í 
ljós að 75,5% þjóðarinnar vildi 
herða löggjöf til takmörkunar á 
möguleikum útlendinga til að 
eignast land. Nýsjálendingar 
hafa ekki komist að niðurstöðu 
hvernig beri að taka á þessu 
máli en umræðan um eignarhald 
á nytjalandi er enn mjög heit. 
Góð leitarorð fyrir upplýsingar á 
veraldarvefnum um þetta vaxandi 
vandamál eru „land grab“ og „land 
grabbing“.

Kínverjar eru þjóða stórtækastir 
í landakaupum og leigu enda 
njóta slík áform öflugs stuðnings 
ríkisstjórnar landsins. Kaupendur 
fá afar hagstæð lán heima fyrir og 
mörg fyrirtækjanna sem eru á bak 
við landakaup erlendis eru í raun 
bein framlenging ríkisvaldsins. 
Margar aðrar þjóðir og fyrirtæki feta 
þennan sama veg. Áhrif þessarar 
þróunar á búsetu og afkomu fólks 
sem býr á viðkomandi svæðum er 
í mörgum tilvikum afar neikvæð, 
s.s. hrun smábúskapar, uppflosnun 
fólks, rányrkja lands og uppblástur. 

Íslenskur veruleiki

Á undanförnum áratugum 

hafa orðið miklar breytingar 
á eignarhaldi bújarða hér á 
landi og kaup á bújörðum verið 
vinsæl fjárfesting. Þessi þróun er 
sambærileg því sem víða gerist. Í 
ofangreindu viðtali við nýsjálenska 
forsætisráðherrann varaði hann 
til að mynda ekki síður við því 
að bændur gætu orðið landsetar 
innlendra fjárfesta en verkamenn 
á erlendum stórbúum. 

Á alþjóðlegum mælikvarða er 
land á Íslandi mjög ódýrt. Með 
vaxandi ferðaþjónustu heillast æ 
fleiri ferðalangar af okkar fagra 
landi. Búast má því að þeim fjölgi 
mjög sem líta hingað hýru auga 
til landakaupa. Á bak við slíkan 
áhuga eru margþætt sjónarmið, 
hvort heldur sem er til notalegrar 
dvalar, fjárfestinga eða til að 
tryggja aðgang að landi á tímum 
hækkandi matvælaverðs. Reynsla 
annarra þjóða bendir til að sumir 
hinna nýju jarðeigenda eigi 
ekki auðvelt með að samlagast 
viðhorfum og reglum viðkomandi 
landa. Það getur m.a. átt við aðgang 
almennings að landi, skipulagsferla 
og krafna um gæði landnýtingar.

Land og vatn eru okkar stærstu 
auðlindir. Við myndum aldrei láta 
okkur koma til hugar að selja frá 
okkur aðgang að fiskimiðunum 
og það sama ætti klárlega að gilda 
um landið okkar. Við verðum að 
ígrunda vel hvernig við höldum 
auðlindum okkar í íslenskri 
eigu. Hve vel er íslensk löggjöf í 
stakk búin til að koma í veg fyrir 
stórfelld kaup útlendina á landi eða 
takmarka slík kaup við tilteknar 
grundvallarreglur, sem ekki hafa 
enn verið skilgreindar? Slíkt er afar 
vandmeðfarið en verður að taka til 
gagngerðrar umfjöllunar hið fyrsta.

 
 Andrés Arnalds

Mjólkurframleiðsla er að 
sönnu framleiðsla matvæla, 
það getum við öll verið 
sammála um, en hvað með 
það? 

Þegar vísitölufjölskylda þessa 
lands ekur um sveitir landsins 
eins og oft gerist á sumrin og 
ef pabbinn hefur tíma til að 
aka aðeins hægar og jafnvel 
stoppa af og til, mamma hættir 
að hanga í gemsanum og Jói 
litli og Silla systir í aftursætinu 
líta uppúr „Ipaddnum“, þá 
geta þau farið að virða fyrir 
sér fallegu bæina sem ekið er 
framhjá. Dást að vel hirtum og 
máluðum húsakosti, íbúðarhúsi, 
fjósi, hlöðu og vélageymslu þar 
sem snyrtimennskan skín af 
hverju strái.  Þau myndu telja 
líklegt að þar hlyti að vera 
mjólkurframleiðsla. Á því væri 
varla nokkur vafi því allt væri 
svo snyrtilegt og fallegt. Pabbinn 
hægir ferðina á bílnum og meira 
segja mamma hættir að mala í 
símann og hann segir:

„Krakkar, sjáið þennan 
snyrtilega bæ, hér er örugglega 
framleidd mjólk”.  

„Vá maður! flottur bær, pabbi 
- stoppaðu...!“

Góð ímynd undir 
mjólkurframleiðendum 

sjálfum komin

Í stórum dráttum er ég að 
segja þetta. Það er undir 
mjólkurframleiðendum sjálfum 
komið að festa í sessi hugtökin  
„Mjólk er góð" og „Mjólk er 
holl". Það er ímyndarstaðan 
sem allt veltur á, nú sérstaklega 
á seinustu árin þegar baráttan við 
aðra vöruflokka í fæðukeðjunni 
er hörð og ímyndarslys eru því 
miður langrækin og gleymast 
ekki strax. Þar geta örfáir slóðar 
eyðilagt gæðahugsunina sem 
landsmenn flestir hafa tileinkað 
sér, það er að ímynd mjólkurvara 
sé hollusta, hreinleiki og 
náttúruafurð.

Þegar neytendur þessa 
lands aka um sveitirnar 

ætti að vera hægt að þekkja 
mjólkurframleiðslubæi úr 
vegna snyrtimennsku og góðrar 
umgengni. Öll hús vel máluð 
og hirt, aðkoma og heimreið 
snyrtileg og rúlluböggum 
snyrtilega raðað upp, eins vélum 
og tækjum og girðingum vel 
við haldið. Öllu rusli og óþarfa 
véladrasli komið fyrir kattarnef, 
ekki látið liggja eins og hráviðri 
um öll tún, né heldur baggaplast 
hangandi á girðingum og í 
skurðum.

Merking 
mjólkurframleiðslubæja

Undiritaður og fleiri hafa 
átt sameiginlegt  áhugamál, 
það að standa fyrir 
merkingum við heimreiðar á 
mjólkurframleiðslubæjum með 
áletruninni Hér er framleidd 
mjólk eða Við framleiðum 
mjólk. – Hver myndi vilja skarta 
slíku skilti án þess að taka ærlega 
til hjá sér áður? Þegar gætu 
fjölmargir sett upp slík skilti 
strax, en því miður ekki nærri 
allir.

Slóðinn skemmir ímynd allra 
annarra 

Það er ekki bara „slóðinn” sem 
bíður álitshnekki ef umgengni 
og ásýnd er ábótavant heldur 
allir hinir líka, sem eru með 
allt til fyrirmyndar. Ef dregin 
er upp dökk mynd af einum 
framleiðanda þá varpar hann 
skugga á alla hina, vegna þess 
að fólki er svo gjarnt, því miður, 
að spyrða alla saman í einn flokk. 
Allir hinir fá sama sóðastimpilinn 
og framtíðarneytendur landsins, 
þ.e. börnin fá rangar hugmyndir 
um það sem á bænum er framleitt. 
Þau myndu því líklega segja: 
„Oj bara, ég vil ekki kúamjólk” 
- Bændur; sýnið á ykkur betri 
hliðina.

Kristján Gunnarsson,
ráðgjafi um mjólkurgæði
hjá Bústólpa.

Leiguliðar í eigin landi

Betri hliðin

x

Fyrirtæki og félög í eigu einstakra ríkja sælast nú í auknum mæli eftir kaupum 
á landbúnaðarlandi og hráefnisríku landi víða um heim til að tryggja eigin 
landsmönnum aðgengi að fæðu og hráefnum til eigin framleiðslu í framtíðinni. 
Er þessi ásælni gjarnan kölluð „Land Grabbing".

www.VBL.is

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

• 10,400 lítra.
• 9,000 lítra dæla.
• Dekk: Michelin 600/55 R26,5
• Fjaðrandi beisli.

Til afgreiðslu Pichon haugsuga 
Verð kr. 3.400.000 án vsk.

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

• Drifskaft með tvöföldum hjörulið.
• 6 metra 6“ barki fylgir með.
• Smíðuð til að endast. 
• Smíðuð úr þykku gæðastáli.
• Galvaniseruð að utan og innan.

Bændablaðið

Kemur næst út

20. mars
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Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Nautasteik og hægelduð gæs á góu
Nú er þorrinn liðinn með öllum 
sínum súrmat og blótveislum. Til 
þess að jafna sýrustigið á ný hjá 
matgæðingum er tilvalið að fá 
sér gæsabringu eða nautakjöt. 
Margir skotveiðimenn eiga 
örugglega ennþá nóg af bringum 
í frystikistunni frá því í haust! 

Sú vísa er aldrei of oft kveðin að 
nota kjöthitamæli við eldun á kjöti. 
Munið líka að láta kjötið hvíla um 
stund áður en það er borið á borð 
eftir að þið takið það úr ofni eða af 
pönnu. Ef eldunartími er of langur 
þá þornar kjötið um of. 

Upplýsingar um viðeigandi 
kjarnahita má finna  t.d. á 
vef Leiðbeiningarmiðstöðvar 
heimilanna, www.leid beininga-
midstod.is. Þar eru eftir farandi 
upplýsingar um kjarnhita í kjöti eftir 
tegundum:

Nautakjöt - rautt (rare) = 55-60°
Nautakjöt - meðal steikt (medium) = 60-65°
Nautakjöt -  gegnsteikt (well done) = 65-68°

Hreindýrakjöt - rautt (rare) 55-60° 
Hreindýrakjöt - meðal (medium) 60-65°
Hreindýrakjöt - gegnsteikt =  65-68°

Kálfakjöt – rautt (rare) = 58-60°
Kálfakjöt – meðal (medium) = 60-65°
Kálfakjöt – gegnsteikt (well done) = 65-68°

Lambakjöt - meðal steikt (medium) = 70°
Lambakjöt - gegnsteikt (well done) = 75°
Hangikjöt - vel soðið = 68°-70°

Svínakjöt - meðal steikt (medium) = 65°
Svínakjöt - gegnsteikt (well done) = 75° 

Kalkúnabrjóst – gegnsteikt = 70° 

Kalkúnn heill - 68-70°

Hægelduð gæsabringa með 
sætu balsamik og bláberjum 
 › 120 g sykur

 › 50 ml balsamik-edik

 › graslaukur

 › 100 g smjör

 › 150 g bláber

 › 4 stk.  hreinsaðar gæsabringur um  
 180-200 g stykkið 

 › 4 hvítlauksgeirar

 › timian

 › 80 ml ólífuolía

 › Svartur og hvítur pipar

Bræðið sykurinn í potti við vægan 
hita þangað til hann er orðinn 
ljósbrúnn. Setjið bláberin í pottinn 
og eldið í sykrinum í 10 mínútur. Þar 
næst er smjörinu og balsamiki bætt 
út í, eldað í 20 mínútur til viðbótar 
og smakkað til með sjávarsalti og 
hvítum pipar úr kvörn.

Setjið gæsabringurnar inn í 80 gráðu 
heitan ofninn í 60 mínútur, takið þær út 
úr ofninum og setjið á heita pönnu  með 
olíu. Brúnið gæsina á annarri hliðinni 
og setjið svo balsamikblönduna og 
hvítlaukinn á pönnuna ásamt smjörinu. 
Látið það freyða og ausið yfir bringuna 
á meðan. Kryddið til með sjávarsalti og 
svörtum pipar úr kvörn.

Nautasteik 
 › 1,5 kg nautainnanlæri (f. um 6  

 manns)

 › 1 msk. rósapipar

 › 1 msk. nýmalaður pipar

 › 2 msk. Maldon sjávarsalt

 › 1 grein rósmarín

 › 1 stk. heill hvítlaukur

 › 4 msk. ólífuolía

Brúnið innanlærisvöðva í ólífuolíu 
á pönnu eða í potti, á öllum hliðum, 

við rjúkandi hita. Kryddið með 
rósapipar, nýmöluðum pipar og 
salti. Nuddið rósmaríni og hvítlauk 

á kjötið eftir steikingu og setjið á 

Borið fram með steiktum 
sveppum, rauðlauk, kartöflum, 
grænmeti og sósu að eigin vali.

Þegar eldaðir eru stórir vöðvar er 
best að nota kjöthitamæli og er kjötið 
miðlungs steikt þegar mælirinn sýnir 

stofuhita í 10 mín. Takið kjötið 
úr ofninum þegar mælirinn sýnir 

eldunartími við um 30 mín. á kg 
eða þar til vöðvinn er orðinn stífur 
viðkomu en ekki harður.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Íris björg Guðbjartsdóttir og 
Unnsteinn Árnason, núverandi 
ábúendur á Klúku, keyptu 
jörðina í rekstri á síðasta ári; 
fluttu og tóku við búi 1. júli.

Býli: Klúka.

Staðsett í sveit: Í Miðdal í 
Tungusveit við Steingrímsfjörð, 
u.þ.b. 12 km frá Hólmavík.

Ábúendur:  Í r is  Björg 
Guðbjartsdóttir og Unnsteinn 
Árnason.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við erum sex. Á heimilinu eru auk 
okkar hjónanna Kristófer Birnir 10. 
bekkjar nemandi við Grunnskólann á 
Hólmavík og Kristvin Guðni tveggja 

Heiðrún Una 18 ára sem stundar 
nám við Verslunarskóla Ísland 

stundar nám við Borgarholtsskóla 
í Grafarvogi.

Stærð jarðar: Um 300 ha.

Gerð bús: Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir: 312 
gripir auk Pílu en hún er fjárhundur 

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Á morgnana er farið í fjárhúsin 
hálf sjö og gefið á garðann, svo 
er haldið til vinnu á Hólmavík. 
Frúin að kenna við Grunnskólann 
á Hólmavík og herrann starfar 
hjá Hólmadrangi. Drengirnir fara 
í skóla og leikskóla. Við komum 
oftast heim um kl. fimm og þá 
er farið í húsin á ný. Þá er fleiri 
verkum sinnt, svo sem umhirða í 
húsunum, farið út með moð, settar 
inn rúllur og fleira í þeim dúr.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin: Okkur finnst þetta allt 
svo skemmtilegt, hvað á sinn hátt, 
erum svo fersk og ný í búskapnum. 

Það má kanski segja að leiðinlegast 
sé að hafa takmarkaðan tíma til að 
sinna verkum þar sem önnur vinna 
kallar líka. Stefnan er að geta 
minnkað þá vinnu og geta gefið 
sér þá meiri tíma í búskapinn og 
allt sem honum fylgir.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 
5 ár? Við sjáum fyrir okkur að 
sauðfjárstofninn stækki eitthvað 
og það verði vappandi hænur í 
hlaðvarpanum.

Hvaða skoðun hafið þið á 

félagsmálum bænda? Við höfum 
ekki haft mikið af því að segja 
ennþá. Eigum eftir að kynnast 
því betur og móta okkur skoðun. 
Virðist vera í ágætu lagi það litla 
sem við höfum séð.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 

framtíðar þó að sennilega séu mörg 
erfið úrlausnarefni framundan.

Hvar teljið þið að helstu 
tækifærin séu í útflutningi 
íslenskra búvara? Ef við pössum 

upp á hreinleika afurða okkar, ættu 
að felast tækifæri í að markaðssetja 
þær.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 

egg og sultur.

Hver er vinsælasti maturinn 
á heimilinu? Heimagerð 
föstudagspizza ala mamma með 
hreinu lambahakki.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin: Þegar féð var tekið á hús 
í haust í fyrsta sinn í okkar búskap. 

Klúka
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Nafn: Védís Fríða Kristjánsdóttir.

Aldur: 11 ára.

Stjörnumerki: Naut.

Búseta: Staður í Reykhólahreppi.

Skóli: Reykhólaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
í skólanum? Íþróttir.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundar.

Uppáhaldsmatur: Hamborgarar.

Uppáhaldshljómsveit: Skálmöld.

Uppáhaldskvikmynd: 
Dugguholufólkið.

Fyrsta minningin mín: Þegar ég 
var að leika við hundana mína.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 

hljóðfæri? Ég æfi hlaup.

Hvað ætlar þú að verða þegar 
þú verður stór? Ég ætla að verða 
bóndi.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að fara í Sleggjuna í 

Skemmtigarðinum í Smáralind.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Að fara til tannlæknis.

Gerðir þú eitthvað sérstakt í 
sumar? Ég fór á unglingalandsmót.

PRJÓNAHORNIÐ

Ein stærð

Prjónar nr 7 

Efni Mossa frá Kartopu  nr D 2198 x 1 dokka.
Til í 6 litum sjá www.garn.is.

Tala nr. kb16 horntala.

Prjónað fram og til baka garðaprjón.

Fitja upp 20 l. á prjóna nr 7 mega líka vera 
stærri þá verður trefillinn lausari og stærri.

*Prjóna garðaprjón 8 l , snúa við , bregða 
garninu aftur fyrir næstu lykkju  þegar snúið 
er við til að ekki myndist gat, prjóna til baka.

Prjóna 6 l. snúa við á sama hátt,  prjóna 
til baka.

Prjóna 4 l. snúa við og prjóna til baka.

Prjóna yfir allar 20 l .*

Endurtaka *-*.

Endurtaka þetta svo lengi sem garnið 
endist, fella laust af.

Sauma saman endana og skilja eftir op fyrir 
hnappagat öðru megin.

Festa síðan fallega tölu á móti og hneppa.

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Klikkað að fara í Sleggjuna

Skemmtilegur trefill sem er gaman að prjóna

Pífutrefill

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

3 2
4 1 8
7 4

5 6 1
8 2

3 9
6 5

7 8 1 2
5 4 9

1 5 8
6 1

4 6 3 7
2 5 9

8
4 5 1

5 8
1 4 3
2 3 7 5

1 3 6 9
4 8 7

7
3 9

6 4 3
7 1

5
4 3 6

9 1 5 4

Aðalfundur 
Geitfjárræktarfélags Íslands

verður haldinn laugardaginn 
8.mars í framhaldsskólanum  

á Höfn og hefst kl. 14.00. 
Dagskrá samkvæmt lögum félagsins.

Nýir félagar velkomnir.
Stjórn Geitfjárræktunarfélag Íslands.

Lýsingarbúnaður  
í gróðurhúsum
Veittir eru styrkir til uppsetningar á lýsingarbúnaði 
samkvæmt aðlögunarsamningi um starfsskilyrði 
framleiðenda garðyrkjuafurða. Umsóknir um styrki skulu 
berast til Bændasamtaka Íslands fyrir 20. mars. Nánari 
reglur og umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á www.
bondi.is

Bændasamtök Íslands
Bændahöllinni við Hagatorg
107 Reykjavík
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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

SUZUKI UMBOÐIÐ EHF 
SKEIFAN 17  S:565-1725 WWW.SUZUKI.IS SUZUKI@SUZUKI.IS 

SUZUKI 2,5 HP 
KLÁR Í VATNAVEIÐINA 

SUZUKI MÓTORAR 
50 ÁRA 

AFMÆLISÁR 
—
 

SUZUKI DF2,5S 
ER SMÁR EN KNÁR. 
SPARNEYTINN 
FJÓRGENGISMÓTOR 
INNBYGGÐUR 1L TANKUR 
ÞYNGD 13 KG 
GÍRAR: ÁFRAM OG FRÍGÍR 
BURÐARHANDFANG 
 
 
VERÐ KR. 162.900,- m/vsk 
 

EIGUM 
EINNIG 
FLEIRI 
STÆRÐIR 
TIL Á 
LAGER 

Vantar þig 
húsnæði?

Þetta vandaða hjólhýsi skiptist 
í svefnherbergi með hjónarú-
mi, setustofu með svefnsófa, 
herbergi með tveimur kojum, 
vel útbúið eldhús og baðher-
bergi með sturtu og litlu 
baðkari. 
Hjólhýsið er 25 m², 9,75 me-
tra langt og 2,55 metra breitt. 
Árgerð 2006 og nánast ónotað. 

Verð: 4.700.000 kr. 
Nánari uppl. í síma 893-0366

Verið tímanlega  
í að panta

Gengið er hagstætt núna.
Gúmmíbátar, Harðbotna 

Gúmmíbátar (RIB)  
og Gúmmí Skútur.

Erum að gera pantanir  
fyrir vorið.

Uppl. í símum 567-2100  
og 697-4900 eða  
á sala@svansson.is

Svansson ehf. Smiðjuvegi 52 
(rauð gata), 200 Kópavogi.
Gengið inn í RadíóRaf ehf.

Vélakerrur  
2,6 og 3,5 tonna.

Sturtukerrur  
2,0-3,5 tonna.

Hesta og gripakerrur 
 2,0-3,5 tonna.

www.edwardstrailers.co.uk

www.Topplausnir.is

Sími 517-7718
Smiðjuvegi 40, Kópavogi

Hestabýli til 
leigu/sölu  

á Skáni, 
 um 110 km. frá 

Kaupmannahöfn

Um er að ræða tvö hús, 
íbúðarhús 250 m2 sem 
var endurbyggt árin 2010- 
2013. Útihús 110 m2, hen-
tar vel sem hesthús (tilbúið 
til innréttinga).
Eignarlóð 1,3 hektarar, 
býlið er staðsett á Østralen 
og er mikil hestamennska 
á þessu svæði.
Nánari uppl. gefur Páll Jóns-
son í síma 612-0668 eða á 
netfangið asor@hive.is

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 

Brynn ingar tæk i .  Úrva l  a f 
brynningartækjum frá kr.5.900 m. vsk. 
Brimco ehf. www.brimco.is Flugumýri 
8, Mos. Sími 894-5111. Opið kl.13.00-
16.30.

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  fyr ir  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 

Frábærir gafflar í hirðinguna og önnur 
störf. Álskaft og plastgreiða nær 
óbrjótanleg. Léttir og skemmtilegir. 
Sjá myndband á www.brimco.is. Verð 
kr.9.885,- m. vsk. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá 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

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

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

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

Bobcat Toolcat 5600t. Árg. ´05. Ekin 
innan við 1000 tíma. Með skóflu að 
framan og salt- og sanddreifara. 
Hentar vel fyrir bæjarfélög og minni 
verktaka í snjóruðning og hálkuvarnir. 
Verð kr. 2.950.000 + vsk. Sjá notaðar 
vélar á heimasíðu okkar vbl.is - VB 
Landbúnaður – Sími 414-0000, 
Reykjavík og 464-8600, Akureyri. 
www.vbl.is

Til afgreiðslu strax: Reck mykjuhrærur 
með 50 - 60cm. turbo skrúfuspaða 
fyrir 60 - 200 hö. traktor pto, 540 - 
1000. Lágmarkar eldsneytiseyðslu í 
hræringu. Uppl. í símum 587-6065 
og 892-0016.

Á hagstæðu verði: Maschio 
jarðtætarar 235 - 260 - 285 cm. 
Einnig pinnatætarar 300 cm, 9 hjóla 
dragtengdar rakstravélar 6 m,  sex 
stjörnu lyftutengdar heytætlur 6,5 
m. Uppl. í símum 587-6065 og 892-
0016.

Til sölu M Benz vörubíll með krana til 
sölu, nánari uppl. í síma 892-3527.
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NOVA X-DRY  er sótthreinsandi 
undirburðarefni með einstaka 
rakadrægni. Efnið dregur allt að 200% 
þyngd sína ásamt að sótthreinsa og 
eyða ammoníaklykt. Við reglulega 
notkun fækkar flugum. Prófaðu og 
finndu muninn. Kemi ehf. Tunguhálsi 
10, sími 544-5466, www.kemi.is

Bætiefnastampar fyrir sauðfé. Án 
kopars. Innihalda mikið af steinefnum 
, A,D og E vítamínum sem bæta 
frjósemi og egglos hjá sauðfénu. 
Inniheldur  Selen og hvítlauk. 
Nauðsynlegt yfir fengitímann. Kemi 
ehf. Tunguhálsi 10, sími 544-5466, 
www.kemi.is

Bætiefnastampar fyrir nautgripi. 
Inniheldur járn,  bætiefni og mikið 
magn af vítamínum s.s. A,D 
og E vítamín auk m.a. Selen, 
Mangan,kopar og Zink.  Nauðsynleg  
bætiefni yfir veturinn. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10, sími 544-5466, www.
kemi.is

Hágæða saltsteinn frá Vitfoss 
í Danmörku. Hentar fyrir bæði 
nautgripi og hesta. Inniheldur flest 
nauðsynleg steinefni. Hefur jákvæð 
áhrif á meltingu dýranna. Kemi ehf 
Tunguhálsi 10, sími 544-5466, www.
kemi.is

Til sölu Avant 832 fjölnota vél, árg. 
'08. Notuð 735 vinnust. Fylgihlutir: 3 
skóflur, snjótönn, gafflar og bakkó. 
Verð kr, 2.500,000- án vsk. Uppl. í 
síma 892-3032, Halldór.

Til sölu er vel með farið svartpólerað 
píanó. Lítið brúkað og aðeins einn 
eigandi frá upphafi. Uppl. í síma 
695-8300.

Olíur og síur - Tilboð. 15% afsláttur af 
olíu, smurfeiti og frostlegi ásamt 15% 
afslætti af öllum síum í mars.

Ísnaglar og keðjur. Láttu ekki hálkuna 
koma þér að óvörum. Eigum til 
skrúfaða ísnagla fyrir dráttavéla- og 
vinnuvéladekk, vélsleðabelti, skó 
ofl.  Einnig keðjur og keðjuefni  í 
ýmsum lengdum og sverleikum.  
Sænsk gæðavara. 

Gamlar dráttavélar. Ertu að gera 
upp gamlann traktor ?  Eigum til á 
lager og útvegum varahluti í gömlu 
dráttavélarnar, einnig viðgerðabækur, 
málningu  ofl

Fendt. Eigum til varahluti og síur í 
flestar gerðir Fendt dráttavéla.  Einnig 
sérpantanir.

Jötunn Vélar ehf - Sími 4800400 - 
www.jotunn.is. Austurvegi 69 - 800 
Selfossi - Lónsbakka - 601 Akureyri 

Til Sölu Man 4X4, 8.136. Árg. '86. 
Ekinn 68 þús, 6 cyl dísel. Fimm gíra. 
Driflæsing, nafdrif, loftbremsur. Nýleg 
Michelin XZL dekk. Engin bifreiðagj. 
Í góðu standi. Tilboð óskast. Uppl. í 
síma 893-5777.

Volvo S-40, árg.´98, 1600. 
Beinskiptur. Bensín. Ekinn 230 þús. 
Heilsársdekk. Óryðgaður. CD spilari. 
Fjarstýrðar samlæsingar. Verð kr. 385 
þús. Er í Þingeyjarsveit. Uppl. í síma 
894-8858, Jónas.

F:Xen av Quantos (C.I.B. NORD SE 
NO DK UCh DKW-09 NW-09 KBHW-
09&10 SCHH3 BH AD) er innfluttur frá 
Noregi. Hann er alþjóðlegur, norskur, 
sænskur, danskur, íslenskur og 
Norðurl.meistari. M: Aska (Kolgrímu 
Energy Hólm) hefur staðið sig mjög 
vel á sýningum. Hún hefur m.a alltaf 
fengið „excellent“ (1. einkunn) á 
sýningum og meistaraefni. Ræktunin 
sem hún kemur frá var sú stigahæsta 
2013. Glæsilegt par sem bæði eru frá 
toppræktendum! Þau eru mjaðma- og 
olnbogamynduð, heilbrigðir hundar 
með frábært geðslag! Gotið er 
væntanlegt 20. mars og afhending 
um 20. maí. Uppl. hjá Diljá í síma 
823-0811 og á doladottir@gmail.com

Mjög góð ónotuð kerra. Mál: 3m x 
1,5m. Galvaníseruð grind. Pallaál í 
hliðum og göflum sem er límt við grind 
með réttum efnum frá Wurth. Brúnn 
krossviður í botni einnig límt við grind. 
Splunkunýr 1600 kg öxull og fjaðrir frá 
Stáli og Stönsum. 17" álfelgur og dekk 
undan Toyota Landcruiser. Ljósaborð 
með LED ljósum sem endast lengi. 
Verðhugmynd 410.000 m. vsk. Uppl. 
í síma 860-4152.

Libherr A900. Árg.´05. 9.325 vst. 
Hraðtengi og skófla. Smurkerfi. 
Nánari uppl. á hh@velafl.is eða í 
síma 575-2400 og á www.facebook.
com/velafl

Nissan x-trail elegance, árg.'06, ekinn 
106 þús. km. ssk, bensín. Sérlega vel 
með farinn einkabíll, leðuráklæði, 
sóllúga. Ásett verð 1.850 þús. Uppl. 
í síma 824-4376, Björn.

Til sölu Mercedes Benz Sprinter, árg. 
´98, ekinn 305.000 km. Klæðning í 
toppi og dúkur á gólfi, skráður 8 
farþega. Verð kr. 750.000. Uppl. í 
síma 820 7211.

Caterpillar T14f hjólaskófla til sölu, 
árg.´96, notuð 7000 t. Vélin er öll 
í mjög góðu lagi og vel viðhaldið. 
Vélinni fylgir nýr fjölplógur. Eitt par 
snjókeðjur, ónotaðar. Gafflar og 
skófla. Verð kr. 4.800,000 + vsk. Uppl. 
í síma 860-5994, Arnar Steinn.

Suzuki Grand Vitara XL7, árg.´07. 
Ekinn 74.500. Ný kerti, nýjar 
tímakeðjur. Góð sumar- og vetrardekk 
á felgum, dráttarkúla. Bensín, bsk, 6V 
196hö. Alltaf smurð á réttum tíma, 
toppbíll. Verð 2.450.000. Uppl. í síma 
856-2042.

Til sölu Hillur 30 og 40 cm. Til sölu 
brettarekkar. Góð verð. Uppl. í símum 
695-2700 og 893-8985.

Til sölu Renault Mascott, árg. '00. 
Lyftubíll. Ekinn 160 þús. Ný tímareim, 
nýir bremsudiskar og bremsuklossar 
að  framan, nýr geymir. Góður bíll. 
Uppl.  í síma 867-9688.

Til sölu Case IH JX95. Árg. ´05. 
95 hestöfl. Vinnust. 1.475. Verð 
2.650.000 kr án vsk. Kraftvélar ehf. 
Sími 535-3500. www.kraftvelar.is

Til sölu Mitsubishi L200, árg. ´04, 
ekinn 198 þús. km. ssk. Góður bíll 
og skoðaður 15. Selst með eða án 
pallhúss. Verð 1150 þús. með húsi 
en án húss 1050 þús. Uppl. í síma 
892-1956.

BOGS stígvél. Mjúk og hlý, Þola -40 
stiga frost. Létt á fæti og renna ekki í 
hálku. Gott grip og góður sóli. Uppl. 
í síma 899-6400, Actacor.

Dekk og felgur til sölu, 5x dekk 12.5 
R20 á 8 gata felgum (11-20). 6x dekk 
12.5 R20 án felgna. 2x dekk 17.5 á 6 
gata felgum. Uppl. í síma 897-8580 
eða á netfangið geinarsson@visir.is

Til sölu JCB 8060 árg. '02. 
Gúmmíbelti, 3 skóflur, hraðtengi. Í 
góðu standi. Verð 3.200 + vsk. Uppl. 
í síma 898-3493, Ingi eða á ingixj@
gmail.com

Til sölu Deutz D4507, árg, '82, með 
tvívirkum tækjum og skóflu. Tilboð. 
Uppl. í síma 894-0648.

Tankur til sölu, lxbxh 250x80x250, 
5000 Lítrar. Tilboð. Uppl. í síma 894-
0648.

Til sölu rafmagnsrúm frá Svefn og 
Heilsu, rúmlega ársgamalt 200x120, 
kostaði 300 þús. nýtt, einnig ísskápur 
og sjónvarp. Tilboð óskast ,er til í 
skipti á traktor eða heyvinnslutækum 
og þessháttar. Uppl. í síma 893-7050.

Er rafhlaðan dauð? Endurnýjum 
alla rafhlöðupakka fyrir borvélar, 
fjarstýringar, ryksugur ofl. ofl. Sjá 
www.fyriralla.is - Uppl. í síma 899-
1549 eftir kl. 17 og um helgar.  

Fermingartilboð. Skuggi, góður 
alhliða spaðahnakkur með löngum 
móttökum. Verð án fylgihluta kr. 
120.000. Tilboðsverð 108.000. 
Knapinn, Borgarnesi, sími 437-0001, 
www.knapinn.is 

Fermingartilboð. Glymur, góður alhliða 
hnakkur með löngum móttökum. Verð 
án fylgihluta kr. 120.000.Tilboðsverð 
108.000. Knapinn, Borgarnesi, sími 
437-0001, www.knapinn.is 
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M.A.N TGA 37.430 árg. 2006 M/72 
tm palfinger krana + Jib.

M.A.N  26.440 árg. 2007 með Atlas 
240 krana.

Fligel TDK  110-88 Pallur er 
450x222cm Galvaníseruð grind. 
Sturtur á þrjá vegu, öll ljós eru á 
henni til skráningar, breið burðardekk 
355/60 R18 16 PR . Verð 2.400.000 
+ vsk.

Fligel Mykjudreifari 10.600 L, 
galvaníseraður á 1 öxli með 12 þ. l 
dælu og dekkjum 700/50-26.5.Verð 
3.690.000 + vsk. 

Helluhraun 4. Símar 565-4900 og 
892-7502 eða á www.rag.is og á 
Facebook rag import –export 

Led Vinnuvélaljós 18w 5.500 kr. 27w 
6.400 kr. 48w 9.200 kr. 45w 12.000 kr. 
80w beinn geisli 19.500 kr. Öll verð m 
vsk. Uppl. á netfangið umrot@vortex.
is eða í sima 893-0331.

Tilboð: 2.590.000 kr. Ford Explorer 
Eddie Bauer 4x4 EXU26. Skráður 
ágúst 2007, 4,0i bensín, sjálfskiptur. 
Ekinn 93.000 km. Ásett verð: 
2.890.000. Uppl. veitir Sveinbjörn í 
síma 515-7127 eða á sveinbjorna@
brimborg.is 

Tilboð: 7.590.000 kr. Mitsubhisi 
Pajero Instyle 4x4 REJ72. Skráður 
maí 2011, 3,2TDi dísil, ssk. Ekinn 
65.000 km. Ásett verð: 7.990.000 kr. 
Uppl. veitir Sveinbjörn í síma 515-
7127 eða á sveinbjorna@brimborg.is

Tilboð: 3.650.000 kr. Ford Escape 
Limited AWD LDB02. Skráður júní 
2011, 2,5i bensín, ssk. Ekinn 66.000 
km. Ásett verð: 3.950.000 kr. Uppl. 
veitir Jón Árelíus í síma 515-7109 eða 
á jonat@brimborg.is

Þetta litla 30,8 fm hús er til sölu til 
flutnings, ásamt palli og skjólveggjum. 
Í því er lítið salerni með klósetti 
og handlaug, eldhúskrókur með 
vaski, mörgum tenglum, net og 
símalínu. Tilvalið sem sumarhús, 
verslun, þjónustuhús. Nánari uppl. 
í síma 894-6808. Ath. mjög stuttur 
afhendingartími.

Verktakar og Bændur. Klakabrjótur á 
tún, golf- og íþróttavelli. Sjá á RAIKO.
is

Til sölu: Case 695 Super R Series 2 
í góðu standi árg. ´06, keyrð 8.000 
tíma með rótortilti á backhoi. Verð 4,3 
m. án vsk. Uppl. hjá Stefáni í síma 
660-8127.

Heyrúlluskeri – plast og netskrælari, 
Cashels heyrúlluskerinn sker rúlluna 
um leið og hann grípur  plastið og 
netið utanaf rúllunni. Skerinn er mjög 
sterkbyggður en þannig hannaður að 
hann er léttari en aðrir sambærilegir 
skerar. Skerinn er með öfluga tjakka 
sem eiga auðvelt með að skera í 
gegnum frosnar rúllur. Sterkur – 
Öflugur - Léttur Landstólpi ehf. Uppl. 
í síma 480-5600.

Til sölu 40 feta gámagrind. Uppl. í 
síma 892-5768.

Til sölu Can Am 400. 4x4, árgerð 
2007. Tveggja manna, götuskráð, 
nýskoðað og í toppstandi. Verð 
1.450.000. Upplýsingar í síma 
8970456.

Til sölu MB Actros 2653 6x4, árg. '01, 
Loft að aftan, Nádrif, Ekinn 450 þús. 8 
m pallur. Beislisvagn 3 öxla á lofti fyrir 
49  tonn, 10 m langur, lengjanlegur í 
12 m, styttur. Selst í sitthvoru lagi eða 
saman. Tilbúið sett í áburðarkeyrslu! 
B.Sturluson ehf., Vagnhöfði 9, símar 
577-1189 og 862-1189, www.trucks.is

Til sölu Comansa HT-35 galvinseraður 
byggingakrani árg. '94, 35 metra 
langur í góðu lagi. Uppl. í síma 894-
6666.

Til sölu
Til sölu lítið notuð Böchmann-kerra, 
tveggja öxla. Stærð skúffu 310 x 170. 
Verð 490 þús. m.vsk. Uppl. í síma 
863-7887.

Ti l  sö lu notaði r  Delaval 
kjarnfóðurbásar. Í góðu lagi. Uppl. í 
sím 892-1197, Jón Elvar.

Til sölu trésmíðavél, Scheppach. Elo 
handfræsari. Rafmagnshandheflari 
Skil og Metabo. Einnig til sölu 
vínylhljómplötur, 78 snúninga. Uppl. 
í síma 892-2158.

Til sölu fiskiteljari frá Vaka (Biomass 
Counter) með öllum búnaði til 
staðsetningar í ám. Uppl. gefur Einar 
Birkir í síma 820-2200.

Vantar Kawasaki Mojave 250 fjórhjól. 
Má vera bilað. Er með Massey 
Ferguson 4255 árg.´00 til sölu 
Áhugasamir geta haft samband við 
Gunnar í síma 847-4639.

Til sölu Izusu Trooper árg.´99 til 
sölu. Ekinn 275 þ., þarfnast smá 
lagfæringar. Nýleg túrbína. Uppl. 
í síma 693-4215 eða á netfangið 
hjalmar.gudmarsson@gmail.com

Gott hey til sölu. 6000 kr. rúllan. 
Staðsett skammt frá Hvolsvelli. Uppl. 
í síma 669-1336.

Til sölu Hanomag henschel vörubíll, 
árg.´75. Drif á öllum 4 afturhjólum, 
aukadekk og aukaskjólborð, 
sturtupallur. Gengur fínt, gangfær 
og flottur fornbíll. Verðhugmynd.790 
þús. Uppl. í síma 820-5181.

Til sölu steyputunna (hrærivél) 
hrærimerkt 5 rúmmetrar, glussadrifin 
fyrir dráttarvél. Sópur fyrir dráttarvél 
glussadrifinn. Master hitablásari, og 
víbravaltari handstýrður. Uppl. í síma 
892- 5021.

Til sölu 2 dráttarvéladekk m/slöngu 
13,6 x 28. Verð kr. 70.000 á stk. 
Einnig til sölu dráttarvél Dongfeng 
28 hö, árg. '06, með framdrifi, 
ámoksturstækjum og þrítengi. Uppl. 
í síma 845-5943 milli kl. 8-22.

Til sölu fjórhjól Yamaha kodiak 450, 
4x4, árg. ´03. Ekið 6600 km. Ýmsir 
aukahlutir. Mjög vel með farið hjól og 
í toppstandi. Verð 670 þús. + vsk. 
Nánari uppl. í síma 843-7903.

Til sölu stórt vatnskælt kæliborð, 
2,5 cm. lengd og 90 breidd. Það 
tekur 18 gastróbakka. Á sama stað 
iðnaðaruppþvottavél Ozti. Uppl. í 
síma 820-8206.

Hef til sölu nokkra gírmótora, 3 ph 
500w 1450 sn með niðurgírun í 25 
sn/mín. Gætu hentað vel til þess 
að opna hurðir ofl. Uppl. í síma 862 
-7096, Finnur.

Til sölu Zetor 6911, árg. '80, gangfær 
en þarfnast lagfæringa. Toyota 
Landcruier 90, árg '00, ekinn 194 þús. 
Fimm gíra, gott gram en boddý tjónað 
eftir veltu. Yamaha Ventura vélsleði 
árg. '91 með kerru, mjög vel með 
farinn. Nánari uppl. í síma 895-1273.

Til sölu Nissan Terrano, árg. '99 til 
sölu. Uppl. í síma 867-7379.

Til sölu Toyota Hilux, árg. '99, ekinn 
200 þús, 2,4 dísel. Smurbók frá 
upphafi, í toppstandi. Verð 900 þús. 
Uppl. í síma 862-9948.

Til sölu Polaris Sportsman fjórhjól, 
árg. '07. Deutz Fahr-rúllubindivél, árg. 
'89 og einnig vacuumpökkunarvél 
Macikvac nánast ónotuð. Uppl. í síma 
895-8973, Valur.

Til sölu gott eintak af Pajero, árg. 
'97, dísel, ssk. krókur, 7 manna, 
nýskoðaður án athugasemda. Er á 
31" sumardekkjum á álfelgum. 30" 
nýleg nagladekk á álfelgum fylgja 
með. Ekinn 309 þús. Gott eintak! 
Verð 400 þús. Uppl. í síma 697-4462. 
Baldvin.

Til sölu Khun GF5000M tætla árg. '92, 
lyftutengd. Verð 300 þús + vsk. Uppl. 
í síma 894-0648.

Til Sölu Zetor 4718 sem hefur farið 
nokkrar ferðir í traktorstorfærunni, í 
topp standi, t.d. mótor yfirfarinn frá a 
til ö. Tilboð. Uppl. í síma 611-9551.

Til sölu vel með farin þvottavél og 
þurrkari. Uppl. í síma 848-6109.

Til sölu hlutir úr Scania LBT111, 
mótor, drifkassi, grind ofl. Uppl. í síma 
899-1046, Stefán.

Langar að losna við mikið af gömlu 
dóti úr jarðýtu dd9, árg.´56, hálf dísel. 
Kostar mjög lítið ef allt er tekið. Uppl. 
í síma 892-5754.

Til sölu um 50 fm. af notuðu 
parketi. Parketið er norskt kvistótt 
eikarparket,14 mm þykkt og lítur 
ágætlega út. Verðhugmynd 120 þús. 
eða tilboð. Uppl. í síma 462-1839, 
Friðrik.

Til sölu tvö samliggjandi eignarlönd  
4,2 ha. og 2 ha. Seljast saman eða 
í sitt hvoru lagi. Vatn við lóðarmörk. 
Möguleiki á hitaveitu. Innan við klst. 
akstur frá Stokkseyri. Uppl. í síma 
895-9066.

Til sölu Toyota Hilux grár, árg. 
´06. Ekinn 178.000 km. Með húsi, 
skoðaður ́ 14“. Gott verð . Uppl. í síma 
895-9066.

Til sölu varahlutir í Scania, árg.´96 og 
uppúr, teg. 94,124,144 og 164. Uppl. 
í síma 660-8910.

Til sölu 1 hásinga 6 tn. sturtuvagnar á 
loftbremsum á 1.440 þús., bakskófla 
(backhoe) með fjarstýringu á 990 
þús., jarðvegstætari á 315 þús., 
diskaplógur á 189 þús., og staurabor 
á 207 þús. Nýjar vörur m. tveggja ára 
ábyrgð. Útvegum margvísleg tæki og 
traktora fyrir landbúnað og verktaka. 
Bhima vélar, uppl. í síma 445-1960 
á skrifstofutíma. Sjá einnig á www.
bhimavelar.com og bhima@internet.is

Til sölu sólarrafkerfi fyrir sumarbústað. 
Sólarsella 80 wött, stjórnstöð, stór 
geymir, ljós og fylgihlutir. Verð 50.000 
kr. Uppl. í síma 660-0783, Kristinn 
Bjarnason.

Til sölu gott rúlluhey, 380-400 kg. 
rúllur áborið. Uppl. í síma 696-4437. 
Sigurbjörn.

P4 Rapid beiðslisprófið. P4 rapid 
er eitt fyrsta beiðslisprófið sem nýtir 
háþróaða tækni til að greina með 
mjög nákvæmum hætti beiðsli hjá 
kúm. -     Gefur 98% nákvæmni 
við að greina beiðsli -     Greinir 
misheppnaða sæðingu á 19. – 23. 
degi -     Hindrar að sætt sé á röngum 
tíma -     Hindrar sæðingu ef kýr eru 
með fangi -     Kemur í beg fyrir ranga 
burðardagsetningu -     Auðveldar 
greiningu á dulbeiðsli -     Nauðsynlegt 
hjálpartæki í básafjósum -     Eykur 
framleiðni í fjósinu -     Mjög einfalt í 
notkun -     Lítill tilkostnaður. Landstólpi 
ehf. Sími: 480-5600. Landstólpi 
Egilsstöðum. Sími: 471-1901. 

P4 Rapid beiðslisprófið. P4 rapid 
er eitt fyrsta beiðslisprófið sem nýtir 
háþróaða tækni til að greina með 
mjög nákvæmum hætti beiðsli hjá 
kúm. -     Gefur 98% nákvæmni 
við að greina beiðsli -     Greinir 
misheppnaða sæðingu á 19. – 23. 
degi -     Hindrar að sætt sé á röngum 
tíma -     Hindrar sæðingu ef kýr eru 
með fangi -     Kemur í beg fyrir ranga 
burðardagsetningu -     Auðveldar 
greiningu á dulbeiðsli -     Nauðsynlegt 
hjálpartæki í básafjósum -     Eikur 
frameliðni í fjósinu -     Mjög einfalt í 
notkun -     Lítill tilkostnaður. Vélaval 
ehf. – Varmahlíð. Sími: 453-8888.

Óska eftir
Óska eftir verkfærum fyrir járnsmíði. 
Einnig hjólsög, smergel, lítinn 
rennibekk, legupressu o.fl. Uppl. í 
síma 893-3475 eftir kl. 17:00.

Óska eftir innréttingum í básafjós, 
brautarkerfi, beislum, vatnskollum, 
fóðurdöllum, mjólkurtank um 3.500 
l, mottum og flórristum. Uppl. í síma 
898-9085, Skarphéðinn.

Óska eftir litlum utanborðsmótor 2,5-4 
hö. Uppl. í síma 869-9005.

Óska eftir blöndung í Kawasaki 300 
fjórhjól, árg. ´86. Uppl. í síma 845-
2816.

Óska eftir að kaupa lítinn jarðtætara. 
Uppl. í síma 866-2003.

Óska eftir tveggja öxla Claas 
heyhleðsluvagni. Uppl. í símum 456-
2603 og 862-7096, Finnur.

Óska eftir Niemeyer rs 640 s. 
stjörnumúgavél. Vél í lagi eða til 
niðurrifs. Á sama stað eru til sölu 
3 Zetorar. Uppl. í síma 848-0038, 
Bjarki.

Óska eftir að kaupa traktor Zetor eða 
Ursus 4x4 árg. '80 eða yngri. Uppl. í 
síma 895-0840.

Óska eftir að kaupa góða Krone 
KR125 eða 130 rúlluvél með mjórri 
sópvindu. Uppl. í síma 896-5016.

Óska eftir breiðum vörubíladekkjum á 
felgum t.d. stærð 385/65-22.5 Uppl. í 
síma 840-2170, Walter.

Óska eftir góðu bílsæti úr Volkswagen 
Caravelle eða VW Transporter. Uppl. 
í síma 661-7264.

GRISJUNARÚTBOÐ
Héraðs- og Austurlandsskógar, fyrir hönd landeigenda, 

óska eftir tilboði í grisjun á lerkiskógi á Freyshólum, Völ-

lum. Um er að ræða lerkiskóg sem er skipt upp í tvö álíka stór 
svæði sem samanlagt eru 3 hektarar. Þéttleiki er um 2000 tré/
ha og meðalhæð er annarsvegar 13m og hinsvegar 8,5m. Gera 
skal tilboð í tvo verkliði, annarsvegar fellingu og hinsvegar 
meðhöndlun felldra trjáa.
Verki skal lokið 1. september 2014
Tilboðum skal skila inn fyrir fim 20. mars 2013, kl. 12:00
Nánari upplýsingar á www.heradsskogar.is
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Atvinna
Bústjóri óskast á lítið fjár- og 
ferðaþjónustubú á Norðausturlandi 
í vetur. Þar sem hluti starfsins felst 
í akstri af ýmsum toga samhliða 
bústörfum og samskiptum við 
ferðamenn. Frábært tækifæri fyrir 
einstaklinga eða pör af báðum 
kynjum. Áhugasamir sendi tölvupóst 
á: dollidropi23@gmail.com

Smiðir. Getum bætt við verkefnum. 
Öllu vanir. Meðmæli ef óskað er. 
Uppl. í síma 892-7120, Gunnar eða 
775-8004, Guðmundur Bjarki.

Starfsmaður óskast í skálavörslu í 
sumar. Starfið felst í móttöku gesta, 
húsvörslu og þrifum. Nánari uppl. 
hjá Vilborgu í síma 895-9500 eða 
á netfangið gljasteinn@gljasteinn.is

Við bjóðum réttum aðila einstakt 
tækifæri til að nema frumtamningar 
og þjálfun hrossa. Viðkomandi verður 
að búa yfir sjálfstæði, frumkvæði og 
dugnaði. Við erum í ferðaþjónustu, 
með hestaferðir og gistingu. Í boði 
er góð vinnuaðstaða, frítt fæði og 
húsnæði. Reiðleiðir eru ólýsanlega 
fallegar og nær endalausar í Breiðdal. 
Ítarlegri uppl. er á www.odinsferdir.is. 
Áhugasamir hafi samband við Maríu 
í símum 475-088 og 861-4392 eða í 
tölvupósti: mcp@simnet.is

Roland og Kristýna, 23 ára nemar 
frá Tékklandi, óska eftir sumarvinnu 
frá miðjum ágúst til loka september. 
Þau hafa reynslu af að vinna við 
matargerð og umönnun. Uppl. á 
netfanginu kris.rol@email.cz

Óskum eftir að ráða vélamann 
í akuryrkju og ýmis önnur 
ræktunarstörf. Tímabundið starf frá 
apríl til október með möguleika á 
framhaldi. Viðkomandi þarf að hafa 
vinnuvélaréttindi og reynslu af notkun 
dráttarvéla og jarðvinnslutækja. 
Áhugasamir hafi samband við 
Eymund í Vallanesi, 701 Egilsstaðir, 
eymi@simnet.is, sími 899-5569.

Óska eftir ráðskonustarfi, er tæplega 
fimmtug, einstæð með lítinn hund. 
Hef unnið í mötuneytum. Uppl. á 
netfangið sillagumm@hotmail.com

Vantar mann til vinnu við vélaviðhald 
og við landbúnaðarstörf, sauðfjár- 
og nautakjötsframleiðsla. Uppl. í 
síma 694-8570.

Tékkneskt par um tvítugt óskar eftir 
sumarstarfi á sveitabæ. Geta hafið 
störf um miðjan júní til september. 
Upplýsingar á netfanginu pliva.
jan1@gmail.com

Vantar starfskraft á sauðfjárbú á 
Austurlandi. Hann þarf að vera með 
bílpróf og vanur sveitastörfum. Uppl. 
í símum 472-1153 og 860-9953, Jón 
Sveinsson.

Vanur vökumaður óskar eftir vinnu 
við sauðburð. Tilhögun vinnu er 
samkomulagsatriði. Góð meðmæli. 
Uppl. í síma 615-6962, Jósep.

Róbert og Barbora, 24 ára 
nemendur frá Tékklandi óska 
eftir starfi á Íslandi frá 4. júní. Eru 
bæði vön garðyrkjustörfum og að 
vinna með dýrum. Eru útivistarfólk 
og tala ensku, frönsku og þýsku. 
Nánari uppl. á netfanginu r.skreta@
centrum.cz

Ian Thomas Gaskins frá Alaska 
óskar eftir vinnu á sveitabýli á 
Íslandi í hálft ár til eitt ár. Frekari 
uppl. á netfanginu nautilustouch@
yahoo.com

Strákur á 17. ári óskar eftir 
vinnu í sumar. Er duglegur og 
samviskusamur. Getur byrjað um 
miðjan maí. Jafnvel kíkt eitthvað um 
helgar til að prófa (og/eða í verkfalli 
f ramhaldsskólanna).  Sendið 
tölvupóst á gudrunthorlaks@gmail.
com eða hringið í síma 821-6768.

Ungir háskólanemar og par frá 
Tékklandi óska eftir vinnu á Íslandi 
frá júlí og fram í miðjan ágúst. 
Frekari uppl. á netfanginu mattise@
seznam.cz

Húsnæði
Til leigu/sölu íbúð, 86,3 m2 á efri hæð 
í tvíbýli við Laugaveg í Varmahlíð 
Skagafirði. Íbúðin skiptist í flísalagða 
forstofu, og gang. Þaðan er gengið 
inn í tvö svefnherbergi eldhús og 
stofu. Stór sólpallur. Geymsla í 
íbúðinni og önnur undir útitröppum. 
Glæsilegt útsýni. Laus 1. mars. 
Trygging samkomulag uppl. í síma 
897-4408, Kolla.

Jarðir
Óskum eftir að taka á leigu litla jörð 
helst í Borgarfirði eða uppsveitum 
Suðurlands. Með hobbýbúskap í 
huga. Endilega hafið samband á 
netfangið hannvar@gmail.com eða 
í síma 842-6474.

Til sölu jörð á Suðurlandi (lögbýli) 
u.þ.b 130 ha. ásamt útihúsum og 
íveruhúsi rétt við Stokkseyri. Góð 
hestajörð með tekjumöguleikum, 
hólfuð niður með rafmagnsgirðingum, 
m.a graðhestahólf. Möguleiki á 
hitaveitu. Gott verð. Uppl. í síma 
895-9066.

Menntun
MS nám í skipulagsfræði. Námsbraut 
í skipulagsfræði er tveggja ára MS 
nám með sjálfbæra þróun og sköpun 
lífvænlegs umhverfis að leiðarljósi. 
Lögð er áhersla á gagnrýna 
skipulagshugsun. www.lbhi.is - 
Landbúnaðarháskóli Íslands.

Skógar-  og náttúrubraut í 
Garðyrkjuskólanum. Nám á 
framhaldsskólastigi. Námið veitir 
nemendum undirstöðuþekkingu 
í störfum sem lúta að skógrækt 
og umönnun umhverfis. Nánar á 
www.lbhi.is - Landbúnaðarháskóli 
Íslands.

Búfræði í Bændaskólanum. Nám 
á framhaldsskólastigi á Hvanneyri. 
Markmið búfræðináms er að auka 
þekkingu og færni einstaklingsins til 
að takast á við búrekstur og alhliða 
landbúnaðarstörf. Nánar á www.lbhi.
is - Landbúnaðarháskóli Íslands.

Þjónusta
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.

Bændur - verktakar! Skerum 
öryggisgler í bíla, báta og vinnuvélar. 
Sendum hvert á land sem er. Skiptum 
einnig um rúður í bílum. Vinnum fyrir 
öll tryggingarfélögin. Margra ára 
reynsla. BílaGlerið ehf. Bíldshöfða 
16, 110 RVK. Sími 587-6510.

Þú þarft ekki að leggja land undir 
fót. Fjarnámskeið í virðisaukaskatti, 
reiknuðu endurgjaldi, launum og 
launatengdum gjöldum. www.profito.
is

Veiði
Óskum eftir að leigja tún eða akur til 
gæsaveiða á Norðurlandi, helst ekki 
fjær Akureyri en um klst. akstur. Góðri 
umgengni heitið. Steinþór í síma 820-
3282 og Kristján í síma 843-0253.

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

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

B Ú D R Ý G I N D I  B O Ð A

MÁLÞING UM

NÝSKÖPUN & 

FRAMTÍÐARSÝN 

Í SVEITUM
ÁRSALUR LBHÍ HVANNEYRI

LAUGARDAGINN
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KL 13-16  

FUNDARSTJÓRI 

KOLFINNA JÓHANNESDÓTTIR 

SKÓLAMEISTARI MENNTASKÓLA BORGARFJARÐAR

KAFFI 800KR Á VEGUM KVENNFÉLAGSINS 19. JÚNÍ

ALLIR 

VELKOMNIR
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Ávinningur af nýjum námskeiðum  

í matvælarekstrarfræði á Bifröst 

VILHJÁLMUR EGILSSON  

REKTOR Á BIFRÖST

Slow food - íslenskar sveitir og samfélag 

DOMINIQUE PLEDEL JÓNSSON 

SLOW FOOD REYKJAVÍK

Gildi hönnunar við vöruþróun og markaðssetningu 

BRYNHILDUR PÁLSDÓTTIR  

HÖNNUÐUR, STEFNUMÓT BÆNDA OG HÖNNUÐA & VÍK PRJÓNSDÓTTIR

Nýsköpun í matvælaframleiðslu – Nú er tækifæri  

til að koma hugmyndum í verk! 

GUNNÞÓRUNN EINARSDÓTTIR 

MATÍS

Sjálfbær fortíð og fókus til framtíðar 

ARNHEIÐUR HJÖRLEIFSDÓTTIR  

BJARTEYJARSANDI

Arctic Seafood og eldhússmiðja í Borgarbyggð 

DAVÍÐ FREYR JÓNSSON  

ARCTIC SEAFOOD

Hespuhúsið - grasnytjar, ullarhandverk og fræðsla 

GUÐRÚN BJARNADÓTTIR 

MEISTARANEMI VIÐ LBHÍ & EIGANDI HESPU

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á FACEBOOK

FRAMSÖGUMENN

•

•

•

•

•

•

•

FRAMFARAFÉLAG
BORGARFJARÐAR

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

Næsta 
Bændablað  

kemur út
20. mars
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„Þetta er ljómandi góður pískari og 
mér fannst á sínum tíma engin ástæða 
til að henda honum,“ segir Benjamín 
Baldursson bóndi á Ytri-Tjörnum í 
Eyjafjarðarsveit. Hann hefur dregið 
fram pískara sem hann keypti um 
miðjan áttunda áratug síðustu aldar 
og notaði óspart um nokkurra ára 
skeið, en var síðan lagður á hilluna 
þar sem hann lá í 33 ár þar til hann 
var dregin fram í dagsljósið á ný.  
Pískarann notar Benjamín til að 
hræra út mjólkurduftsblöndu sem 
hann gefur kálfum sínum.

Benjamín og eiginkona hans Hulda 
M. Jónsdóttur hófu búskap á Ytri-
Tjörnum árið 1974, fyrst í félagi við 
foreldra hans, Baldur H. Kristjánsson 
og Þuríði Kristjánsdóttur. 

„Á þeim tíma var mikill uppgangur 
í íslenskum landbúnaði og við 
kappkostuðum að framleiða sem mesta 
mjólk. Margir byggðu á árunum upp 
úr 1970 ný fjós og þá var stefnan að 
framleiða sem sem mest til að borga 
nýbyggingar upp á sem skemmstum 
tíma,“ rifjar Benjamín upp. Flestar 
voru kýrnar 54 talsins árið 1978 og 
framleiðslan nam um 212 þúsund lítrum 
á ári.

„Til að framleiða sem mesta mjólk 
ákváðum við að gefa smákálfunum 

mjólkurduft sem hrært var út í volgu 
vatni. Ég lagði því leið mína í bæinn 
og keypti fljótlega á mínum ferli sem 
kúabóndi þennan svonefnda pískara 
til að hræra út blönduna. Hann var í 
notkun hér á bænum til ársins 1980,“ 
segir Benjamín. Á þeim tíma fór að 
syrta í álinn, tímabil offramleiðslu 
var runnið upp og kvóti var settur á 
mjólkurframleiðslu.  

Nýtni í blóð borinn

Pískarinn var lagður á hilluna, komið 
fyrir í blásaraskúr sem þá var, en hýsir 
nú mjólkurdælu, rafmagnstöflu og 
fleira.

„Ef til vill var það nýtni sem manni 
er í blóð borinn,“ svarar Benjamín 
spurður um af hverju pískarinn hafi 
hreinlega ekki lent í ruslinu.

„Hann var í ágætu ásigkomulagi, 
vel brúklegur þó auðvitað hafi hann 
látið á sjá.“

Næstu 33 árin lá pískarinn óhreyfður 
þar sem honum hafði verið komið 
fyrir, engin not voru fyrir hann enda 
var kálfum gefin spenvolg mjólk í stað 
mjólkurduftshrærunnar.  

„Mjólkurkvóti okkar fór niður í 
163 þúsund lítra þegar minnst var og 
skerðingar höfðu dunið yfir, sáralítið 

eða ekkert fékkst fyrir umframmjólk 
þannig að ekki borgaði sig lengur að 
kaupa duftin, næg mjólk var til fyrir 
kálfana,“ segir Benjamín.

Fljótvirkasta aðferðin að skjóta inn 
erlendu erfðaefni

Á liðnu hausti voru bændur hvattir til 
að auka mjólkurframleiðslu og varð 
Benjamín eins og margir fleiri við 
þeirri hvatningu. Þá var aftur tekið til 
við að hræra í fjósinu á Ytri-Tjörnum 
og pískurinn dreginn fram á ný. Alls eru 
53 kýr í fjósi og framleiðslan nemur um 
280 til 300 þúsund lítrum af mjólk á ári.  

„Skilvirkasta aðferðin nú til að 
auka framleiðsluna er sú að skjóta 
inn í íslenska kúastofninn erlendu 
erfðaefni. Fullur vilji er til þess meðal 
bænda að anna aukinni eftirspurn 
eftir mjólkurvörum, það gerum við 
best að mínu mati með því að fá 
inn í íslenska kúastofninni erfðaefni 
frá Noregi. Ávinningur af því yrði 
tvöfaldur, bæði væri þá hægt að auka 
mjólkurframleiðsluna en einnig gefa 
þær af sér meira kjöt en þær íslensku. 

Eins og staðan er núna er 
innflutningur á nautakjöti töluverður. 
Með þessu fyrirkomulagi myndum við 
slá tvær flugur í einu höggi.“  /MÞÞ

Benjamín Baldursson bóndi á Ytri-Tjörnum að auka mjólkurframleiðsluna:

Pískari frá miðjum sjöunda 
áratugnum dreginn fram á ný
-Dugar vel við að hræra út mjólkurduftsblöndum handa kálfunum

Benjamín Baldursson bóndi á Ytri-Tjörnum dró fram písk sem ekki hafði 
verið notaður í 33 ár og notar á ný þegar aftur er tekið til við að hræra 

Mynd / MÞÞ


