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Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands, krefst þess 
að reglur um upprunamerkingar 
á öllum landbúnaðarvörum verði 
þegar í stað teknar upp á Íslandi og 
ekki verði beðið með málið fram í 
desember á þessu ári. Þær reglur 
nái líka til mjólkurvara. Þess má 
geta að upprunamerkingar á 
fersku og frosnu nautakjöti tóku 
gildi hér á landi haustið 2011.

Augljósir hagsmunir bænda

„Það eru augljósir hagsmunir 
íslenskra bænda að neytendur geti 
treyst þeim vörum sem frá bændum 
koma. Á undanförnum vikum og 
mánuðum hafa verið að koma 
upp mál þar sem neytendur hafa 
verið blekktir með því að einstaka 
fyrirtæki hafa blandað erlendu 
hráefni saman við framleiðslu 
íslenskra bænda án þess að þess 
hafi verið getið á vöruumbúðum. 
Við slíkt er ekki hægt að una – þetta 
gengur gegn hagsmunum bænda,“ 
segir Sindri. 

Á síðari hluta síðasta árs var 
upplýst um mál er varða m.a. 
fyrirtækja í kjúklingaframleiðslu. 
Þar hafði verið flutt inn erlent 
alifuglakjöt og síðan selt undir 
ís lenskum vörumerkjum. 
Innflutningur á smjöri sem blandað 
hefur verið saman við íslenskar 
mjólkurvörur hefur sömuleiðis verið 
harðlega gagnrýndur og blandast 
einnig umræðum um tollkvóta og 
verndartolla. Þá hefur Bændablaðið 
áreiðanlegar upplýsingar um að 
svipuð vinnubrögð hafi að einhverju 
leyti verið stunduð við innflutning á 
kartöflum og ýmsu öðru grænmeti, 
sem og á svínakjöti og fleiri 
matvörum. 

Skylt verður að upprunamerkja
í desember

Samkvæmt upplýsingum frá 
Matvælastofnun (MAST) verður 
skylt að merkja kjöt á markaði 
hérlendis með upprunamerkingum 
frá desember 2014. Um verður 
að ræða ferskt og fryst svínakjöt, 

kindakjöt, geitakjöt og alifuglakjöt. 
Þá verður einnig skylt að geta 
uppruna aðalhráefnis samsettrar 
vöru, sé uppruni þess annar en 
vörunnar sjálfrar. Er þetta í samræmi 
við reglugerð Evrópusambandsins 
sem tekur gildi 13. desember 
næstkomandi. Íslendingum er skylt 
að taka reglugerðina upp hér á 
landi í samræmi við ákvæði EES-
samningsins. Segir Sindri að í ljósi 
atburða liðinna vikna sé ástæðulaust 
að bíða lengur með að taka upp 
slíkar reglur. 

Grafalvarlegt mál

„Málið er grafalvarlegt í ljósi 
þess að á undanförnum árum og 
áratugum hafa íslenskir bændur 
verið í þrotlausri vinnu við að bæta 
framleiðsluaðferðir sínar og vanda 
vörumeðferð í því skyni að bæta 
ímynd íslenskra landbúnaðarvara. 
Með óvönduðum vinnubrögðum við 
sölumennsku á landbúnaðarvörum 
er verið að stefna allri þessari vinnu 
í stórhættu.“

Telur Sindri ótækt að inn-
flytjendur geti skýlt sér á bak við 
það að engin ákvæði séu um að 
merkja skuli uppruna alifugla kjöts 
né annars kjöts og landbúnaðar-
afurða, utan nautakjöts, hér á landi. 
Á þessum forsendum telji sömu 
innflytjendur jafnvel boðlegt að 
halda því fram að ekki sé verið að 
blekkja fólk. 

Í dag mælir vissulega ekkert í 
regluverkinu á móti því að uppþítt 
kjúklingakjöt sé selt hér á landi, 
sem og annað kjöt og án uppruna-
merkinga. Einungis er gerð krafa um 
að kjötið komi frosið til landsins. 
Þessu vill Sindri láta breyta þegar 
í stað.

Kröfur um afléttingu tolla

Í kjölfar innflutnings MS á smjöri 
fyrir jólin hafa komið upp háværar 
kröfur frá hagsmunaaðilum í verslun 
og þjónustu um að felldir verði niður 
verndartollar á allar landbúnaðar-
afurðir sem fluttar eru til landsins. 
Sindri segir að BÍ hafi strax komið 

því sjónarmiði á framfæri að innflutt 
smjör verði skilmerkilega merkt á 
neytendapakkningum Hins vegar 
sé það staðreynd að langflestar 
landbúnaðarvörur séu þegar fluttar 
inn án tolla. Þetta eigi til dæmis við 
um allt hveiti og kornvörur, pasta, 
hrísgrjón, sykur, matarolíur, ávexti 
og grænmeti. Þá verði að hafa í 
huga að íslenski markaðurinn sé 
viðkvæmur örmarkaður sem jafna 
megi við smáborg í Evrópu. 

„Tollar eru liður í opinberri stefnu 
stjórnvalda gagnvart innlendum 
landbúnaði. Þeir eru lagðir á til að 
jafna samkeppnisstöðu íslenskrar 
búvöru framleiðslu. Flestöll 
iðnaðar samfélög hafa tollkvóta á 
landbúnaðar vörum. Sem dæmi beita 
Evrópusambandið, Bandaríkin, 
Sviss og Noregur öll tollum til að 
hafa áhrif á viðskipti með búvörur 
og verð á innanlands markaði. 
Eigi að síður er afar mikilvægt að 
fyrirtæki umgangist þessar reglur 
af virðingu og misnoti ekki kerfið,“ 
segir Sindri Sigurgeirsson. 
 /HKr. 

Formaður Bændasamtaka Íslands afar ósáttur við blekkingarleik við sölu búvara:

Krefst þess að strax verði innleiddar
reglur um upprunamerkingar
– segir ólíðandi að góðri ímynd íslenskra landbúnaðarafurða sé fórnað fyrir stundargróða einstakra fyrirtækja

Súkkulaðidrengirnir í OmNom á Seltjarnarnesi hafa sett á fót súkkulaðifyrirtæki þar sem þeir framleiða lífrænt súkkulaði alveg frá grunni. Er framleiðsla 
þeirra þegar farin að vekja athygli utan landsteinanna. Frá vinstri á myndinni eru Óskar Þórðarson, Kjartan Gíslason og Karl Viggó Vigfússon. Á myndina 
vantar André Vivase, sem hefur hannað allar umbúðir utan um súkkulaði þeirra félaga, en hugmyndin að ævintýrinu er komin frá Kjartani. – Sjá nánar í 
umfjöllun á bls. 22–23 um Matarmarkað Búrsins sem haldinn var í Hörpunni fyrir jólin. Mynd / HKr. 
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Auka þarf lífræna 
mjólkurframleiðslu

Hannar klakabrjót 
til að koma í veg 
fyrir kal í túnum

18 34
Bærinn okkar
Fremri-Gufudalur

Ný lög um velferð dýra tóku gildi 
um síðustu áramót. Lögin taka 
til alls dýrahalds, hvort sem er í 
atvinnuskyni eða gæludýrahalds. 

Með nýju lögunum fær 
Matvælastofnun frekari úrræði til 
að taka á málum þar sem brotið 
er gegn velferð dýra, en eldri lög 
um dýravernd frá árinu 1994 höfðu 
verið mikið gagnrýnd vegna þess 
að í þeim þótti skorta á leiðir til að 
taka á brotum á dýravernd. Með 
nýjum lögum ætti að vera hægt að 
beita þvingunarúrræðum sem koma 
munu í veg fyrir endurtekin brot á 
dýravelferð.

Á sama tíma tóku gildi ný lög 
um búfjárhald. Með þeim færist 
allt búfjáreftirlit frá sveitarfélögum 
til Matvælastofnunar. Ráðnir hafa 
verið sex búfjáreftirlitsmenn sem 
starfa undir stjórn héraðsdýralækna 
í hverju umdæmi. Þá er unnið að því 
að endurskoða aðbúnaðarreglugerðir 
fyrir búfé en því verki er enn ólokið.

Ný lög um 
dýravelferð

Búfjáreftirlit 
flyst til MAST

– Sjá nánar um málið í grein frá 
Matvælastofnun á bls. 23
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Fréttir

Garðyrkjubændur: 

Orðsending vegna 
beingreiðslna

Bósi vinsælasti 
hrúturinn
Heldur færri skammtar af sæði 
voru sendir út frá sauðfjár-
sæðingastöðvunum í síðastliðnum 
desember en árið 2012, en það var 
metár frá því að sauðfjársæðingar 
hófust. 

Alls voru skammtarnir um 
44.000 og sé nýting svipuð og 
undanfarin ár ættu um 31.000 ær 
að hafa verið sæddar. Það jafngildir 
um átta prósentum af fullorðnum 
ám í landinu. Sendir voru út yfir 
1.000 skammtar úr 22 hrútum, sem 
er helmingur allra hrúta í notkun. 
Notkun hrútanna hefur jafnast mikið 
undanfarin ár.

Vinsælasti hrúturinn var 
Bósi 08-901 frá Þóroddstöðum í 
Hrútafirði, en alls voru sendir út 
2.475 skammtar af sæði úr honum. 
Saumur 12-915 frá Ytri-Skógum 
undir Eyjafjöllum kom næstur 
með 2.310 skammta og þriðji varð 
Garri 11-908 frá Stóra-Vatnshorni í 
Haukadal, en bændur pöntuðu 1.995 
skammta af sæði úr honum. 

Af kollóttum hrútum stóð Roði 
10-897 frá Melum 1 í Árneshreppi 
efstur, en úr honum voru pantaðir 
1.530 skammtar. Næstur honum 
kom Baugur 10-889 frá Efstu-
Grund undir Eyjafjöllum með 
1.195 skammta og í þriðja sæti 
varð Kroppur 10-890 frá Bæ í 
Árneshreppi með 1.145 skammta.

Mælir Veðurstofunnar á 
Múlakvíslarbrú sýndi stöðuga 
aukningu rafleiðni í ánni frá ~225 
μS/cm til ~350 μS/cm á tímabilinu 
31. desember til 7. janúar. Þá 
var  vart við lítillega aukna 
skjálftavirkni í Kötlu í gær en 
ekki er ljóst hvort það er fyrirboði 
frekari tíðinda á svæðinu.

Aukin leiðni bendir að mati 
Veðurstofunnar til að hlaupvatn 
hafi lekið undi reinum katlanna á 
vatnasviði Kötlujökuls. Svipaðir 
lekar hafa áður komið í Múlakvísl, 
t.d. mældist leiðnin >250 μS/cm í 
smáhlaupi í október 2013. Er náið 
fylgst með rennsli árinnar. 

Bændum á svæðinu eru enn í fersku 
minni vandræðin vegna gosanna í 
Eyjafjallajökli og Vatnajökli. 

Ný reglugerð nr. 1227/2013 
um beingreiðslur í garðyrkju 
fyrir árið 2014 hefur tekið gildi. 
Þeir sem hafa hug á að þiggja 
beingreiðslur á árinu 2014 þurfa 
að skila inn umsókn og/eða áætlun 
til Bændasamtaka Íslands fyrir 20. 
janúar 2014 þar sem fram kemur 
flatarmál gróðurhúsa sem ætlað er 
til framleiðslu fyrir hverja tegund, 
svo og áætluð framleiðsla af hverri 
tegund á árinu 2014.

Framleiðendur sem hlotið hafa 
beingreiðslur á árinu 2013 skulu 
senda heildaruppgjör fyrir árið 
staðfest af löggiltum endurskoðanda 
til Bændasamtaka Íslands fyrir 10. 
febrúar 2014.

Umsóknarblöð og nánari 
upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Bændasamtaka Íslands (undir 
Félagsmál/Eyðublöð) eða hjá Ásdísi 
Kristinsdóttur (ak@bondi.is) eða í 
síma 563-0300.

B. Jensen, sláturhús, kjötvinnsla 
og verslun er fyrsta fyrirtækið 
af því tagi sem tekur í notkun 
svonefndan ósonhreinsibúnað 
fyrir frárennsli, en slíkur búnaður 
var þróaður og smíðaður á vegum 
fyrirtækisins Raf ehf. á Akureyri. 
Óson er eitt öflugasta náttúrulega 
sótthreinsiefni sem völ er á og 
er bæði skil- og hraðvirkara 
en t.d. klór auk þess að vera 
umhverfisvænna. Mögulegt er 
með ósoni að drepa alla óæskilega 
gerla, og bakteríur og þar með 
að hreinsa allt frárennslisvatn. 
Með því að taka kerfið í notkun 
uppfyllir sláturhús B. Jensen þær 
kröfur sem gerðar eru í reglugerð 
um fráveitur og skolp.

Pétur Bergmann Árnason, 
þróunarstjóri hjá Rafi ehf., segir að 
starfsmenn fyrirtækisins hafi unnið 
að þróun ósonhreinsibúnaðarins 
undanfarin ár en fyrsta búnaði af 
því tagi hafi verið komið fyrir árið 
2008. Síðan hafi miklar endurbætur 
verið gerðar og búnaðurinn þróaður 
áfram í takt við aukna þekkingu og 
tækniframfarir. 

Raf ehf. var stofnað árið 
1983 og var í fyrstu almennt 
rafverktakafyrirtæki, en hin síðari 
ár hefur starfsemin einkum verið á 
sviði nýsköpunar og þróunar á eigin 
framleiðslu. Pétur segir að félagið 
hafi m.a. mikið unnið fyrir fyrirtæki 
á sviði landbúnaðar, sjávarútvegs og 
matvælaframleiðslu. Sjö starfsmenn 
eru hjá fyrirtækinu.

Góður árangur af hreinsikerfinu

Félagið fékk styrk úr Vaxtarsamningi 
Eyjafjarðar fyrir réttu ári til að vinna 
að frekari þróun á þessum búnaði. 

Pétur segir að reynslan sé góð, „og 
við teljum okkur nú geta boðið 
upp á mjög gott hreinsikerfi fyrir 
fráveitur sem gagnast getur víða, 
m.a. sveitarfélögum og fyrirtækjum 
í matvælaframleiðslu. Staðan er sú 
að víða um land eru fráveitumálin 
ekki í nægilega góðu horfi og við 
finnum fyrir því að áhugi fyrir 
ósonhreinsibúnaði er mikill, við 
fáum fjölda fyrirspurna um kerfið 
okkar og munum á næstu mánuðum 
kynna það þeim sem málið varðar,“ 
segir hann. „Fyrstu niðurstöður 
lofa mjög góðu, árangurinn af 
hreinsikerfinu er góður. Mælingar 
gefa til kynna að skolp fer svo gott 
sem fullhreinsað út í umhverfið. Það 
er líka ljóst að margir þurfa að takast 
á við þessi mál í nánustu framtíð. 
Fráveitumálin eru þau mál sem oft 

hafa setið á hakanum, en það er ekki 
hægt að bíða endalaust með úrbætur 
í þeim málaflokki.“

Búnaður af þessu tagi hefur 
verið settur upp fyrir íbúðabyggðina 
á Lónsbakka sem er lítið þéttbýli 
skammt norðan Akureyrar þar 
sem B.Jensen hf. er. Eins hefur 
ósonhreinsibúnaður verið settur upp 
við þéttbýliskjarnann á Laugum í 
Reykjadal. Pétur segir að með tilliti 
til kostnaðar þurfi að lágmarki að 
vera um 100 persónueiningar á 
bak við hverja hreinsistöð, eða um 
20-25 íbúðarhús eða sambærilegur 
atvinnurekstur. Hann segir unnið 
að því að þróa lausnir fyrir minni 
einingar enda greinilegt að áhugi sé 
fyrir því og nefnir m.a. fyrirspurnir 
úr Mývatnssveit og frá Þingvöllum 
í því sambandi.

Ósonhreinsibúnaður besti 
kosturinn 

„Markmið okkar er að uppfylla 
allar þær kröfur sem gerðar eru til 
þeirrar starfsemi sem við stundum 
eins vel og kostur er og því var það 
aldrei nein spurning í okkar huga 
að setja ósonhreinsibúnað upp við 
okkar fyrirtæki. Við teljum hann 
besta kostinn,“ segir Fannberg 
Jensen gæðastjóri hjá B. Jensen. 
Kerfið hreinsi allt sem frá húsinu 
komi frá A til Ö. Fyrirkomulagið er 
þannig að frárennsli mannvistarhluta 
er aðskilið frá vinnsluhlutanum, 
kerfið er því tvöfalt. Við slátrun 
er blóði safnað í ker og því fargað 
sérstaklega. Föst efni eru skafin 
upp af gólfi og fargað sérstaklega. 
Frárennsli mannvistarhluta fer í 
rotþró, en frárennsli vinnsluhluta í 
fastefnaskilju og þaðan í fitugildru. 
Afrennsli rotþróar og fitugildru 
er síðan sameinað og hreinsað 
með ósoni. Sýnatökubrunnar voru 
settir upp bæði framan og aftan 
við fituskilju og rotþró. Þá er 
einnig sýnatökubrunnur síðast í 
ferlinu, eftir að skolpið hefur farið 
í gegnum ósonhreinsun. Þannig er 
hægt að mæla ástand frárennslis 
á öllum stigum ferlisins. Alls eru 
sýnatökubrunnarnir sem komið 
hefur verið fyrir 21 talsins.

Erik Jensen, eigandi fyrirtækisins, 
segir að vissulega hafi það kostað 
umtalsverða fjármuni að koma 
kerfinu upp. Að hluta til sé um 
að ræða samvinnu fyrirtækisins 
og sveitarfélagsins, Hörgársveitar 
að sögn Eriks en forsvarsmenn 
þess séu áhugasamir um að hafa 
fráveitumálin í góðu lagi.  
 /MÞÞ

B. Jensen fyrsta sláturhúsið sem tekur 
ósonhreinsibúnað í notkun
– hægt að mæla ástand frárennslis á öllum stigum ferilsins

Feðgarnir Fannberg Jensen gæðastjóri og Erik Jensen framkvæmdastjóri hjá B. Jensen ásamt Pétri Bergmann Árnasyni, þróunarstjóra hjá Raf ehf.  
 Mynd / MÞÞ

Framkvæmdir við að setja upp hreinsibúnaðinn hófust á liðnu hausti, en 
m.a. voru settir upp fjölmargir sýnatökubrunnar, svo unnt væri að mæla 
ástand frárennslis á öllum stigum ferlisins.

Ósonhreinsibúnaðurinn sem settur 
hefur verið upp við slátur hús B. 
Jensen að Lóni á Lónsbakka 
skiptist í tvo hluta. Tækjabúnaður 
er í húsi í námunda við hreinsiþró 
og framleiðir ósonloftið sem síðan 
er notað til að hreinsa frárennsli 
ofan í hreinsiþrónni. Hinn hlutinn 
er hreinsiþróin sem sérhönnuð er 
til hreinsunar á frárennsli með 
ósoni og komið er fyrir strax á eftir 
þeirri rotþró sem fyrir er.

Ósonið er framleitt úr súrefni 
úr andrúmsloftinu með þar til 
gerðum tækjum. Ósonið er svo leitt 
í ósonhreinsiþróna og þar sem það er 
notað til að hreinsa frárennslisvatn 
frá rotþró. Frárennslisvatninu er 
síðan stýrt í gegnum hreinsiþróna 
og tryggt að allt vatn fari hreinsað 
þar í gegn.

Pétur Bergmann Árnason, 
þróunarstjóri hjá Raf ehf sem unnið 
hefur að þróun búnaðarins undanfarin 
ár, segir að á þeim stöðum þar sem 
ósonhreinsibúnaður hafi verið í 
notkun hafi niðurstöður mælinga sýnt 
fram á að hann hafi ekki einungis 
hreinsað það frárennslisvatn sem frá 
rotþrónni kemur heldur einnig þann 
viðtakanda sem frárennslið rennur í.

Náttúrulegt efni

Óson er náttúrulegt efni, litlaust 
gas sem er myndað af þremur 
súrefnisatómum. Pétur segir að 
möguleikar til að nota óson séu 
margir, það eyði lykt, hreinsi vatn, 
auki geymsluþol matvæla og nýtist 
við að hreinsa sundlaugarvatn. 
Óson hefur verið notað í Evrópu 
í nær heila öld og Landbúnaðar- 
og matvælastofnun Bandaríkjanna 
(USDA & FDA) hafa vottað 
óson til hreinsunar á lífrænt 
vottuðum matvælum. Pétur segir 
að meðal helstu kosta ósons sé að 
meiri árangur náist með notkun 
þess en t.d. klórs, það sé mjög 
sótthreinsandi og umframóson 
brotni aftur niður í súrefni og eyðist 
því á umhverfisvænan hátt.

Þróun og tækniframfarir 

„Þetta er mjög skilvirkt efni, 
hraðvirkt og umhverfisvænt. 
Óson getur myndast af náttúrunnar 
hendi við afhleðslu rafmagns, eins 
og til dæmis í eldingu eða vegna 
geislunar frá sólu,“ segir Pétur. 

Raf hefur yfir tíu ára reynslu af 
notkun ósons hér á landi, en fyrstu 
tilraunir til að vinna með efnið fóru 
fram árið 2003. 

Mikil þróun hefur orðið 
á um liðnum árum sem og 
tækniframfarir í tengslum við 
framleiðslu þess og meðhöndlun 
og það hefur aftur skilað sér í því 
að búnaður sem til þarf er ódýrari, 
skilvirkari og þarfnast minna 
viðhalds.  
 /MÞÞ

Raf ehf. hefur áratugareynslu af notkun ósons:

Umhverfisvænt efni sem eyðist í náttúrunni

Katla vöktuð
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EVANS hefur verið eitt fremsta hreinlætis merkið 
í næstum heila öld, þegar kemur að landbúnaði, 
verksmiðju- og iðnaðarhreingerningum.

EVANS línan hentar mjög vel fyrir kúa-, svína- og 
alifuglabændur, sem og fisk- og matvælavinnslur.

Vörurnar eru unnar eftir vottuðum aðferðum skv. 
ISO gæða- og umhverfisstöðlum.

Rekstrarland mun leggja mikla áherslu á að þjónusta 
núverandi kaupendur EVANS vara með sem allra 
bestum hætti. Einnig verður sérstaklega vel tekið  
á móti nýjum viðskiptavinum.

Aðrir dreifingaraðilar: Olís útibú, Fóðurblandan og  
Pálmi Ragnarsson – Garðakoti, Skagafirði. 

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

EVANS hreinlætisvörurnar  
eru nú fáanlegar í Rekstrarlandi 
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Fréttir

Matvælastofnun brýnir fyrir 
ræktendum matjurta að 
samkvæmt matvælalögum eigi 
þeir að skrá starfsemi sína hjá 
stofnuninni eigi síðar en 15. janúar. 
Þetta geta garðyrkjumenn og 
aðrir ræktendur gert í gegnum 
vef stofnunarinnar á slóðinni 
mast.is. Einnig skal tilkynna 
breytingar sem kunna að verða hjá 
ræktendum, s.s. ræktun óskyldra 
tegunda eða stöðvun starfsemi. 

Á vef Mast er sagt að tíðni eftirlits 
verði ákvörðuð með áhættumati sem 
byggir á magni, tegund matjurta og 
starfsemi. Samhliða skráningunni fer 
fram söfnun upplýsinga sem notaðar 
verða við áhættumat.

Með matjurtarækt er átt við 

ræktun matjurta, hvort sem það er 
útiræktun, inniræktun eða ræktun 
á korni til manneldis, og telst slík 
ræktun til frumframleiðslu.

Tryggir rekjanleika

Einn tilgangur skráningar á ræktunar-
starfsemi er að tryggja rekjan leika í 
framleiðslunni. Ræktendur skulu geta 
tilgreint þá aðila sem þeir hafa fengið 
aðföng frá, s.s. útsæði, ungplöntur, 
fræ og plöntuvarnarefni. Einnig 
skulu þeir geta tilgreint kaupendur 
afurða og þannig tryggja rekjanleika 
í báðar áttir en slíkt er nauðsynlegt 
til að geta brugðist við frávikum, t.d. 
þegar stöðva þarf dreifingu afurða 
ef þörf er á.

Matvælastofnun:

Krefst skráningar á 
ræktun matjurta

Í lok janúar rennur út umsóknar-
frestur hjá Framleiðnisjóði, en hann 
styrkir margvíslegt þróunar- og 
nýsköpunarstarf í land búnaði. Með 
nýlegum búnaðarlaga samningi 
var sjóðnum sniðinn ákveðinn 
fjárhagsrammi sem unnið er eftir. 
Á þessu ári er sjóðnum lagðar 
til 85 milljónir króna af ríkisfé, 
en sem kunnugt er var starfsemi 
hans skorin mikið niður í kjölfar 
efnahagshrunsins. Á vef sjóðsins 
eru bændur, samvinnuhópar þeirra 
og aðilar innan rannsókna- og 
þróunargeirans hvattir til að sækja 
um stuðning.

Vill auka hlut innlendrar orku til 
landbúnaðarnota

Í auglýsingu frá Framleiðnisjóði er 
sérstaklega óskað eftir umsóknum 
sem varða rannsóknarstarf eða aðra 
þekkingaröflun í landbúnaði og 

nýsköpunar- og 
þróunarstarf. Þá 
kemur einnig 
fram vilji til 
þess að styðja 
við „orkuátak“ 

sem ætlað er að bæta orkunýtingu 
og auka hlut innlendrar orku til 
landbúnaðarnota. Áfram verður 
stutt við verkefni sem miða að 
því að efla búrekstur og fjölga 
atvinnutækifærum. Sérstaklega eru 
kornræktendur hvattir til að sækja 
um í sjóðinn þar sem það sé eitt 
af markmiðum hans að styðja við 
grunn fjárfestingar til markaðsfærslu 
á íslensku korni. Að lokum eru 
nemendur í meistara- og doktorsnámi 
minntir á að Framleiðnisjóður veitir 
styrki til framhaldsnáms á fagsviði 
sjóðsins. 

Nánari upplýsingar um 
Framleiðni sjóð og umsóknareyðublöð 
er að finna á vefsíðunni fl.is.

Framleiðnisjóður óskar eftir 
umsóknum fyrir mánaðamót

Byggðarráð Borgarbyggðar sam-
þykkti á fundi sínum 2. janúar að 
setja á stofn vinnuhóp um fram-
tíð háskólanna í Borgarbyggð. 
Óskað verður eftir aðild full-
trúa frá Háskólanum á Bifröst, 
Landbúnaðarháskóla Íslands, 
Bændasamtökum Íslands og 
atvinnulífinu, auk þess sem full-
trúar frá sveitarfélaginu verða 
í hópnum. Þetta kemur fram á 
vefnum borgarbyggd.is.

Verkefni hópsins verður að 
að leita allra leiða til að styrkja 
starfsemi Háskólans á Bifröst 
og Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Markmiðið er að stofnanirnar verði 
áfram sjálfstæðar og öflugar og bjóði 
nemendum sínum upp á góða mennt-
un sem er undirstaða framfara í þjóð-
félaginu, segir í frétt Borgarbyggðar. 
Auk þess verði skoðað sérstaklega 
hvort skólarnir geti styrkt stöðu sína 
með auknu samstarfi og fetað nýjar 
brautir í rekstri og skipulagi.

Skólarnir hafa verið helsti vaxtar-
broddurinn í Borgarbyggð undan-
farin ár og starfsemi þeirra er gríðar-
lega mikilvæg fyrir nærumhverfi sitt. 
Sterk tenging þeirra við atvinnulífið 
kemur fram í samsetningu vinnu-
hópsins, segir á vef Borgarbyggðar.

Byggðaráð Borgarfjarðarbyggðar: 

Stofnar vinnuhóp um framtíð Háskólans 
á Bifröst og Landbúnaðarháskólans

Markaðssetja á refa- og 
minkaveiðar fyrir ferðamenn, 
byggja upp þorp torfbæja, bjóða 
heyrnar lausum ferða mönnum 
upp á leiðsögn um Ísland, standa 
að sjálfseflingu þýsku mælandi 
kvenna og kenna menntaskóla-
nemum að meta íslenskan 
mosa. Þetta er hluti verk efna í 
ferðamálum sem hlutu styrk til 
frekari þróunar á dögunum.

Úthlutað var úr Þróunarsjóði 
ferðamála 18. desember síðastliðinn 
og hlutu nítján verkefni styrk, en 
samtals var 33,5 milljónum króna 
úthlutað. Að sjóðnum standa 
Lands  bankinn og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, en hann var 
stofnaður í tengslum við verkefnið 
Ísland allt árið. Markmið sjóðsins 
er að efla starfsemi fyrirtækja í 
ferðaþjónustu utan háannatíma. 
Honum er jafnframt ætlað að 
styðja við samstarfsverkefni fyrir-
tækja á ákveðnum svæðum eða 
afbragðsverkefni stakra fyrirtækja. 
Eftirtalin verkefni hlutu styrk:

Ferðaklasinn ÆS, 
Vetrarupplifun á Austurlandi –  

4 m.kr. 
Verkefnið snýst um markaðs-
setningu á vönduðum ferðum sem 
byggja á sérstöðu landshlutans og 
miða að því að ná ferðamönnum 
til lengri dvalar á Austurlandi yfir 
veturinn.

Hestasport, Ævintýraferðir – Í 
ríki hestsins í Skagafirði –  

3 m. kr. 
Markmiðið er að efla vetrar-
hestaferðamennsku í Skagafirði. 
Undir leiðsögn reyndra reiðkennara 
fá þátttakendur tækifæri til að reyna 
allar gangtegundir á framúrskarandi 
hestum á „heimavelli“ yfir vetrar-
tímann.

 I5 – Into the North – 2,8 m. kr.
Ferðir allt árið fyrir erlenda ferða-
menn um Ísland, með áherslu á 
svæði sem nær yfir Húnavatnssýslur 
og Skagafjörð. Saga, menning og 
matur úr héraði leikur stórt hlutverk 
í einstakri náttúruupplifun.

Okkar konur í Kína – Sterkari 
saman – Allt árið – 2 m. kr. 

Markaðssókn á Asíumarkað með 
megináherslu á Kína. Unnið að 
fjölgun verðmætra ferðamanna, 
sem leggja upp úr sérstakri upplifun 
og lengri dvöl en almennt tíðkast.

Djúpavogshreppur 
– Haustafþreying í 

Djúpavogshreppi – 2,4 m. kr.

Markaðssetning smalamennsku og 
hreindýraskoðunar, veiða á ref og 
mink og selaskoðunar á bátum í 
umhverfi myrkurs og norðurljósa.

Henry Fletcher – Wildfjords Trail 
– 2,4 m.kr.

Wildfjords Trail er stígur í villtri 
náttúru Íslands á milli Ísafjarðar og 
Látrabjargs. Með því að fara hann 
mun fólki gefast kostur á að upplifa 
einstaka náttúru svæðisins.

Skrifstofa ferða- og 
menningarmála – Aldamótabærinn 
Seyðisfjörður – Skapandi allt árið – 

2,15 m. kr.
Klasasamstarf skapandi greina 
og ferðaþjónustu á Seyðisfirði. 
Markmiðið er að markaðssetja, og 
þróa afþreyingu fyrir ferðamenn til 
að lengja ferðamannatímann.

Íslenski bærinn – Íslenski bærinn 
– 2 m. kr.

Ætlunin er að gefa út yfirlit um 
íslenska torfbæjararfinn í ljósi vist-
vænnar byggingarlistar. Íslenski 
bærinn mun samanstanda af heild-
stæðu húsa þorpi og gert er ráð fyrir 
að fjöldi gesta sæki það heim á næstu 
árum.

Helga Hausner – Die Islandfrauen 
– 1,8 m. kr.

Skipulagning og markaðssetning 
vikunámskeiða í sjálfseflingu sem 
fram fara að vetrarlagi á Þingeyri og 
ætluð eru þýskumælandi konum.

Friður og frumkraftar – 
Náttúrutengd upplifun fyrir 

menntaskólahópa – 1,5 m. kr.
Verkefnið snýst um að þróa náttúru-
tengda upplifun fyrir menntaskóla-
hópa í Skaftárhreppi innan Kötlu 
jarðvangs þar sem aðaluppsprettan er 
íslenskur mosi.

Björgvin Tómasson sf. – 
Orgelsmiðja – 1,5 m. kr.

Hugmyndin felst í því að opna orgel-
smiðjuna fyrir almenningi. Sett verður 
upp fræðslusýning um starfsemina. 

Einnig verða hljóðfæri til sýnis og 
aðstaða útbúin fyrir tónleikahald.

Rútópía fyrir ferðamenn – Rútópía, 
ferð um mannlíf og menningu 
Reykjavíkurborgar – 1,1 m. kr.

Farþegar ferðast í gömlum menningar-
vagni um listaheim og menningarlíf 
Reykjavíkurborgar. Þátttakendur 
kynnast listafólki og öðrum sem á 
veginum verða, á fræðandi og óvæntan 
hátt.

Austurför ehf. – Veiði- og 
útivistarveisla á Fljótsdalshéraði – 

1 m. kr.
Veiði- og útivistarveislan dregur fram 
styrkleika Fljótsdalshéraðs þegar 
kemur að veiði og útivist og stuðlar 
að því að lengja ferðamannatímabilið 
inn í veturinn.

Undirbúningsfélag um bókabæ 
á Suðurlandi – Bókabærinn 

austanfjalls – 1 m. kr.
Ætlunin er að mynda hóp samstarfsaðila 
sem tengjast bókum, menningu og 
ferðaþjónustu á Suðurlandi.

Sigrún Birna Einarsdóttir – 
Upplifun á söguslóð – 1 m. kr.

Verkefnið miðar að því að virkja þann 
fjársjóð sem felst í sérstöðu Vesturlands 
í náttúru, alþýðumenningu og ekki 
síst sögulegri arfleifð með áherslu á 
Borgarfjörð.

Sjálfseignarstofnun Vélsmiðju 
Guðmundar J. Sigurðssonar – 

Þingeyri áningarstaður Vestfjarða, 
allt árið – 1 m.kr.

Markmiðið er að skapa sameiginlegan 
vettvang og opinberan móttökustað 
fyrir ferðamenn sem heimsækja 
Þingeyri.

Skagaferðir ehf. – TasteIceland 
– 1 m. kr.

Skipulagðar ferðir um Akranes og 
nærsveitir fyrir erlenda ferðamenn til 
að kynna atvinnuhætti og menningu 
heimamanna með áherslu á matar-
menningu.

Ferðaþjónustan Döff – 
Ferðaþjónustan Döff – 0,6 m. kr.

Ætlunin er að bjóða heyrnarlausum 
erlendum ferðamönnum þjónustu með 
því að aka þeim um Ísland og veita 
leiðsögn á táknmáli.

Tasting Iceland – Tasting Iceland – 
0,6 m. kr.

Markmiðið er að skipuleggja 
sælkeraferðir til Íslands og laða að 
ferðamenn frá Bandaríkjunum og 
Kanada á haustin með áherslu á góðan 
íslenskan mat.

Bjóða ferðamönnum á refa- 
og minkaveiðar í Berufirði
– nítján verkefni hlutu styrk úr Þróunarsjóði ferðamála

Frá athöfn við úthlutun styrkja Þróunarsjóðs. 
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KÍKTU Í KEMI OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

HREINSI- OG SMUR- 
EFNI, GÍROLÍUR, 
SMUROLÍUR OG 
RÚÐUVÖKVI 
FYRIR ALLAR GERÐIR BIFREIÐA

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.

KKÍÍKTU ÍÍ KEMK MI OG SKOÐAÐUMI U ÚÚRVAVALIÐ!ÐU

Ertu á leið erlendis?
Toyota Reykjanesbæ tekur að sér  

allar almennar viðgerðir, smurþjónustu, 
bón, þvott og þrif.

Við geymum bílinn, þér að 
kostnaðarlausu, á meðan á dvöl þinni 

erlendis stendur.
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Gleðilegt nýár, kæru lesendur, og þökk fyrir 
liðin ár. Árið 2014 hefur byrjað með nokkrum 
hvelli í landbúnaðinum þó að það snerti í raun 
ekki afurðirnar sem íslenskir bændur framleiða, 
heldur þær sem fluttar eru inn. Rætt hefur verið 
um kjúklinga, smjör til ostagerðar og nú síðast 
svínakjöt. Það er fagnaðarefni að eftirspurn eftir 
búvörum hefur aukist verulega á skömmum tíma, 
jafnvel svo að ekki hefur verið hægt að sinna 
eftirspurninni með innlendri framleiðslu. Fyrir 
því eru ýmsar ástæður, bæði náttúrulegar og 
markaðslegar, eins og fram hefur komið. Það 
er og verður metnaðarmál íslenskra bænda 
að framleiða eins mikið af hollum og góðum 
búvörum og hægt er hér á landi. Enda hafa 
kannanir sýnt að neytendur treysta íslenskum 
bændum og afurðunum sem þeir framleiða. Því 
trausti má ekki bregðast. 

Bændasamtökin telja samt sem áður að 
innflutningur á búvörum til að sinna eftirspurn 
sem innlendir framleiðendur geta ekki uppfyllt sé 
eðlilegur hlutur – ef farið er að gildandi reglum. Þau 
gera hins vegar þá kröfu að neytendur séu upplýstir 
um hvaðan maturinn kemur.

Undantekningalaust ætti að merkja innfluttar 
búvörur eftir uppruna. Það er á ábyrgð þeirra 
fyrirtækja sem markaðssetja, selja eða nýta þær 
við framleiðslu fyrir innanlandsmarkað. Í þessu 
máli eru bændur og neytendur á sama báti. Það 
er skýlaus réttur þeirra sem kaupa mat að vita 
hvar hann er framleiddur. Bændasamtökin hvetja 
neytendur til að láta sig þessi mál varða og kalla 
eftir upplýsingum um uppruna, hvort heldur sem er 
í verslunum, á veitingastöðum eða í mötuneytum. 
Það er mismunandi eftir vöruflokkum hvort það 
er lagalega skylt að merkja vörur eða hráefni 
eftir uppruna. Til dæmis þarf að merkja uppruna 
nautakjöts og grænmetis en ekki annars kjöts og 
yfirleitt þarf ekki að merkja uppruna hráefnis eins 
og í unnum matvörum. Án tillits til þess er merking 
einfaldlega eðlileg krafa. Sala á matvöru, innlendri 
eða erlendri, án skýrrar upprunamerkingar, til 
dæmis undir samheitamerkjum smásölukeðju gefur 
smásöluaðilum, óeðlilega yfirburðastöðu umfram 
neytendur og bændur.

Um árabil hafa Bændasamtökin barist fyrir 

því að nota þjóðfánann til upprunamerkinga á 
framleiðsluvörur íslenskra bænda. Nú liggur fyrir 
Alþingi frumvarp til laga um breytingar á fánalögum 
þar sem framleiðendum verður gert kleift að nota 
fánann til aðgreiningar frá erlendri framleiðslu. Það 
er ástæða til að hvetja þingheim til að ljúka þessu 
brýna máli fljótt og vel. Þá er ekki eftir neinu að bíða 
að taka strax upp reglugerð um upprunamerkingar á 
kjöti sem eiga að taka á gildi hér á landi í lok þessa 
árs samkvæmt alþjóðlegum samningum. 

Bændur framleiða úrvalsafurðir

Íslenskur landbúnaður hefur náð miklum árangri 
á undanförnum árum og framleiðslan hefur 
aukist. Mjólkurframleiðslan hefur þróast hratt, 
loðdýrabændur hafa náð mjög góðum árangri bæði 
hvað varðar verð og gæði, útflutningur á lambakjöti 
gengur vel auk þess sem innlend eftirspurn hefur 
aukist verulega, eins og að framan greinir. Aðstæður 
okkar til matvælaframleiðslu eru einstakar, þó að 
þær geti líka verið óblíðar. Við eigum okkar einstöku 
náttúru, gott landrými og gnægð af hreinu vatni. 
Við notum einstaklega lítið af sýklalyfjum og 
engin vaxtarhormón. Við erum líka svo heppin að 
hér eru einstaklega fáir dýrasjúkdómar. Sem dæmi 
má nefna að þegar þegar skoðaðir eru 120 algengir 
dýrasjúkdómar í Evrópu hafa 105 aldrei komið upp 
hér, enda eru bústofnar okkar viðkvæmir. Jafnvel eru 
dæmi um að hætt sé að fylgjast með dýrasjúkdómum 
erlendis sem yrðu okkur mjög skeinuhættir.

Tollverndin hefur sinn tilgang og ber að virða

Tollvernd er hluti landbúnaðarstefnunnar sem 
landbúnaðurinn starfar eftir. Innflutningur er að 
jafnaði heimill, en tollar eru lagðir á til að jafna 
samkeppnisstöðu innlendrar búvöruframleiðslu 
gagnvart innflutningi og geta lagst á rúm 37% af þeim 
tollalínum sem skilgreindar eru sem landbúnaðarvörur 
í tollskrá. Mikið af landbúnaðarvörum er flutt 
inn tollfrjálst, s.s. allar kornvörur, ávextir, pasta, 
hrísgrjón, sykur og margt fleira. Þessi tollvernd er 
vissulega til að vernda innlenda starfsemi, ekki síst 
í hinum dreifðari byggðum landsins. Enda tengjast 
fjölmörg störf landbúnaði bæði beint og óbeint – auk 

þess sem hann skapar mikilvægan gjaldeyri til að 
flytja inn margs konar neysluvörur. Áætlað hefur 
verið að við flytjum nú þegar inn um helming þeirrar 
matvæla sem við neytum og ef auka ætti það enn 
þyrftum við afla gjaldeyris til þess, með því að flytja 
eitthvað annað út. 

Umræða um að kasta tollverndinni fyrir róða og 
leyfa frjálsan innflutning á erlendum búvörum er því 
marki brennd að í henni er æði oft holur hljómur. 
Á sama tíma og forsvarsmenn verslunarinnar 
fordæma tollvernd á búvörum heyrast andvörp 
og kveinstafir úr sömu herbúðum þegar rætt er 
um tollfrjálsan innflutning á póstsendingum frá 
vefverslunum eBay eða Amazon þar sem upphæðir 
eru lágar. Tvískinnungur þessara aðila er algjör og 
umhugsunarefni fyrir okkur sem búum í landinu. 
Það hefði miklar og afdrifaríkar afleiðingar í för með 
sér fyrir landbúnaðinn og atvinnu í hinum dreifðu 
byggðum að umbylta innflutningsvernd búvara. 
Það er ábyrgðarhluti að tala um tollverndina á þeim 
nótum að hún sé óþörf og baggi á þjóðinni.

Bændur vilja ræða um stefnumörkun í 
landbúnaði

Stjórnvöld á hverjum tíma móta landbúnaðarstefnuna 
í gegnum búvörusamninga við bændur, búvörulög, 
tollalög og margvíslega reglusetningu. Hún hefur 
breyst verulega á síðustu áratugum, þrátt fyrir að 
margir telji hið gagnstæða. Núverandi ríkisstjórn 
hefur sagt í stefnuyfirlýsingu sinni að hugur hennar 
standi til þess að efla innlenda matvælaframleiðslu. 
Sú sem á undan henni sat setti líka fram stefnu 
þess efnis að auka þyrfti hlut innlendrar matvæla-
framleiðslu í neyslu landsmanna. Ef vilji er til 
breytinga er eðlilegt að ræða allar tillögur, en það 
skiptir máli að alltaf sé skoðað hvað þær þýða 
raunverulega. Það er skýr vilji hjá bændum til þess 
að fara yfir allt starfsumhverfi stéttarinnar og meta 
hvað hefur tekist vel og hvað miður. En spurningin 
er líka hvort ekki sé einfaldlega rétt að stjórnvöld 
kalli fulltrúa bænda, afurðastöðva og neytenda að 
borðinu – frá haga til maga – og ræði opið hvernig 
starfsumhverfið ætti að vera til framtíðar. Það mun 
ekki standa á bændum að taka þátt í þeirri umræðu, 
okkur öllum til heilla. /SSS
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LEIÐARINN

Nýtt ár er runnið upp og ekki er 
annað að heyra en að aukinnar 
bjartsýni gæti í þjóðfélaginu um 
að senn fari hagur þjóðarinnar að 
vænkast. Vissulega er fullt tilefni 
til bjartsýni ef litið er til þeirra 
endalausu möguleika sem þjóðin 
hefur til að bæta sinn hag. 

Það má óhikað halda því fram að 
tækifærin leynist við hvert fótmál. 
Ferðamenn sem hingað koma fara 
senn að skríða yfir einnar milljónar 
markið og allar spár benda til að þeir 
verði orðnar tvær milljónir innan 
örfárra ára. Í því liggja gríðarleg 
tækifæri fyrir landbúnað, því allt 
þetta fólk þarf jú að borða. Auk þess 
liggja mikil tækifæri í sölu ýmissa 
afurða úr landbúnaðarvörum eins og 
ull. Tækifærin liggja þó ekki bara í 
ull og kjöti, því vaxandi skilningur 
er á að hægt sé að nýta hverja 
einustu örðu sem af sauðkindinni 
fæst, líka innyfli og jafnvel gorið úr 
vömbunum. Fullnýting afurðanna 
hlýtur að vera lykillinn að aukinni 
verðmætasköpun í sauðfjárrækt. 

Þá ríkir mikil bjartsýni í 
ferðageiranum, bæði í dreifbýli og 
þéttbýli. Vel hefur orðið ágengt 
að selja ferðamönnum óblíða 
íslenska vetrarnáttúru og þar hefur 
ávinningurinn ekki verið hvað sístur í 
bændagistingu og víðar í dreifbýlinu. 
Nú má sjá gríðarlega uppbyggingu 
í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. 
Þrátt fyrir framtaksgleði og aukna 
bjartsýni er þó rétt að vara við. Það 
getur aldrei orðið farsælt að fara 
offari í einu eða neinu og allra síst 
þegar kemur að ferðaþjónustu. 

Ferðaþjónusta snýst ekki 
bara um byggingar og rúmstæði. 
Ferðaþjónustan snýst miklu fremur 
um þjónustu og góða þjónustulund. 
Allt of mörg dæmi eru um það á 
undanförnum árum að ferðamenn 
yfirgefi landið með slæma mynd 
af íslenskri ferðaþjónustu. Mynd 
af okri, slæmum mat og starfsfólki 
með fýlusvip. 

Bandarískur ferðamaður lýsti 
þessu ágætlega hér í blaðinu á 
haustdögum er hann sagði frá 
hringferð sinni um landið á reiðhjóli. 
Þótt hann segði hispurslaust frá því 
sem betur hefði mátt fara hrósaði 
hann líka í hástert því sem vel er gert.

„Besti maturinn sem ég fékk var á 
Siglufirði. Við fórum á Hannes Boy 
café og þar var hreint frábær matur.“ 

Þótt gaman sé að fá skjallið er 
ekki síður mikilvægt að hlusta á 
athugasemdirnar, því vinur er sá er 
til vamms segir. Komum síðan fram 
við erlenda gesti okkar eins og við 
viljum að komið sé fram við okkur, 
þá verðum við í góðum málum.  
  /HKr. 

Góðar horfur

Dýrabeinafornleifafræði er 
fræðigrein sem gengur út á að greina 
dýrabein úr fornleifarannsóknum 
til að skilja betur landbúnað, 
landnýtingu, verslun og samskipti 
manna og dýra í fortíðinni. Þegar 
hafa rannsóknir á íslenskum 
dýrabeinasöfnum hjálpað okkur 
að skilja breytingar í landbúnaði. 
Þar má nefna sem dæmi ræktun 
geita og svína sem var talsverð við 
landnám en minnkaði hratt á 11. 
og 12. öld vegna kólnandi loftslags 
og landeyðingar. Rannsóknir 
hafa líka sýnt fram á að strax á 
landnámsöld var verslun með fisk 
og svartfugl frá ströndinni og inn 
í land umfangsmikil.

Undanfarin ár hafa starfsmenn 
auðlinda deildar Landbúnaðar-
háskóla Íslands rannsakað 
erfðafræði lega sérstöðu íslensku 
húsdýra stofnanna og skyldleika við 

önnur kyn. Meðal þeirra verkefna 
sem nú er unnið að er verkefni 
á sviði dýrabeinafornleifafræði 
þar sem nýttar verða hefðbundnar 
aðferðir dýrabeinafornleifafræði og 
greiningar á svokölluðu forn-DNA. 
Í samstarfi við erlenda aðila hefur 
nú þegar verið hafist handa við 
greiningu á erfðaefni úr dýrabeinum 
úr íslenskum fornleifarannsóknum 
til að skilja betur uppruna íslenskra 
húsdýra.

Mikilvægur þáttur í rannsóknum 
af þessu tagi er að koma upp 
samanburðarsafni beinagrinda 
af íslenskum húsdýrum. Til er 
orðinn vísir að slíku safni við 
Landbúnaðarháskóla Íslands, en 
betur má ef duga skal. Því biðlum 
við nú til íslenskra bænda um að 
aðstoða okkur við að útvega hræ 
af dýrum. Í safninu þurfa að vera 
beinagrindur dýra af báðum kynjum 

og ýmsum aldri 
allt frá fæðingu til gamals aldurs. Í safnið vantar nú tilfinnanlega 

folald, kálfa, hyrnda 
nautgripi, hyrnda 
hrúta og beinagrind af 
íslenskum fjárhundi. 
Ákjósanlegt er að fyrir 
liggi upplýsingar um 
aldur, kyn, uppruna og 
lífsferil hvers dýrs og 
ekki er verra ef hægt 
hefur verið að mæla 
þyngd þess og hæð á 
herðakamb fyrir dauða.

Albína Hulda 
Pálsdóttir
Dýrabeina-
fornleifafræðingur MA
Auðlindadeild 
Landbúnaðarháskóla 
Íslands Keldnaholti
albinap@gmail.com
Farsími 6979896

Íslensk húsdýr og 
dýrabeinafornleifafræði 
– óskað eftir aðstoð íslenskra bænda 
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eð bestu nýársóskum 
hefst hinn fyrsti 
vísnaþáttur með efni 
tengdu Magnúsi 

Halldórssyni, fyrrum smiðjustjóra 
á Hvolsvelli. Magnús hefur léð 
þessum þáttum ágætt efni, bæði 
sem vísnagerandi en ekki síður 
sem þolandi. En Magnús hefur nú 
lagt sótvinnu sína frá sér, en þess 
í stað gerst sundlaugarvörður við 
sundlaugina á Hvolsvelli. Mikill 
reginmunur er því á öllu fari og 
fínheitum Magnúsar. Gljástrokinn 
og greiddur vel gegnir hann nú 
eins konar óskastarfi þar sem margt 
ber nú fyrir sjónir. Magnús þurfti 
auðvitað að gangast undir hæfnis- 
og þrekpróf svo gerlegt væri að 
láta hann gegna svo ábyrgðarfullu 
eftirliti. Eftir eina þrekraunina í 
lauginni dróst hann upp á bakkann 
þrekaður mjög og illa áttaður og 
gekk rakleitt inn í kvennaklefann. 
Magnús orti þá með eilítilli aðstoð 
þjóðskáldsins:

Mig hulin þrá að klefans dyrum 
dregur,
draumurinn um villta sjónarrönd.
Þangað liggur beinn og breiður 
vegur,
bíða mín þar æskudraumalönd.

Kunningi spurði Magnús hvurnig 
honum hentaði óreglulegur 
vinnutími og þurfa að ganga vaktir. 
Magnús stuðlaði að bragði:

Með vinnutímann víst er ég glaður,
við mér blasir haminguleið,
enda verð ég óreglumaður
alveg fram á síðasta skeið.

Séra Halldór í Holti og Magnús 
hafa lengi átt farsælt samstarf 
bæði við hrossakynbætur og á 
stundum hefur séra Halldór meira 
að segja fengið Magnús til að flytja 
hugvekjur á aðventu í kristindómi 
sínum. Á síðustu aðventu flutti 
Magnús hrifnæma hugvekju. 
Ugglítið hefur hinn nýi vinnustaður 
að einhverju leyti léð Magnúsi 
efnistök í ræðuna, því eitthvað 
komu þar fyrir lýsingar á fáklæddum 
konum. Pétur Pétursson, fyrrum 
læknir á Akureyri, fékk að lesa yfir 
hugverk Magnúsar og orti:

Klakklaust brýst úr hverri raun,
klókur virkjar andans lindir
og djarfur fyrir dágóð laun
drýgir hugrenningasyndir.

Hið nýja starf virðist leggjast vel 
í Magnús. Margt sem fyrir augu 
ber verður honum eldsneyti til  
yrkinga. Eitt af verkum hans er 
að færa sundlaugargestum kaffi 
í heita pottinn eftir sundspretti. 
Magnús segir konur að jafnaði 
halda betur út við sundið en karlar, 
sem þá setjast fyrr í pottinn. Með 
karlakaffinu lætur Magnús oft fylgja 
„sundrímaðar“ hugrenningar sínar:

Þegar skutinn á henni við skörina 
ber
skima þeir allir í laumi.
Vakandi jafnan þá vitundin er
og vonirnar kvikna í draumi.

En reisnin hin gamla nú fallandi fer
og fleira er sjálfsagt í molum.
Hnípinn í flestum því hugurinn er,
– eins og hópur af nýgeltum folum.

Pétur læknir þekkir orðið Magnús 
mæta vel en furðar sig reyndar á 
því hve vel Magnús hefur sloppið 
frá glímum við konur og karla þar 
syðra:

Sæll til leikja sinna gekk,
við Sjafnaryndið slunginn.
Auðna réði að hann fékk
aldrei spark í punginn.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

M

Félag gulrófnabænda 30 ára
Aðalfundur Félags gulrófnabænda 
var haldinn 30. nóvember 
síðastliðinn. Í sumar voru liðin 30 
ár frá stofnun félagsins. 

Félagafjöldi var á fyrsta áratug 
félagsins rúmlega 60 manns og 
endurspeglaði þann fjölda sem ræktaði 
rófur á þeim tíma. Nú er félagafjöldinn 
rúmlega 20 manns enda hafa búin 
stækkað og þeim fækkað.

Félagið hefur staðið að mörgum 
framfaraskrefum í greininni. 
Mörgum tilraunaverkefnum hefur 
verið unnið að heima hjá bændunum 
sjálfum í samstarfi við marga af 
fremstu vísindamönnum á okkar 
sviði, s.s. Sigurgeir Ólafsson, 
Magnús Ágústsson, Guðmund 
Halldórsson, Jónatan Hermannsson 
og Halldór Sverrisson, sem skilað hafa 
verulegri þekkingu til félagsmanna. 
Kálflugan var oftast verkefnið og 
síðan yrkis samanburðartilraunir 
og geymsluskemmdir og í ár voru 
tilraunir með mismunandi varnarefni 
gegn illgresi gerðar á tveimur búum.

Kynnisferðir til rófnabænda 
í nágrannalöndunum hafa verið 
árangursríkar, en félagið hefur 
fjármagnað þær að hluta og undirbúið 
og hlotið til þess styrki úr Aðlögunar- sjóði garð-

yrkjunnar.
Útboð á 

rekstrarvörum 
til félagsmanna 
hefur öðru 
hverju verið 
haldið með 
góðum árangri.

S í ð a s t 
en ekki síst 
hefur hlutverk 
félagsins verið að 
sinna verðlags-, 
kynningar og 
markaðsmálum 
greinarinnar. Í 
því sambandi má 
nefna að á síðasta 
ári var sett í loftið 
heima síðan www.

r o f a . i s 
þar sem 
finna má 
uppskriftir, 
f r é t t i r , m y n d i r 
og annan fróðleik.

Hrafnkell Karlsson á 
Hrauni gekk úr stjórn en 
hann hefur verið formaður 
félagsins lengst af og var einn 
af stofnfélögunum. Honum 
voru þökkuð vel unnin störf 
og hann gerður að fyrsta 
heiðursfélaga félagsins.

Ný stjórn var kosin en 
í henni eiga sæti: Guðni 
Einarsson Þórisholti, 
Einar Magnússon Norður-
Hvoli, Sturla Þormóðsson 

Fljótshólum, Bjarki 
Guðnason Maríubakka og Hjörtur 
Benediktsson Hveragerði. Stjórnin 
mun síðan skipta með sér verkum.

Hollvinasamtök

Á hátíðarfundi sem haldinn var um 
kvöldið voru stofnuð Hollvinasamtök 
íslensku gulrófunnar. Fyrsta markmið 
félagsins er að vinna að því eins 
og kostur er að íslensk frærækt 
gulrófunnar eflist hér á landi.

Það er stór þáttur í vörnum 
Íslendinga gagnvart innflutningi að 
geta boðið upp á íslenskar rófur, en 

þær eru ekki sannarlega íslenskar 
nema notuð séu íslensk yrki ræktuð 
hér heima. Það er einnig spennandi 
að huga að skipulegum kynbótum 
með efniviðinn Maríubakka-/
Kálfafellsrófa með blöndun við 
Ragnars-/Laugarbólsrófu. 

Maríubakka-/Kálfafells- þykir 
bragðbetri og betri að lögun en 
Ragnars-/Laugarbóls- er stórvaxnari. 
Ef hægt er að sameina þessa 
kosti og fá úr einu yrki bragðgæði 
vaxtarhraða og fallega lögun er til 
mikils unnið. Allir geta orðið aðilar 
að hollvinasamtökunum og ekki verða 
innheimt félagsgjöld, en fé safnað ef 
þess gerist þörf.

Ný stjórn Félags gulrófnabænda: Einar Magnússon Norður-Hvoli, Sturla Þormóðsson Fljótshólum, Bjarki Guðnason Maríubakka, Guðni Einarsson Þórisholti 
og Hjörtur Benediktsson Hveragerði. 

Hannes í Stóru-Sandvík hefur um 
árabil ræktað fræ af Sandvíkurrófum, 
sem eru afsprengi Kálfafellsrófunnar 
og hafa reynst vel.

gerði grein fyrir tilraun með varnarefni gegn illgresi sem hann stjórnaði í sumar hjá nokkrum 
bændum. Fráfarandi formaður, Hrafnkell Karlsson, stendur 
hér á milli þeirra.

Konur í hópi gulrófnabænda stilltu sér upp fyrir myndatöku.

Hjörtur Benediktsson og Ragna dóttir hans 
sungu nokkur jólalög við undirleik Bjargar 
Hilmisdóttur, konu Hjartar.
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Fréttir

B. Jensen, sláturhús, kjötvinnsla og verslun:

Stefnir í metár í rekstri og umsvifin 
verða aukin á næstu árum
– fjölskyldufyrirtæki sem leggur áherslu á hreinar afurðir án aukaefna
Stefnt er að því að efla rekstur 
sláturhúss, kjötvinnslu og 
verslunar B. Jensen í Eyjafirði. 

Stefnir í metár

„Við sjáum fram á að fyrirtækið 
muni nú á næstu misserum stækka 
umtalsvert og árið sem nú er nýhafið 
lofar góðu, útlitið er gott og mér 
sýnist allt stefna í metár hjá okkur,“ 
segir Erik. B. Jensen einbeitir sér 
að svínum, nautgripum og hrossum 
og tekur við gripum á svæði allt frá 
Mývatnssveit og Kelduhverfi í austri 
og Skagafirði í vestri. 

„Við höfum unnið að undirbúningi 
þess að efla okkar rekstur og stækka 
hann og mér sýnist á öllu að það 
takist nú þegar á þessu ári,“ segir 
hann.

Á mörkum Hörgársveitar og 
Akureyrarkaupstaðar

B. Jensen er starfrækt á Lóni ú 
Eyjafirði. Það er á bakka Lónsins 
sem rennur á sveitarfélaga mörkum 
Hörgársveitar og Akureyrar-
kaupstaðar. Stofnandi þess er Benny 
Jensen, slátrari frá Danmörku.

Hann rak um árabil svínabú 
á staðnum, á tímabilinu 1968 til 
1986. Það ár fékkst leyfi til að reka 
sláturhús á staðnum og í kjölfarið var 
sett upp kjötvinnsla og lítil verslun 
í rými framan við þar sem afurðir 
voru seldar. 

Fyrirmyndin er fengin úr heima-
landi Benny, Danmörku, þar sem 
víða tíðkaðist að setja upp litlar 
verslanir við svínabú þar sem 
viðskiptavinir gátu keypt í matinn 
beint af bónda.

Erik sonur Benny og fjölskylda 
hans keyptu reksturinn árið 1998. 
Hann segir að rekstrinum hafi 
hægt og bítandi vaxið fiskur um 
hrygg, hafi í áranna rás vaxið með 
hverju ári og nú stefni í að umfang 
fyrirtækisins muni taka stökk upp 
á við á nýju ári. Þegar hann hafi 
tekið við rekstrinum fyrir einum og 
hálfum áratug hafi að jafnaði verið 
slátrað 6 stórgripum í viku og um 36 
svínum, nú sé á vegum fyrirtækisins 
45 nautgripum slátrað í viku hverri 
og um 180 svínum.

Stöðugleiki í mannahaldi

Öflugri starfsemi á vegum B. 
Jensen helst í hendur við vaxandi 
framleiðslu á vegum Kjarnafæðis, 
sem er stærsti viðskiptavinur 
fyrirtækisins. Starfsmenn hjá B. 
Jensen eru 16 talsins og segir Erik 
að svo muni vera áfram þrátt fyrir 
aukna starfsemi. Hann segir að mikill 

stöðugleiki í mannahaldi hafi ávallt 
verið í rekstri fyrirtækisins, mikið 
til hafi sami mannskapur starfað 
hjá félaginu í áraraðir. „Við höfum 
verið svo heppin að hafa alltaf haft 
með okkur gott starfsfólk sem heldur 
tryggð við fyrirtækið. Það er mikið 
lán og fyrir það erum við þakklát.“

Áhersla á hreinar afurðir

B. Jensen er eina sláturhúsið á 
landinu sem verið hefur í eigu sömu 
fjölskyldu alla tíð og skapar sér 
þannig sérstöðu. Þá nefnir Fannberg 
Jensen, gæðastjóri, sonur Eriks og 
þriðji ættliðurinn sem tekur þátt í 
rekstrinum, að fyrirtækið skapi sér 
einnig sérstöðu með því að bjóða 
einungis upp á hreinar afurðir. Á það 
sé lögð rík áhersla. 

„Við blöndum engum aukaefnum 
í okkar afurðir, hér er hreinleikinn 
í fyrirrúmi og það kunna okkar 
viðskiptavinir að meta,“ segir 
Fannberg. /MÞÞ

Snyrtimennska á bæjum 
hluti af gæðastýringu
Ný reglugerð um gæðastýringu í 
sauðfjárrækt tók gildi um nýliðin 
áramót.

Endurskoðuð reglugerð um 
gæðastýringu í sauðfjárrækt var 
gefin út 20. desember síðastliðinn 
og tók hún gildi um nýliðin ára-
mót. Á aðalfundi Landssamtaka 
sauðfjárbænda 2012 var samþykkt að 
skipa nefnd sem vinna skyldi tillögur 
að breytingum á gæðastýringunni. 
Vinna þeirrar nefndar var lögð 
fyrir aðalfund samtakanna 2013 og 
afgreidd þaðan. Reglugerðin sem 
nú hefur tekið gildi byggir á þeirri 
samþykkt auk þess sem samráð 
var haft við umhverfisráðuneyti, 
Matvælastofnun og Landgræðsluna.

Í reglugerðinni eru skyldur fram-
leiðenda skýrðar nánar en var áður, 
meðal annars hvað varðar skráningu 
í gæðahandbók og skýrsluhalds-
kerfi. Efnismestu breytingar reglu-
gerðarinnar liggja hins vegar í þremur 
viðaukum við hana. Um er að ræða 
viðmiðunar reglur um mat á ástandi 
lands og landnýtingu, fyrirmynd að 
landbóta áætlun og viðmiðunarreglur 
um mat á umhverfisþáttum. Fyrri 
atriðin tvö eru verulega breytt og 
endurbætt en viðmiðunarreglur um 
mat á umhverfisþáttum er nýjung í 
reglugerðinni. 

Fjúkandi plast ekki liðið

Í viðmiðunarreglunum um mat á 
umhverfisþáttum kemur fram að 
leggja skuli mat á sex umhverfisþætti. 
Um er að ræða ástand girðinga, 
umhverfi íbúðarhúss, umhverfi 
útihúsa, umhverfi vélageymslna, 
uppröðun lausra hluta og laust plast. 
Þar sem umræddir þættir eiga við er 
gefin einkunn á bilinu 1 til 3 þar sem 
einkunnin 1 þýðir að ástand mála sé 
í lagi, einkunnin 2 þýðir að umhverfi 
þarfnist lagfæringa og einkunnin 3 
þýðir að umhverfisþættir séu ekki 
í lagi. Fái einhver eða einhverjir 
umhverfisþáttanna einkunnina 3 
teljast aðilar ekki uppfylla skilyrði 
um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 

Hvað varðar þær breytingar sem 
hafa verið gerðar á viðmiðunarreglum 
um mat á ástandi lands og landnýtingar 
eru þær umtalsverðar. Mat á 
landnýtingu byggir á ástandsmati 

sem lýst er í ritinu Sauðfjárhagar 
eftir Sigþrúði Jónsdóttur sem gefið 
var út af Landgræðslunni árið 2010. 
Meðal þess sem einnig er breytt í 
viðmiðunarreglunum er að nú skal 
fara fram mat á ástandi lands á 
afréttum.

Ásýnd býlis er vörumerki

Þórarinn Ingi Pétursson, formaður 
Lands samtaka sauðfjárbænda, segist 
ánægður með breytingarnar. „Til að 
mynda eru þessar nýju viðmiðunar-
reglur varðandi umhverfisþætti 
jákvæð breyting, sem er algjörlega 
tilkomin að okkar frumkvæði. Við 
viljum með þessu bæta ásýnd býla, 
því þar er um að ræða gríðarlega 
mikilvægt ímyndar mál fyrir stéttina. 
Heilt yfir eru þessi mál í mjög góðu 
lagi en tilgangurinn er auðvitað sá að 
þeir sem þurfa að taka sig eitthvað 
á geri það. Það hefur farið fram 
umræða innan stéttarinnar í töluvert 
langan tíma og við viljum að þessir 
hlutir séu í lagi. Ásýnd býlis er okkar 
vörumerki og það skilar sér alla leið 
til neytenda.“

Hvað varðar mat á ástandi afrétti 
segir Þórarinn að með því standi 
ekki til að loka eigi afréttum heldur 
einungis að skerpa skilin milli þeirra 
svæða þar sem gera þarf landbætur 
annars vegar og þeirra svæða þar sem 
gróður er í góðu ástandi hins vegar. 
„Menn vilja ganga vel um landið. Til 
þess að geta nýtt land til framtíðar þarf 
sums ataðar að hjálpa því og þetta er 
til þess gert.“

Hefur jákvæð áhrif

Að sögn Þórarins ætti nýja 
reglugerðin að hafa jákvæð áhrif á 
sauðfjárræktina. „Tilgangurinn með 
þessu öllu saman er að við erum að 
marka okkur stefnu um að framleiða 
gæðavöru undir vissum stöðlum. Það 
getur þýtt að einhverjir aðilar standist 
ekki staðla og þá verða menn annað 
hvort að bæta sig eða víkja. Við viljum 
að sem flestir taki þátt í gæðastýringu 
og stundi ábyrga framleiðsluhætti. 
Þessi reglugerð á að hjálpa mönnum 
til þess. Ég hvet bændur til að lesa 
hana yfir í rólegheitum og kynna sér 
hana.“ /fr

Umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar:

Heiðargerði og Espilundur hlutu viðurkenningu 
fyrir góða umgengni og umhirðu
Umhverfisnefnd Eyjafjarðar-
sveitar hefur veitti tvenn 
umhverfis verðlaun fyrir árið 
2013. Að þessu sinni hljóta viður-
kenningu ábúendur í Hleiðar-
garði, þau Helga Sigurðardóttir 
og Þór Jóhannsson, og eigendur 
Espi lunds, þau Ásta Sveinsdóttir 
og Kristinn Jónsson. Ábúendur 
beggja jarðanna hafa unnið að 
uppbyggingu á nánasta umhverfi 
sínu af mikilli eljusemi.

Umhverfisnefnd veitir umhverfis-
verðlaun annað hvert ár og er reynt að 
velja annars vegar atvinnurekstur og 
hins vegar íbúðarhús sem þykja skara 
fram úr fyrir snyrtilega umgengni eða 
átak í umhverfismálum. 

Umhverfisnefnd veitir umhverfis-
verðlaun annað hvert ár og þá er 
reynt að velja annars vegar atvinnu-
rekstur og hins vegar íbúðarhús 
sem þykja skara fram úr fyrir 
snyrti lega umgengni eða átak í 
umhverfismálum. 

Umferðin um Héðinsfjarðargöng 
jókst um 2 prósent í október 
síðastliðnum en í sumar var 
minni umferð um göngin en í 
fyrrasumar. Umferðin það sem 
af er ári er þó í heild meiri, eða 
sem nemur 2,3 prósentum.

Þrátt fyrir að daglega 
meðalumferðin að sumri til, SDU, 

hafi dregist saman um 4% frá 
árinu áður hefur heildarumferðin 
samt sem áður aukist um 2,3%. 
Nú stefnir að meðalumferðin 
um göngin allt árið (ÁDU) fari í 
rúmlega 550 bíla á sólarhring. Ef 
þessi áætlun gengur eftir verður 
þetta mesta meðalumferð sem farið 
hefur um göngin frá upphafi. 

Héðinsfjarðargöng:

Ríflega 2% aukning 
umferðar milli ára
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Dagana 29. til 31. janúar verða 
haldin námskeið þar sem farið 
verður yfir helstu þætti er lúta 
að grunn hönnun fjósa, frágangi 
og notkun þeirra. Námskeiðin 
verða á Suðurlandi, Skagafirði 
og í Eyjafirði.

Fjallað verður um nýjungar á 
sviði mjaltatækni og hönnunar 
á mjaltaaðstöðu sem og kynntar 
mikilvægustu breytingar á 
hönnunar forsendum síðustu 10 ár. 
Á námskeiðinu verður lögð sérstök 
áhersla á hönnun á sk. velferðarstíum 
eða velferðarrými og kynntar nútíma 
lausnir við hönnun mjaltaþjónafjósa. 
Rætt verður um í máli og myndum 
um tækifæri og vandamál sem 
skapast þegar bú eru stækkuð og 
þeim breytt auk fleiri atriða.

Fyrirlesari á námskeiðunum 
verður Snorri Sigurðsson, ráðgjafi 
við Þekkingarsetur landbúnaðarins 
í Danmörku.

Snorra Sigurðsson þekkja 
flestir bændur hér á landi, en hann 
hefur unnið við bæði kennslu og 
rannsóknir í tengslum við nautgripa-
rækt í mörg ár og hefur verið ötull 
við að miðla fræðslu til bænda með 
tíðum greina skrifum í Bændablaðið 
og á heimasíðu Landssambands 
kúabænda. Snorri starfar sem 
ráð gjafi hjá Þekkingar setri land-
búnaðarins í Danmörku og er 
aðalstarf hans að leiðbeina dönskum 
kúabændum um atriði sem lúta að 
mjólkurgæðamálum, tækni í fjósum 
og aðbúnaði gripa og hönnunar á 
nærumhverfi þeirra.

Greiða þarf kr. 12.500 fyrir þátt-
töku en námskeiðin uppfylla kröfur 
Starfsmenntasjóðs Bænda samtaka 
Íslands um tímalengd og faglegt 
innihald og því geta þátttakendur sótt 
um styrk frá sjóðnum eftir að þátttöku 
er lokið. Staðfesta þarf skráningu á 
námskeiðið í síma 480-5600 eða með 
tölvupósti til: landstolpi@landstolpi.
is Námskeiðin hefjast kl. 9 og lýkur 
kl. 17

Pósturinn 
vinnur nú 
að sam-
ræmingu á 
staðsetningu 
bréfa kassa í 
d re i f  bý l i . 
Pósturinn 
þ j ó n a r 
um 6.000 
h e i m i l u m 
í sveitum 
l a n d s i n s 
og skiptir 
stað setning 
bréfakassa 
miklu máli varðandi hagkvæmni í 
dreifingu því bréfum hefur fækkað 
mikið á síðustu árum. 

Að því er fram kemur í 
tilkynningu frá Póstinum er markmið 
fyrirtækisins að afhenda póst til 
móttakenda á réttum stað og á réttum 
tíma og er því mikilvægt að tryggt sé 
að móttökuskilyrði séu skv. lögum og 
reglum, en þau er meðal annars, rétt 
utanáskrift, rétt hæð bréfalúga, gott 
aðgengi að lúgu og rétt staðsetning 
á bréfakössum í sveitum.

Þessi vinna hefur gengið vel og yfir 
90% bréfakassa eru rétt staðsett í dag 
samkvæmt reglugerð um alþjónustu 
og framkvæmd póstþjónustu, en þar 
segir m.a.: „Í dreifbýli skal bréfakassi 
vera staðsettur við eða í húsi ef 
lengd heimreiðar er ekki lengri en 
50 metrar. Ef heimreið er lengri en 
50 metrar skal bréfakassi staðsettur 
við vegamót. Bréfakassi skal ekki 
vera staðsettur fjær en 500 metra frá 
húsi að jafnaði, undantekning er ef 
heimreið er yfir 2.000 metrar að stöku 
heimili.“

Pósturinn:

Samræmir 
bréfakassa

Frá hugmynd að fjósi
– námskeið um tæknilegar lausnir í fjósum

Snorri Sigurðsson

Vegagerðin hefur kynnt fram-
kvæmdir við byggingu nýrrar 
brúar yfir Jökulsá á Fjöllum við 
Grímsstaði og vegaframkvæmd 
á Hringvegi 1. Framkvæmdin 
er í Skútustaða hreppi í Suður-
Þingeyjarsýslu og Norðurþingi í 
Norður-Þingeyjarsýslu.

Byggð verður um 230 m löng 
ný brú yfir Jökulsá á Fjöllum. 
Fyrir hugað er að nýtt brúarstæði 
verði um 500 m sunnan og ofan 
við núverandi brú. Í tengslum við 

brúarbygginguna verður vegagerð á 
um 2,6 km löngum kafla. Núverandi 
vegur á þessum kafla er 3,7 km 
langur. Við framkvæmdina styttist 
Hringvegurinn því um 1,1 km. 

Framkvæmdin er ekki mats-
skyld. Kanna þarf matsskyldu fram-
kvæmdar innar skv. 6. gr. laga nr. 
106/2000 því framkvæmda svæðið 
verður í minna en 100 m fjar lægð 
frá fornleifum. Þá liggur Hring vegur 
vestan Jökulsár um náttúruverndar-
svæði samkvæmt Svæðisskipulagi 

miðhálendis Íslands 2015 og 
efnistaka úr námu B sem er vestan 
Jökulsár verður meiri en 50 þús. m3. 

Skipulagsstofnun hefur óskað 
eftir að eftirtaldir aðilar veiti 
umsögn um málið: Norður þing, 
Skútustaðahreppur, Heilbrigðis-
eftirlit Norðurlands eystra, Minja-
stofnun Íslands, Orkustofnun og 
Umhverfisstofnun. Ákvörðunar 
Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmdarinnar er að vænta 3. 
janúar 2014.

Ný brú verður byggð yfir Jökulsá 
á Fjöllum við Grímsstaði
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Fréttir

Töluvert var grisjað af skógi á 
Norðurlandi á nýliðnu ári. Átta 
fullhlaðnir bílar hafa farið með 
farm í Elkem á Grundartanga. 
Hver bíll tekur um 40 rúmmetra í 
hverri ferð. Þá var stefnt að því að 
fylla á níunda bílinn fyrir áramót 
með grisjunarviði frá Vöglum á 
Þelamörk. 

Alls hafa þá 350-360 rúmmetrar 
skilað sér í Elkem, af Norðurlandi 
einu, yfir allt árið. Er þá ótalið það 
magn sem komið hefur frá öðrum 
landshlutum, en gert er ráð að 
heildarafhending af öllu landinu verði 
um 2.500 rúmmetrar. Þetta kemur fram 
á vef Norðurlandsskóga.

Grisjunarviðurinn af Norðurlandi 
kemur aðallega úr skógum sem 
Skógrækt ríkisins hefur umsjón með; 
frá Vöglum í Fnjóskadal, Vöglum á 

Þelamörk og Reykjarhóli í Skagafirði. 
Skógræktarfélag Eyfirðinga og 
Húsavíkurbær sendu líka frá sér tvö 
hlöss í ár. 

Meðfylgjandi myndir voru teknar á 

Vöglum á Þelamörk þar sem bræðurnir 
Teitur og Valgeir Davíðssynir, 
starfsmenn Skógræktar ríkisins, unnu 
að því að spila viðinn út úr lundunum 
og keyra á lestunarstað.  /MÞÞ

Út er komin fjórða skýrslan 
um fuglalíf í Krossanesborgum, 
en talið er á fimm ára fresti í 
fólkvanginum. Krossanesborgir 
voru friðlýstar sem fólkvangur árið 
2005 í anda Staðardagskrár 21, en 
svæðið er mikilvægur varpstaður 
fugla í Eyjafirði. Sumarið 2013 
fundust þar 23 tegundir varpfugla, 
samtals 613 pör, sem er fækkun um 
45 pör frá síðustu talningu sumarið 
2008.

Helstu niðurstöður sem greint 
er frá í skýrslunni eru að grágæs, 
rauðhöfðaönd og stokkönd hefur 
fjölgað verulega en vaðfuglum hefur 
lítillega fækkað. Gera má ráð fyrir 
að aukinn trjágróður geti leitt til 
fækkunar heiðlóu, jaðrakans og spóa. 

Hettumáfar voru mun færri en 2008 
og engar kríur urpu nú í fiðlandinu. 
Öðrum máfum hefur fjölgað. 

Spörfuglum hefur fjölgað 
verulega frá 2008 og munar þar 
mest um að fjöldi þúfutittlinga er 
svipaður og fyrir umtalsverðan felli 
þeirra vorið 2006. Stóru máfarnir 
sílamáfur og silfurmáfur eru enn í 
sókn og nú hefur varpsvæði þeirra 
teygt sig út fyrir friðlandið.

Skýrsluna rituðu Sverrir 
Thorstensen og Þorsteinn Þorsteins-
son að beiðni umhverfisnefndar 
Akureyrarbæjar. Hún er afar fróðleg 
fyrir áhugafólk um fuglalíf og hana 
prýða fallegar myndir eftir Eyþór 
Inga Jónsson, Pétur Halldórsson og 
Sverri Thorstensen.

Skýrsla um fuglalíf í Krossanesborgum:

Mikilvægur varpstaður fugla í Eyjafirði

Töluvert grisjað af skógi  
á Norðurlandi á nýliðnu ári

Skráningu í nám við Fjölbrauta-
skóla Norðurlands vestra fyrir 
vorönn er lokið mun nemendum 
við Dreifnám í Austur-Húnavatns-
sýslu fjölga um sex um áramót. 
Fyrir áramót voru þeir 13 talsins 
og munu því verða 19 að loknu 
jólaleyfi.

Nýnemarnir eru ólíkir innbyrðis, 
þeir hafa ýmist verið í öðrum skólum 
nú á haustönn og eru að flytja heim 

eða eru að byrja nám eftir langt hlé. 
Einnig eru dæmi um að nemendur 
hafi búið á heimavist FNV og nýti 
nú tækifærið og haldi áfram námi í 
heimabyggð.

Þessi tíðindi eru sérlega gleðileg 
og sýna svo ekki verður um villst að 
dreifnám í Austur-Húnavatnssýslu 
er að festa sig í sessi og sanna gildi 
sitt fyrir heimamönnum. Þetta kemur 
fram á vefnum Feykir.is.

Fjölgun um 50% í dreif náminu 
í Austur-Húnavatnssýslu

Spörfuglum hefur fjölgað í Krossanesborgum frá síðustu talningu, þar á 
meðal þúfutittlingum.  Mynd / Eyþór Ingi Jónsson

Rætt var um vaxtarkröfur sem 
gerðar eru til grenis á öðrum 
þemadegi vetrarins sem haldinn 
var í Gömlu Gróðrarstöðinni við 
Krókeyri á Akureyri fyrir áramót.  
Þar eru til húsa Skógrækt ríkisins 
og einnig Norðurlandsskógar.

Valgerður Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Norðurlandsskóga, 
ræddi um vaxtarkröfur sem gerðar 
eru til grenis og greindi frá könnun 
sem hún hefur gert meðal 17 skóg-
fræðinga á því hvar þeim fyndist 
hentugt að rækta greni og hvar ekki, 
hvaða tegundir og svo framvegis. 

Í ljós kemur að nokkuð skiptar 
skoðanir eru á notkun grenis meðal 
skógfræðinganna þótt flestir mæli 
helst með ræktun þess í gras- og 
blómlendi eða þar sem jarðvegur er 
nógu djúpur og frjósamur.

Blá-, hvít- og rauðgreni þykja 
ekki hentugar tegundir

Þá er greinilegt að vænlegast þykir 
að leggja áherslu á sitkagreni og 
sitkabastarð, en á Norðurlandi 
hefur nær eingöngu verið ræktaður 
sitkabastarður á síðari árum. 
Blágreni, hvítgreni og rauðgreni 
þykja ekki hentugar tegundir nema 
til skrauts og rauðgrenið helst inn 
í eldri skóg þar sem skjól er gott. 

Á fundinum kom í ljós að fólki 
þykir þörf á að fá mikla umræðu 
um greni og notkun þess í skóg-
rækt og líka meiri rannsóknir. 
Fundurinn var vel sóttur. Um 
tuttugu manns komu og hlýddu 
á erindi Valgerðar og tóku þátt í 
umræðum segir á vefnum skogur.
is.

Greni í skógrækt
– Vænlegast þykir að leggja áherslu á sitkagreni

Hagsæld á Íslandi hefur verið mæld 
með ýmsum mælistikum í gegnum 
tíðina. Áhugavert er að skoða þetta 
út frá innflutningi á dagblaðapappír, 
en þar hrundi innflutningurinn 
við upphaf efnahags kreppunnar 
2008. Hefur gengið hægt að rétta 
úr kútnum og er innflutningur á 
dagblaðapappír enn langt undir 
metárinu 2006, þegar flutt voru inn 
rúm 18 þúsund tonn, og svipaður og 
hann var árið 1999 og á árinu 2008, 
þegar innflutningurinn nam um 8 
þúsund tonnum. 

Blaðaútgáfa endurspeglar gjarnan 
væntingar verslunar og þjónustu um 
sölumöguleika á markaði í gegnum 
auglýsingar. Í uppsveiflu er mikið 
auglýst og meira prentað af dag blöðum 
en ella og kemur þetta greinilega 
fram í tölum Hagstofu Íslands um 
innflutning á dagblaðapappír.  

Á árinu 2013 virðast væntingar 
verslunar og þjónustu ekki vera 
að skila sér í prentun, sem er enn 
á svipuðu róli og 2008. Væntingar 
glæddust aðeins á árinu 2011 um að 
efnahagslífið væri að rétta eitthvað úr 
kútnum og bjartara væri fram undan. 

Það sést líka greinilega í auknum 
innflutningi á dagblaðapappír, sem 
fór úr 6.845 tonnum árið 2010 í 9.125 
tonn árið 2011. Síðan dró úr þessum 
væntingum og innflutningur minnkaði 
í kjölfarið niður í 8.891 tonn á árinu 
2012. 

Miklar væntingar voru víða 
bundnar við nýja ríkisstjórn síðast-
liðið vor og að efnahagslífið færi 
að taka við sér. Vandræðagangur 
við að sannfæra fólk um að leyst 
yrði að einhverju leyti úr vanda 
íslenskra heimila samkvæmt loforðum 
stjórnarflokkana hélt væntingum þó 
greinilega niðri. Þetta má bæði sjá í 
innflutningstölum á dagblaðapappír 
og eins í sölutölum nýrra bíla sem er 
langt undir væntingum. Það verður því 
afar fróðlegt að sjá innflutnings tölur á 
dagblaðapappír á næstu mánuðum og 
hvort væntingar til aukinnar velsældar 
aukist í þjóð félaginu í kjölfar 
afgreiðslu á skuldaleiðréttingar-
máli ríkis stjórnarinnar. Einnig hvort 
stjórnin hafi þor til að afgreiða afnám 
vísitölutryggingar lána, sem er í raun 
miklu stærra efnahagsmál.

 /HKr.

Innflutningur á dagblaðapappír endurspeglar oft hagsældarvæntingar:

Hægt miðar að komast upp 
úr hjólförum hrunsins 2008

           Ár    Tonn

2006 18.097

Innflutningur 

 1999-2013
dagblaðapappírs

Átta fullhlaðnir bílar fóru með farma úr norðlenskum skógum af grisjunarviði á síðasta ári til málmblendiverksmiðju 
Elkem á Grundartanga. Samtals voru það um 350 til 360 rúmmetrar af timbri, en um 2.500 rúmmetrar af landinu öllu.

Íslenskir skógar eru þegar farnir að gefa af sér talsvert af timbri vegna 
grisjunar. 
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Framleiðnisjóður landbúnaðarins
Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr sjóðnum, sem falla innan þess ramma sem sjóðnum hefur verið 
settur í bókun með Búnaðarlagsamningi 2013-2017 og með fyrirvara 
um framlag í fjárlögum 2014.
Að Framleiðnisjóður verði leiðandi stuðningsaðili við þróunar- og nýskö-
punarstarf landbúnaðarins m.a. með: 

a. Stuðningi við rannsóknarstarf og aðra þekkingaröflun. 
b. Stuðningi við nýsköpunar- og þróunarstarf.
c. Stuðningi við sérstakt orkuátak, sem ætlað verði að bæta orkunýtin-

gu og auka hlut innlendrar orku til landbúnaðarnota. 
d. Stuðningi við sérstakt átak til að efla og bæta búrekstur. Því verði 

m.a. ætlað að auka framleiðni, bæta afkomu, stuðla að fjölþættari 
nýtingu bújarða og fjölga atvinnutækifærum. 

e. Stuðli að eflingu kornræktar m.a með stuðningi við gunnfjárfest-
ingar til markaðsfærslu á íslensku korni.

Kallað er eftir umsóknum frá bændum, samvinnuhópum bænda og 
aðilum innan rannsókna- og þróunargeirans. Við ákvarðanatöku 
um úthlutanir undir d-lið njóta forgangs þau verkefni sem fela í 
sér verulega nýbreytni og sem hafa það að markmiði að stuðla að 
fjölgun atvinnutækifæra í sveitum. Undir e-lið njóta þau verkefni 
forgangs sem nýtast á félagslegum grunni.
Þá mun sjóðurinn veita styrki til framhaldsnáms (MS eða PhD) á 
fagsviði sjóðsins.
Umsóknafrestur er til  31. janúar 2014  (póststimpill gildir)
Nánari upplýsingar má finna á heimsíðu sjóðsins www.fl.is, einnig má 
senda tölvupóst á netfangið fl@fl.is eða hringja á skrifstofu sjóðsins í 
síma 430-4300. 
Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins,  
Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnes.
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu sjóðsins, www.fl.is.

Hágæða lampar frá Philips 
á frábæru verði

ÞAÐ ERU BJARTIR 
TÍMAR FRAMUNDAN! 

Vnr. 11101-7
Halogen útilýsing á staur 
eða á vegg. 150W pera fylgir. 29.900kr.

- ALLA DAGA
VIÐ ÞJÓNUM ÞÉRLAGNAVERSLUN
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LÆKKAÐ VERÐ

Tilboð á sérmerktum þorrablóts staupum
 Skál fyrir því !

  

Nýbýlavegi 26-28 ( Dalbrekkumegin ) |  200 Kópavogi  |  Sími 568 8838  | www.prentunogpokkun.is
A U G L Ý S I N G A V Ö R U R

Ford herjeppi 1942–1944
Átt þú eða veist um 
svona bíl sem er til sölu 
í heilu lagi eða pörtum?
Ég er að gera upp Ford 
herjeppa 1942 og vant-
ar ýmislegt í hann, t.d. 
vél eða vélarblokk o.fl.
Bíllinn hjá mér á að 

vera eins upprunalegur (original) og kostur er.
Vinsamlegast hringið í Atla Vilhjálmsson í síma 568-1411 eða 897-1852 
Netfangið er: betribilar@simnet.is 

Bændablaðið
Þegar mikið

liggur við
að koma 

skilaboðum
örugglega á 

framfæri

Smáauglýsingar

56-30-300
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Fréttir

Ályktun Hólamannafélagsins – hollvinafélags Háskólans á Hólum:

Vill að Alþingi og stjórnvöld 
tryggi framtíð skólans
Stjórn Hólamannafélagsins skorar 
á Alþingi og stjórnvöld að taka 
höndum saman um að tryggja sem 
best framtíð Háskólans á Hólum, 
sem sjálfstæðrar og framsækinnar 
háskólastofnunar. Var ályktun þess 
efnis samþykkt á stjórnarfundi í 
félaginu 13. desember síðast liðinn, 
en þar segir enn fremur:

„Ekki þarf að minna á margra 
alda sögu Hólastaðar sem biskups-, 
menningar- og menntaseturs og þá 
skyldu sem samtíminn hefur við slíka 
helga sögustaði. Þeirri skyldu verður 
best sinnt með því að efla starfsemi 
á staðnum sem verður þjóðinni að 
sem mestu gagni. Þar hefur tekist 
einstaklega vel til.

Á síðustu árum hefur Háskólinn 
á Hólum byggt upp öflugar og 
hagnýtar námsbrautir á háskólastigi 
í hestafræðum, ferðamálafræðum og 
fiskeldi og fiskalíffræði. Einnig er í 
boði rannsóknartengt framhaldsnám 
á meistarastigi. Rétt er að benda á að 
það starf sem unnið er í Háskólanum á 
Hólum er þjóðhagslega mikilvægt og 
er á fræðasviðum sem aðrir háskólar 
sinna ekki. Afar mikilvægt er að 
skólanum sé gert kleift að sinna þeim 
með viðunandi hætti.

Þrátt fyrir að fjárveitingar til skól-
ans hafi ekki fylgt eftir örri stækkun 
hans, hefur tekist að þróa skólastarfið 
og byggja upp alþjóðleg sambönd 
með öruggum hætti. Jafnframt gegnir 
skólinn mikilvægu hlutverki í héraði 
sem öflugur þekkingar grunnur og 

stoð við ýmsa aðra starfsemi á þeim 
slóðum. Því er brýnna en nokkru sinni 
fyrr að tryggja skólanum nauðsyn-
legt fjármagn næstu ár til að tryggja 
sjálfstæði hans og efla núverandi 
starfsemi,“ segri í ályktun stjórnar 
Hólamannafélagsins.

Það er sannarlega að bera í 
bakkafullan lækinn nú í upphafi 
árs að tala um mikilvægi þess að 
setja sér markmið í það minnsta 
ef markmiðin fjalla um léttari 
líkama eða nýjar venjur í hreyf-
ingu og fæðuvali. Vissulega er 
heppilegt fyrir okkur öll að meta 
stöðu okkar reglulega og ákveða 
í framhaldi af því að bæta það 
sem betur má fara og finna síðan 
leið sem hentar okkur til að bæta 
lífið á virkan hátt. Já, einmitt 
bæta lífið. Pælum aðeins í því 
hvernig við getum bætt okkar 
eigið líf, ég og þú?

Lífsgæði snúast um fjölmarga 
þætti en vilji maður viðhalda lífs-
gleði og hamingju er alveg nauð-
synlegt að setja ánægjustundir á 
dagskrána sína. Margar rannsóknir 
hafa sýnt að ánægjulegar og gef-
andi athafnir eru virkilega mikil-
vægar fyrir fólk og að þær hafa 
forvarnargildi gegn leiða, depurð, 
framtaksleysi, vonleysi og þung-
lyndiseinkennum. Ánægjulegar og 
gefandi athafnir byggja þig upp 
og gefa þér orku, framtak, gleði, 
bjartsýni, jákvæðni og sælu í sál. 
Slítandi og erfiðar athafnir taka 
af þér toll og ef þær einar fylla 
dagskrána þína þá þreyta þær þig 
og draga niður. Eitt af því sem ein-
kennir þá sem þjást af þunglyndi 
er ánægjuskortur, ekkert er gaman 
lengur, sú gleði sem eitt sinn var 
er horfin og það sem áður gladdi 
ekki lengur eftirsóknarvert. Þeir 
sem búa við mikið álag, streitu, 
kröfur, hraða og viðvarandi þeytu 
finna fyrir sömu einkennum. 

Við erum þannig gerð að við 
beinum ósjálfrátt og ómeðvitað 
athygli okkar að því sem við 
teljum mikilvægast á hverri 
stundu. Þegar það eru verkin sem 
hrópa og kalla af því að við erum 
önnum kafin þá fá þau athygli 
okkar. Það sama gerist þegar 
annað fólk vill fá okkur til að taka 
eitt eða annað að okkur, athyglin 
beinist þá að því og ánægjulegu 
athafnirnar okkar falla fyrir borð. 
Svo er það vísindalega sannað að 
það sem við beinum athyglinni að 
það stækkar, í huga okkar og lífi. 
Alveg eins og lambær í heiði sem 
horft er á með kíki stækka í okkar 
augum þegar við beinum kíkinum 
að henni. Á meðan athyglin 
beinist að verkum, vinnu og 
viðfangsefnum sem umhverfið og 
aðrir ætlast til af okkur fá gefandi 
ánægjustundir og áhugamál ekki 
kastljós athyglinnar í huga okkar. 
Vissulega þurfum við að sinna 
störfum okkar og verkefnum en 
þau taka toll og það er varasamt að 
gefa þeim nær allan tíma sinn. Þá 
mæta gefandi gleðistundir sífellt 
afgangi og ekkert verður úr. Við 
hættum að sinna ánægjulegum 
og gefandi viðfangsefnum og 
áhugamálum. Svo hættir okkur 
jafnvel líka að langa til þess 
enda njóta þessi viðfangsefni 
engrar athygli. Pældu aðeins í því 
hversu margar athafnir dagsins, 
vikunnar, mánaðarins eru gefandi 
og gleðilegar og hversu margar eru 
slítandi, gráar og gleðisnauðar? 

Við þurfum öll að sýna skyn-
semi og huga að okkar eigin hegð-
un, hugsun, lífsstíl, hamingju og 
líðan. Gleymum því ekki að líðan 
er smitandi, bæði góð og slæm. Ef 
við gefum okkur ekki tóm fyrir 
gefandi athafnir til að hlúa að eigin 
gleði, jákvæðni og sælu er hætta 
á að við sígum niður í gráma, 
vanvirkni, depurð og leiða og það 
hefur áhrif á alla þá sem ganga 
gegnum dagana með okkur. Þess 
vegna þurfum að setja ánægju-
legar athafnir, gefandi sælustundir 
og gleði á dagskránna okkar árið 
2014, bæði fyrir okkur sjálf, þá 
sem við mætum í hversdeginum 
og þá sem við elskum mest.

Þess vegna er kjörið, núna í 
upphafi árs, að taka fram dag-
bókina, dagatalið eða minnislista 
og taka frá tíma fyrir gefandi 
stundir, ánægjulegar athafnir og 
áhugamál. Það sem þér sjálfum 
finnst virkilega gaman og gefandi, 
það sem fyllir þig ánægju, sælu, 
bjartsýni og gleði. Taktu frá 
tíma til að hrífast, hlæja, finna 
fyrir fjöri, fögnuði, sælu, kátínu, 
ánægju, unaði og hlýju í sál. 

Byrjaðu á að skrá niður 20 
atriði sem veita þér ánægju. Bæði 
atriði sem þú getur gert inni á 
heimili þínu og utan þess, með 
öðru og einn, atriði sem kosta 
ekki neitt og atriði sem þarf að 
greiða fyrir. Gefðu þér viku til að 
skrifa niður þessi atriði 20 eða 
fleiri. Þau gætu til dæmis verið: 
Að fara í heimsókn til vinafólks, 
eiga ástardag með maka eða sælu-
dag með barninu þínu, foreldri eða 
systkini. Að gefa sér langa góða 
stund til að lesa úrvals bók eða að 
fara í sund og heita pottinn og hafa 
nógan tíma. Að hlusta á tónlist og 
gefa sér tíma til að elda nýjan rétt 
og bjóða gestum í mat. Að fara á 
tónleika, í leikhús, bíó, á sérstakan 
stað, í bíltúr, keilu, gönguferð, 
hjólatúr, ferðalag, að dansa eða á 
veitingahús. Það getur líka verið 
afar gefandi að taka þátt í ánægju-
legum athöfnum í hópi. Til dæmis 
í kór, ferðafélagi, handverkshópi 
eða einhverskonar félagi. Svo er 
líka hægt að stofan hóp, matar-
klúbb, bókaklúbb, umræðu hóp 
um ákveðið áhugasvið eða hóp 
sem ætlar njóta saman gefandi 
stunda á einhvern hátt. 

Ánægjulegar athafnir eru 
NAUÐSYNLEGAR fyrir 
geðheilsuna og til að létta og 
bæta lífið. Gerðu SKRÁ fyrir 
athafnir sem þér finnast gefandi 
og skemmtilegar og ákveddu að 
setja þær á dagskrá. Það færir 
okkur hamingju og betri andlega, 
líkamlega og félagslega heilsu að 
eiga smærri og stærri ánægjulegar 
gefandi stundir á hverjum degi, í 
hverri viku, hverjum mánuði og 
á hverju ári. Þú veist ekki hve 
mörg tækifæri þú hefur, settu 
ánægjulegar og gefandi athafnir 
á dagskrána þína NÚNA!

Heimildir: J.S. Beck og
www.reykjalundur.is.

Listin að lifa – geðheilsa
Kristín Linda Jónsdóttir sálfræðingur

Ánægjustundir

Fundu þrjár kindur í Hrauntungu
Magnús Skarphéðinsson, bóndi í 
Svartárkoti í Bárðardal, skrapp 
á fjórhjóli upp í Suðurárbotna 
rétt fyrir jól til að kíkja eftir 
fé og fann þá þrjár kindur í 
Hrauntungu. Þetta voru ær og 
lamb frá Friðriki í Álftagerði 
í Mývatnssveit og veturgömul 
ær frá Haraldi á Grænavatni í 
sömu sveit. Mjög vel gekk að reka 
þær upp fyrir Suðurá og niður í 
aðhald við Stóru-Flesju.

Þangað voru þær sóttar á bíl og 
komið með þær heim í Svartárkot. 
Að sögn Magnúsar er ástandið á 
fénu þokkalegt en sennilega eru þær 
glaðar að komast í hús, en greint var 
frá þessu á vefsíðunni 641.is

Það var frekar snjólétt yfir öllu 
og ágætt færi þegar Magnús var 
á ferðinni að því er fram kemur á 
vefnum 641.is. En það breyttist svo 
um hátíðarnar þegar snjó kyngdi 
niður á norðanverðu landinu. 

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 Kindurnar þrjár þar sem þær fundust 

í Hrauntungu í Suðurbotnum.  
 Mynd / Magnús Skarphéðinsson

Hólar í Hjaltadal.  Mynd / HKr.

Kapparnir þrír ásamt útibússtjóra MS á Selfossi, talið frá vinstri: Guðmundur Geir Gunnarsson útibússtjóri, 
Guðmundur Eiríksson, Pétur Hr. Sigurðsson og  Garðar Gestsson. Mynd / MHH

Þrír starfsmenn MS Selfossi, eða 
Mjólkurbús Flóamanna, létu 
formlega af störfum um áramótin 
eftir langt og farsælt starf. 

Þetta eru þeir Garðar Gestsson, 
sem hætti eftir 40 ára starf, en 
hann hóf störf í mjólkurbúinu 29. 
september 1973. Hann byrjaði 
á bifreiða verkstæðinu sem 
bifvéla virki en endaði starfsferil 
sinn síðustu ár sem verkstjóri í 
flutningadeild. 

Þá lét Pétur Hr. Sigurðsson af 
störfum eftir 44 ára starf. Hann hóf 
störf í búinu 1. júní 1962, þá aðeins 
15 ára gamall, sem brúsastrákur.
Pétur vann í flestum deildum búsins, 
m.a. í skyr og jógúrt,á síutækjunum, 
í G-vörudeildinni í nokkur ár og 
síðustu árin í duftvinnslunni. 

Loks var Guðmundur Eiríksson 
að láta af störfum eftir 50 ára starf 
sem hann byrjaði í mjólkurbúinu 
hinn 1. maí 1963, sem sumar-

starfsmaður. Fyrsta verk hans var 
að umstafla osti á gerjunarlager, 
sem voru 15 kg ostablokkir og 
allt gert á höndum. Hann og Pétur 
unnu einnig fyrstu ár sín við að 
setja skyr í dósir, sem var alveg ný 
pökkunaraðferð, en skyrið hafði 
alltaf verið í smjörpappír fram að 
því. Frá árinu 1981 og til starfs-
loka var Guðmundur verkstjóri í 
mjólkurbúinu, lengst af sem yfir-
verkstjóri. /MHH

Hættu hjá mjólkurbúinu á Selfossi 
eftir samtals 137 ára starf
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Bændablaðið
Kemur næst út
23. janúar

Smáauglýsingar 

56-30-300 
Dreift í

31 þúsund 
eintökum!

Ertu tilbúinn?
2014 blásarinn frá DALEN er hannaður fyrir verktaka og allra erfiðustu 
aðstæður.
Hægt er að tengja blásarann á þrjá vegu:  
Að framan á frambeisli, að aftan til þess að bakka og að auki er hægt að 
draga blásarann.
Beintengt drif, engar keðjur
Vinnslubreidd: 270 cm
Aflþörf: 140 hö
Aflúrtakshraði: 1000 snún/mín
Vökvasnúningur á túðu
Vökvatjakkur á túðu

DALEN 2014 - Blæs þar sem aðrir brotna.

Bændur - verktakar: Hafið samband við okkur og  
tryggið ykkur eintak. Eigum einnig fyrirliggjandi 
minni stærðir snjóblásara frá DALEN.

Öflugir blásarar 
 fyrir öfluga traktora

ÞÓR HF  |  Reykjavík: Krókhálsi 16  |  Sími: 568-1501  | Akureyri: Lónsbakka  |  Sími: 568-1555  |  www.thor.is 

Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 31. janúar 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

Samtök um söguferðaþjónustu:

Mikilvægt að standa vörð um 
íslenskan menningararf
Samtök um söguferðaþjónustu hafa 
sent frá frá sér þrjár ályktanir sem 
samþykktar voru á félagsfundi á 
dögunum.

Allar varða þær mikilvægi þess að 
standa vörð um íslenskan menningar-
arf og -minjar fyrir land, þjóð og 
vaxandi ferðaþjónustu, eins og segir 
í tilkynningu frá samtökunum.

Sýning og varðveisla handritanna

Fyrir það fyrsta eru stjórnvöld hvött 
til að tryggja fjármagn til viðeigandi 
gæslu og umbúnaðar vegna handrita-
sýningar í Þjóðmenningarhúsi svo 
að ferðamenn sem og Íslendingar 
geti áfram séð þar hluta þeirra 
þjóðargersema sem Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum 
varðveitir og eru á heimsminjaskrá 
UNESCO. Jafnframt verði settur 
kraftur í að búa handritunum veg-
legan sýningar- og varðveislustað 
til framtíðar með byggingu á húsi 
íslenskra fræða enda eru íslenskar 
miðalda bókmenntir merkasta framlag 
Íslands til heimsmenningarinnar 
og þýðingarmiklar fyrir íslenska 
ferðaþjónustu.

Niðurskurður á fjármagni til 
fornleifarannsókna

Í annan stað er niðurskurður á fjármagni 
til fornleifa rannsókna harmaður og 

stjórn völd hvött til að tryggja fé til 
aukinna rannsókna á sögu stöðum og 
minjum um allt land. Slíkar rannsóknir 
eru ein forsenda þess að ferða menn, 
íslenskir sem erlendir, geti fræðst 
um og notið menningar arfleifðar 
Íslendinga, segir í ályktuninni.

800 ár frá fæðingu Sturlu 
Þórðarsonar

Í þriðja lagi er athygli stjórnvalda og 
viðeigandi menningarstofnana vakin 
á því að árið 2014 verða liðin 800 
ár frá fæðingu eins merkasta skálds 
þjóðarinnar, Sturlu Þórðarsonar. Sturla 
var lærisveinn Snorra Sturlusonar og 
skrifaði Íslendinga sögu Sturlungu auk 
fjölda annarra sagna og kvæða sem 
eru á meðal þess merkasta í íslenskum 
miðaldabókmenntum. Samtökin hvetja 
til þess að tímamótanna verði minnst 
með veglegum hætti og arfleifð Sturlu 
gerð sýnileg í Dölunum þar sem 
hann lifði og bjó sem lögsögumaður, 
lögmaður og sagnaritari til 1284.
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Farsæld á
komandi árum

Aflstöðin við Búðarháls er 
nýjasta vatnsaflsstöð Íslendinga. 
Hún verður gangsett snemma 
árs 2014 og mun vinna um 585 
GWst af rafmagni inn á orku-
kerfi landsmanna. Með Búðar-
hálsstöð er virkjað áður ónýtt  
40 metra fall á Þjórsár- og 
Tungnaársvæðinu á meðan nei-
kvæðum umhverfisáhrifum er 
haldið í lágmarki.

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk fyrirtækisins 
er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með 

sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Framundan eru 
spennandi áskoranir við að móta framtíð íslenskrar orkuvinnslu.

Við óskum landsmönnum farsældar á komandi árum og þökkum fyrir gifturíkt 
samstarf á árinu sem er að líða.

www.landsvirkjun.is

Byggingu vatnsaflsstöðvar 
fylgir rask og því er mikilvægt 
að skoða þegar í upphafi hvort 
mögulegir virkjanakostir séu 
ásættanlegir frá sjónarmiði 
umhverfisverndar, hagkvæmir 
og tæknilega leysanlegir. Eftir 
að framkvæmdum er lokið og 
rekstur hafinn er raforka úr 
vatnsafli þó líklega hreinasta 
orka sem völ er á.

Búðarhálsstöð skapar veruleg 
verðmæti með því að fullnýta 
fall vatns frá Hrauneyjafossi að 
Sultartangalóni. Við byggingu 
hennar voru eldri efnisnámur 
endurnýttar og flest mann-
virki eru neðanjarðar. Á nýju 
ári verður unnið að frágangi og 
uppgræðslu með það að mark-
miði að ný aflstöð við Búðarháls 
verði okkur öllum til sóma.
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Auka þarf lífræna mjólkurframleiðslu
Þegar VOR-verndun og ræktun, 
félag bænda í lífrænum búskap, var 
stofnað fyrir rúmlega 20 árum voru 
aðeins tveir mjólkurframleiðendur 
í þeirra hópi. Flestir hafa þeir 
orðið fjórir en nú aðeins þrír með 
vottun. Þegar ég hóf leiðbeiningar 
um lífrænan búskap, þar með 
nautgriparækt, fyrir nær tveim 
áratugum, var gjarnan spurt 
hvort markaður væri fyrir þessar 
vörur. Því svaraði ég á þann veg 
að markaður yrði ekki til nema 
vörur væru framleiddar og boðnar 
til sölu. Síðan hefur eftirspurnin 
aukist mikið en framleiðslan lítið.

Tryggur markaður

Athygli hefur vakið aukin eftirspurn 
eftir mjólk og mjólkurvörum, 
sérstaklega á liðnu ári. Eftirspurnin 
eftir lífrænt vottaðri mjólk hófst fyrr, 
hefur reyndar verið að aukast um 
árabil. Þeim neytendum fer greinilega 
fjölgandi sem kunna að meta kosti 
lífrænna búskaparhátta og kaupa 
gjarnan lífrænt vottaðar vörur þótt 
dýrari séu en hefðbundnar. Samtök 
lífrænna neytenda, stofnuð fyrir 
tæpum þrem árum, hafa m.a. hvatt 
framleiðendur mjólkur og annarra 
búvara til að auka framboðið, ekki 
síst mjólkur og mjólkurafurða, í 
samræmi við vaxandi eftirspurn og 
góðar framtíðarhorfur. Athyglisvert 
var hve lítil truflun kom fram á 
þessum markaði á hrunárunum um 
og upp úr 2008. Neytendahópurinn 
er greinilega tryggur, ekki síst meðal 
yngra fólks, og því tel ég mjög brýnt 
að lífræn mjólkurframleiðsla verði 
efld til muna. Það á reyndar við um 
allar lífrænar búsafurðir, innlenda 
framleiðslan annar ekki eftirspurn. 
Nú þarf ekki lengur að efast um tilvist 
þessa hágæðamarkaðar. Verði honum 
ekki svarað með innlendri framleiðslu 
má reikna með kröfum um aukinn 
innflutning sem ég teldi afleita 
þróun. Á liðnu ári hófst reyndar 
innflutningur á lífrænt vottuðum 
kjúklingum frá Danmörku. Að 
minnsta kosti eitt fyrirtæki flytur inn 
lífrænt vottað alifuglafóður, reyndar 
frá Danmörku. Nú er lag, augljós 
tækifæri til nýsköpunar í sveitum 
landsins.

Íslenska mjólkurkýrin hentar vel

Þar sem ég hef kynnt mér ýmiss 
konar lífrænan búskap, þar með 
mjólkurframleiðslu, í mörgum 
Evrópulöndum, og komið á mörg slík 
bú síðast á liðnu sumri í Danmörku, 
virðist mér íslenska mjólkurkýrin 
standast vel samanburð við þau 
kúakyn sem lífrænir kúabændur í 
þessum löndum eru að nota. Þannig 
eru ómetanlegir hinir góðu eiginleikar 
til að nýta vel gróffóður við lífræna 
framleiðslu þar sem áhersla er lögð 
á beit og grasafurðir fremur en 
kjarnfóður. Reyndar hefur aflast 
verðmæt reynsluþekking á lífrænum 
kúabúum hér á landi við framleiðslu 
mjólkur, jafnvel alveg án kjarnfóðurs. 
Vissulega kemur lífræn kornrækt til 
greina sem liður í sáðskiptaáætlun 
á lífrænu búi en eftir því sem 
hlutfall grass í fóðri eykst verður 
fitusýrusamsetning mjólkurinnar 
hagstæðari, einkum magn omega-
3. Um þetta vitna bæði innlendar 
athuganir og erlendar rannsóknir, 
t.d. niðurstöður úr 18 mánaða 
rannsóknum í Bandaríkjunum, þar 
sem vísindagrein frá desember 2013 
greinir frá yfirburðum lífrænnar 
mjólkur með tilliti til heilsufars 
neytenda. Danskar rannsóknir hafa 
bent til þess að lífrænir neytendur 
hafi heilsusamlegri lífsstíl en aðrir. 
Þar er neysla lífrænna mjólkurafurða 
mikil enda gróska í lífrænum búskap 
í Danmörku.

Án tilbúins áburðar

Útilokað er að stunda lífrænan búskap 
með auðleystum og fljótvirkum 
tilbúnum áburði. Þar verður ræktunin 
að byggjast á lífrænum áburði, 

búfjáráburði og öðru tiltæku lífrænu 
efni. Frjósemi jarðvegsins er byggð 
upp með sjálfbærum hætti. Við 
aðlögun, sem tekur minnst tvö ár að 
jafnaði, eru þessi umskipti erfiðasti 
þröskuldurinn en reynslan sýnir að 
hann er yfirstíganlegur, einkum á 
smærri kúabúum, sérstaklega þó þar 
sem blandaður búskapur er stundaður. 
Reikna þarf með minni uppskeru á 
flatareiningu, a.m.k. fyrstu árin, og 
meðalnyt kúnna verður lægri enda 
lítill eða enginn fóðurbætir notaður. 
Kúnum er hleypt út alla daga ársins 
þegar veður leyfir og reynslan sýnir að 
heilsufar kúa á lífrænum kúabúum er 
með ágætum. Það gæti m.a. tengst háu 
velferðarstigi, úti sem inni, og minni 
streitu þar sem ekki er keppst við að 
ná sem mestri nyt eftir hverja kúna. 
Allt eru þetta verðug rannsóknarefni 
sem ekki hefur enn verið sinnt hér 
á landi. Miklu máli myndi skipta 
að efla belgjurtarækt til að renna 
styrkari grundvelli undir lífræna 
ræktun, sérstaklega á kúabúum, bæði 
vegna beitar og öflunar vetrarfóðurs 

af túnum. Nokkuð mætti drýgja 
heyfenginn, einkum fyrir geldneyti, 
með því að nýta slægjur á starengjum 
sem sumir bændur hafa aðgang að. 
Það hefur verið gert á a.m.k. einu 
lífrænu kúabúi með góðum árangri. 
Um allt munar því að mestu máli 
skiptir að afla nægilegs vetrarfóðurs 
án notkunar tilbúins áburðar. 

Hærra mjólkurverð

Almennt eru lífrænar afurðir dýrari 
á neytendamarkaði en þær hefð-
bundnu og er munurinn oft umtals-
verður, einkum á búfjárafurðum. Í 
lífrænum búskap er lögð mikil áhersla 
á umhverfisvernd, velferð búfjár og 
hollustu varanna, svo sem vegna þess 
að ýmis eiturefni (hjálparefni) sem 
notuð eru við hefðbundna landbún-
aðarframleiðslu eru ekki leyfð, og 
einnig er erfðabreytt efni útilokað. 
Þetta kann vaxandi hópur neytenda að 
meta og hvað mjólkina varðar er verið 
að greiða hér allt að 25% hærra verð 
til bænda fyrir innvegna mjólk með 

lífræna vottun. Því miður er skortur 
á greinargóðum hagrænum upp-
lýsingum og engar markvissar rann-
sóknir hafa verið gerðar á hagkvæmni 
lífrænu framleiðslunnar. Þótt sparn-
aður verði í nokkrum veigamiklum 
aðfangaliðum og mjólkurverðið sé 
hærra, vega á móti liðir svo sem minni 
uppskera ræktaðs lands og nyt kúa. 
Við bætist nýr kostnaðarliður; vott-
unargjald. Þá hafa þeir fáu kúabændur 
sem hafa stundað lífræna mjólkur-
framleiðslu hér á landi ekki notið 
teljandi aðlögunarstuðnings sem er 
verulegur í nágrannalöndunum. 
Framleiðsla nautgripakjöts með líf-
rænum hætti er nær óplægður akur 
hér en þar er ef til vill vaxtarbroddur 
sem hliðargrein með mjólkurfram-
leiðslu. Slíkt gæti hugsanlega styrkt 
tekjugrundvöllinn. 

Stuðningsmöguleikar

Stuðningur við lífrænan landbúnað 
er enn mjög takmarkaður hér á 
landi. Nú liggur fyrir það markmið 
í þingsályktun, sem samþykkt var á 
Alþingi vorið 2010, að lífræn land-
búnaðarframleiðsla aukist úr 1% í 
15% árið 2020. Svipuð markmið hafa 
verið sett í ýmsum löndum Evrópu 
en misjafnlega gengur að framfylgja 
þeim. Best hefur gengið þar sem 
átakið er samstillt og markvisst svo 
sem í Danmörku, Svíþjóð, Sviss og 
Austurríki. Styrkir til aðlögunarstuðn-
ings hafa skipt miklu máli í þessum 
löndum en einnig hefur þróunin 
byggst mikið á eflingu rannsókna, 
kennslu og leiðbeininga í þágu líf-
rænna búskaparhátta. Til þarf að 
koma viðhorfsbreyting, sókn í átt til 
sjálfbærari búskaparhátta, virðing 
fyrir óskum neytenda og auknar opin-

berar fjárveitingar. Jón Bjarnason, 
fyrrverandi landbúnaðar ráðherra, lét 
leggja grunn að stuðningskerfi við 
lífræna aðlögun í íslenskum land-
búnaði sem endurspeglast í verk-
lagsreglum Bændasamtaka Íslands 
frá 2011 um framlög úr ríkissjóði. 
Miðað er við stuðning við aðlögun 
að lífrænum búskaparháttum til allt 
að fimm ára, að norskri fyrirmynd, 
en þó með lægri krónutölum. Bæði 
er reiknað með árlegum framlögum 
á land og gripi. Samkvæmt þeim 
reglum á kúabóndi kost á kr. 25.000 
– kr. 60.000 ha/ár og kr. 40.000 grip/
ár fyrir mjólkurkýr. Vegna fjárskorts 
úr opinberum sjóðum hefur því miður 
ekki verið unnt að greiða umsamda 
styrki nema að hluta og engir fjár-
munir eru til að veita nýliðum aðgang 
að þessu annars ágæta kerfi. Til þess 
að svo verði þarf verulega aukna fjár-
veitingu á fjárlögum en ekki er gert 
ráð fyrir slíkum aðlögunarstuðningi 
samkvæmt búvörusamningum nema 
lítillega í sauðfjársamningi. Óljóst 
er hvernig stjórnmálamenn og ríkis-
stjórn Íslands ætla að stuðla að því 
opinbera markmiði að auka hlutdeild 
lífræns landbúnaðar verulega eins og 
áður var vikið að. Ástæða er til að 
vekja athygli á stuðningi við nýliðun 
í mjólkurframleiðslu sem getur numið 
allt að fimm milljónum króna við 
upphaf búskapar. Umsóknum skal 
skila til Bændasamtaka Íslands á 
sérstökum eyðublöðum samkvæmt 
nýjum verklagsreglum. 

Upplýsingar og aðstoð

Ég vil hvetja kúabændur og aðra sem 
hafa áhuga á að kanna möguleika í 
lífrænum kúabúskap að hafa samband 
við mig sem fyrst til að fá frekari 
upplýsingar. Þá kemur til greina að 
halda stutt námskeið um þetta efni 
þar sem farið yrði yfir vottunarreglur, 
ýmis tæknileg atriði, markaðsmál 
o.fl. Kristján Oddsson hjá Biobú, 
sem rekur lífrænt kúabú með konu 
sinni, Dóru Ruf, á Neðri-Hálsi í Kjós, 
hefur einnig verið að vekja athygli 
mjólkurframleiðenda á þessum 
vaxtarbroddi og er hann reiðubúinn 
til að miðla af bæði þekkingu og 
reynslu. Ljóst er að vegna breytilegra 
aðstæðna þarf að skoða möguleika 
á hverju búi fyrir sig, bæði kosti og 
galla, en orð eru til alls fyrst. Fjölgum 
lífrænum kúabúum og nýtum þann 
ágæta markað sem blasir við.

Ólafur R. Dýrmundsson Ph.D 
Ráðunautur Bændasamtaka 
Íslands í lífrænum búskap (ord@
bondi.is, 563-0300 og 563-0317)

Íslenskar mjólkurkýr henta lífrænum búskaparháttum sérlega vel. Hér má sjá kýr í Stóru-Mörk gæða sér á töðunni.  Mynd / HKr.

Fallegar Jersey-kvígur á lífrænu kúabúi skammt frá Vejle á Jótlandi í Danmörku. Í baksýn sjást kýrnar á beitarhólfum 
sem tengjast fjósinu.  Mynd / ÓRD

mjólkaðar með sjálfvirkum mjaltara (róbóta) og njóta útivistar að vild allt 
árið.  Mynd / ÓRD
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Brennsluofnar til sölu  
á Kirkjubæjarklaustri

Tilboð óskast í tvo sorpbrennsluofna sem staðsettir eru á Kirkjubæjarklaustri. Báðir eru af 
Hoval gerð og er annar minni og aðeins eldri, en sá nýrri er frá árinu 2003 og er af Hoval 
GG7 gerð.  

Henta þeir mjög vel til brennslu á hálmi og timbri sem er þó háð leyfi heilbrigðiseftirlits á 
hverjum stað.  Þeir gætu því hentað til upphitunar og þurrkunar á t.d. korni.
Brennsluofnarnir seljast saman eða í sitt hvoru lagi og er miðað við að tilboðsgjafi sjái um 
að taka ofnana niður og flytji þá á brott.  

Nánari upplýsingar veitir oddviti Skaftárhrepps, Guðmundur Ingi Ingason í síma 868-
0465 eða í netfangið  oddviti@klaustur.is.  Fyrir þá sem þess óska er mögulegt að senda 
myndir í tölvupósti.

Two waste Incinerators Hoval for sale in Iceland. Information tel. 00354-8680465 and 
email: oddviti@klaustur.is

54 54 300    SMIÐJUVEGUR 7    KÓPAVOGUR
ispan.is        vottuð framleiðsla

Góðir landsmenn! Bestu óskir um farsæld
og hamingju á nýju ári
Hlökkum til að sjá ykkur. 
Starfsfólk Íspan Kópavogi

54 54 300   SMIÐJUVEGUR 7    KÓPAVOGUR
ispan.is        vottuð framleiðsla

Góðir landsmenn! Bestu óskir um farsæld
og hamingju á nýju ári
Hlökkum til að sjá ykkur. 
Starfsfólk Íspan Kópavogi

Bílkranar

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · Fax 568-0215 · www.rafver.is

F A G M E N N S K A  A L L A  L E I Ð

JIB
20˚ yfirhalli

Gálgi
12˚ yfirhalli

Fjölbreytt úrval krana
til margvíslegra nota
ásamt aukabúnaði

Lyftigeta 
2,5 - 80 tonn

Leitið nánari upplýsinga!

Bændablaðið 
Næsta blað kemur út 23. janúar 

Lambamerki
Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur, starfsþjálfunar – og endurhæfingar vinnustaður, 
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. Lámarkspöntun 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 excelskjali, 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 endur-
nýtanlegur. 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
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Gunnar Freyr Þrastarson hannaði  
klakabrjót sem  lokaverkefni í vél- 
og orkutæknifræði við Tækni- 
og verkfræðideild Háskólans í 
Reykjavík undir lok nýliðins árs. 
Verkefnið lýsir rannsóknum á 
klaka og smíði klakabrjóts til að 
koma í veg fyrir kalskemmdir 
á túnum. Tilefni verkefnisins 
eru vandræði sem bændur á 
Norður- og Austurlandi hafa lent 
í á undanförnum vetrum vegna 
klakasöfnunar með verulegum 
kalskemmdum á túnum.

Bændablaðið hafði samband við 
Gunnar Frey og fékk fúslega leyfi hjá 
honum til að veita lesendum innsýn 
inn í þetta áhugaverða verkefni. Kal 
í túnum hefur á undanförnum árum 
valdið bændum tugmilljóna tjóni ár 
hvert, en langt er síðan svo slæmt 
ástand hefur verið í kalmálum. Árni 
Snæbjörnsson, sem hefur mikið 
komið að þessum málum vegna 
starfa sinna hjá Bjargráðasjóði, 
segir hugmynd Gunnars Freys mjög 
áhugaverða. Þó að oft séu bændur 
lausir við kal árum saman geti tjón 
vegna þess verið mjög tilfinnanlegt 
í slæmum kalárum. Ef hægt sé að 
koma í veg fyrir kal með einföldum 
aðgerðum sé til mikils unnið. 

Kal getur orðið ef svellalög eru á 
túnum um lengri tíma. Þá lokar ísinn 
fyrir súrefnisflæði til gróðursins, sem 
getur þá kafnað. Yfirleitt er talað um 
að veruleg hætta sé á kalskemmdum 
ef klaki hefur legið á túnum í þrjá 
mánuði eða lengur. Ef þykk snjóbreiða 
leggst yfir túnin t.d. snemma að 
hausti, getur það hins vegar bjargað 
þeim frá kalskemmdum vegna mikils 
súrefnisinnihalds í snjónum. 

Gunnar Freyr segir augljóst að 
nær óvinnandi vegur sé að brjóta upp 
allan klaka á túnum með stórvirkum 
verkfærum, enda yrði slíkt líka afar 
kostnaðarsamt. Honum hafi því dottið 
í hug að skoða hvort ekki mætti 
einfaldlega gata ísinn til að hleypa 
súrefni að grassverðinum.  Við þessar 
tilraunir sýnar naut hann leiðsagnar 
Indriða Sævars Ríkharðssonar lektors 
við HR, en prófdómari var Baldur 
Jónasson.

Byggt á hefðbundnum valtara

Í stuttu ágripi um verkefnið er ágæt 
útlistun á því um hvað málið snýst, 
en þar segir:

„Verkefni þetta fjallar um hvort 
hægt sé að brjóta svell á túnum til 
að koma í veg fyrir kalskemmdir. 
Ætlunin er að kanna hvort hægt sé 
að nota hefðbundinn dreginn valtara 
með smá breytingum til verksins. 
Breytingarnar felast m.a. í styrkingu 
tromlunnar til að geta komið fyrir 
göddum utan á hana. Hlutverk 
gaddanna er að brjóta upp svell á 
túnum og koma þannig súrefni að 
grasinu. 

Í fyrri hluta verkefnisins eru gerðar 

tilraunir til að kanna hvað þarf mikinn 
kraft til að brjóta klaka. Prófað var 
að brjóta nokkrar þykktir af klaka 
með tveimur gerðum af undirlagi 
vegna breytilegs jarðvegs. Lagt er 
mat á niðurstöður rannsóknanna sem 
framkvæmdar voru í Háskólanum í 
Reykjavík. Áætlað er með reikningum 
hversu mikill brotkraftur fæst með 
notkun klakabrjóts. Brotkrafturinn 
samanstendur af þyngdar- og 
hröðunarkrafti. 

Í seinni hluta verkefnisins 
var klakabrjótur hannaður 
og álagsgreindur með hjálp 
Inventor teikniforrits og Ansys 
greiningarforrits. Leitast er við að 
hafa hönnunina eins einfalda og 
kostur er til að halda rekstrarkostnaði 
og kostnaði við smíði slíks búnaðar í 

lágmarki. Þetta er gert til að auðvelda 
útbreiðslu á klakabrjótnum ef hann 
virkar eins og til er ætlast. Niðurstöður 
skýrslu gefa til kynna að svo sé.“

Gunnar Freyr segir síðan í formála 
að tilurð þessa verkefnis hafi verið  
klakamyndun á túnum sem hefur 
verið vaxandi vandamál undanfarin 
ár. Klakamyndun sé tilkomin vegna 
veðurskilyrða og er mismikil milli 
landshluta og ára. 

„Síðastliðið vor (2013) komu í ljós 
miklar kalskemmdir á túnum norðan 
og austanlands. Þegar tún hefur kalið 
þarf að endurrækta það með miklum 
tilkostnaði og verður því lítil spretta 
það árið. Mikill kostnaður fylgir því 
að kaupa hey og lítið er um að bændur 
selji frá sér gæðahey. Eftir að hafa 
heyrt af þessu vandamáli í fréttum 
langaði mig að hanna tæki sem brýtur 
klakann og myndi leysa vandamál 
bændanna.“

Vildi hanna hlut sem kæmi 
samfélaginu til góða

Gunnar Freyr segir að þegar 

hann leitaði að góðri hugmynd 
fyrir lokaverkefni í vél- og 
orkutæknifræði hafi hann langað 
til að hanna eitthvað sem kæmi að 
góðum notum fyrir samfélagið, leysti 
raunverulegt vandamál og að þörf 
væri fyrir hlutinn eins og um góða 
viðskiptahugmynd væri að ræða. 

„Stöðugur fréttaflutningur 
af kalskemmdum á túnum með 
tilsvarandi uppskerubresti leiddi 
mig á sporið að nú þyrfti ég að finna 
lausnina á raunverulegu vandamáli. 
Kannaði ég hvað þyrfti að gera til að 
komast hjá kali og hvort slíkt tæki 
væri til hér á landi. Niðurstaðan var 
að það þyrfti að brjóta klakann til 
að koma súrefni að grasinu og engin 
slík vél hefði verið smíðuð, svo vitað 
sé, eingöngu ætluð í það verk. Eftir 
að hafa gengið með hugmyndina 
í maganum heilt sumar og viðrað 
hana við málsmetandi menn komst 
ég niður á eina lausn sem mig langaði 
til að skoða nánar.“ 

Valtari með göddum

„Hugmyndin gengur út á að sérsmíða 
valtara með göddum til að brjóta upp 
klakahellu af túnum til að koma 
súrefni að grasinu og flýta fyrir 
bráðnum. Valtari er tunna með slétt 
yfirborð sem notaður er til að jafna út 
misfellur og þjappa jarðveg á túnum, 
flugvöllum, vegum o.fl. Hægt er að 
kaupa valtara í mörgum útfærslum 
eins og dregin vatnsfylltan/víbrandi 
eða sjálfkeyrandi víbrandi. 

Útfærsla mín er dregin, 
vatnsfylltur valtari með göddum 
(tönnum) eins og notaðar eru í 
borkrónur og fræsara. Þetta er 
einföld útfærsla af valtara með smá 
breytingum fyrir klaka og ætti því 
að vera ódýr kostur með litlum 
rekstrarkostnaði ef allt gengur eftir. 
Vitað er um tvo aðila hér á landi sem 
smíða valtara, en það eru Vélsmiðja 
Suðurlands á Selfossi og Vélboði 
í Hafnarfirði. Hvort sem talað er 
um klaka, svell eða ís á túnum er 
auðvitað skilgreining þó verið sé að 
tala um sama hlutinn.“

Leitaði að skilvirkni og 
einfaldleika

„Markmið þessa verkefnis er að 
hanna klakabrjót sem brýtur klaka 
á túnum til að koma í veg fyrir 
kalskemmdir. Kanna hvort nota 
megi valtara með smá breytingu 
til verksins. Breytingarnar felast í 
göddum utan á tromlu ásamt innri 
styrkingum til að gera hana stífari. 
Gera tilraunir í vökvapressu til að 
finna hve mikinn kraft þurfi til að 
brjóta mismunandi þykktir klaka 
með borkrónugaddi. Finna hentuga 
deilingu á göddum utan á tromlu til að 
hámarka brotgetu. Hanna og teikna 
klakabrjót til að hægt sé að smíða 
hann. Álagsgreina hönnunina til að 
standast raunverulegar aðstæður. 

Eitt af grunnmarkmiðunum er að 
hafa smíði og hönnun einfalda til að 
halda kostnaði í lágmarki. Hugsunin 
á bak við einfaldleikann er að auka 
líkur á að tækið verði smíðað og þá 
kemur fljótt í ljós virkni þess við 
raunverulegar aðstæður. 

Ef vel reynist er hægt að bæta við 
ýmsum auka búnaði eins og stillingu 
á dýpt tanna og hjálpardekk til að 
auðvelda flutning svo eitthvað sé 
nefnt. En þetta eru lúxusvandamál 
sem ekki verða skoðuð núna,“ segir 
Gunnar Freyr í ritgerð sinni. Hann 
segir að nú vanti bara fjárhagslegan 
stuðning til að gera frekari tilraunir 
við raunverulegar aðstæður.  
 /HKr.

Athyglisvert lokaverkefni í vél- og orkutæknifræði við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík:

Klakabrjótur til að koma í veg 
fyrir kalskemmdir á túnum

Gunnar Freyr Þrastarson Mynd / HKr.

Úr tilraunum Gunnars Freys við að 
mæla þann kraft sem nauðsynlegur 
er til að brjóta gat á 15 sentímetra 
þykkan ís. 

Hugmynd Gunnars Freys Þrastarsonar að klakabrjóti. 

Illa kalið tún. 
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„Framleiðsla á súrmat byggir á 
aldagömlum hefðum þar sem 
eingöngu á að nota alvöru 
skyrmysu,“ segir Steinar Þórar-
insson, kjötiðnaðarmeistari hjá 
SS á Hvolsvelli .

Þeir Steinar Þórarinsson kjöt-
iðnaðarmeistari og Jónas Pálmar 
Björnsson kjötiðnaðarmaður eru 
mennirnir sem bera hitann og 
þungann af framleiðslu súrmat-
arins hjá SS á Hvolsvelli.

Þeir félagar segja framleiðslu 
súrmatar krefjast ítrustu alúð-
ar og natni, enda um margra 
mánaða framleiðsluferli að ræða 
þar sem allt þarf að ganga upp 
til að ná þeirri verkun sem sóst 
er eftir. Um margt minnir fram-
leiðsla á súrmat á víngerð, en 
unnið með mjólkursýrugerla í 
stað víngerla. „Þetta árið byrjuð-
um við óvenju snemma eða í júlí 
og lögðum fyrstu skammtana í 
súr. Þá höfum við fengið mysuna 
í hús, smakkað hana og sýru-
stigsmælt til að fullvissa okkur 

um að hún sé eins og við viljum 
hafa hana. Rétt sýrustig og ferskt 
bragð eru grundvallaratriði“, 
segir Steinar. Kjötmetið er til-
reitt, lagað slátur, sviðin soðin og 
pilluð, sviðasultan löguð og sett 
í form, lundabaggar vafðir og 
settir í net og bringurnar teknar 
af ferskum lambaskrokkum og 
snyrtar. „Pungarnir koma svo frá 
sláturhúsi okkar á Selfossi um 
leið og sláturtíð hefst. Þeir eru 
snyrtir og soðnir í formum þar 
sem mikilvægt er að pressa þá 
hæfilega svo þeir verði ekki lin-
ir og fljótandi í soðhlaupi enda 
erum við að selja gæðavöru en 
ekki hlaup. Við leggjum metnað 
okkar í gæði og að neytandinn 

Framleiðsla súrmatar krefst  
ítrustu alúðar og natni
Á Hvolsvelli rekur SS langstærstu og öflugustu kjötvinnslu 
landsins í mjög vel útbúnu 8.000 fermetra húsnæði. Kjöt-
iðnaður SS var fluttur til Hvolsvallar árið 1991 og skapar 
þar um 150 ársverk. Að meðtalinni annarri starfsemi SS 
á Suðurlandi er SS stærsti atvinnurekandi Suðurlands. Á 
Hvolsvelli eru framleiddar margar af þekktustu kjötvör-
um landsins. Þar á meðal allar SS vörur og allar vörur 
undir vörumerkjum 1944 og Búrfells.
Þorrinn er að ganga í garð og því forvitnilegt að fræð-
ast um súrmat og eitt og annað sem er á döfinni í kjöt-
vinnslu SS á Hvolsvelli.

Steinar Þórarinsson (tv) og Jónas Pálmar Björnsson gæða sér á ljúffengum súrmat, beint úr mysunni.

SS á Hvolsvelli er stærsti vinnustaðurinn í héraðinu

„Framleiðsla á súrmat 
byggir á aldagömlum 
hefðum þar sem ein-
göngu á að nota alvöru 
skyrmysu,“

Þorrakálfur Sláturfélags Suðurlands
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væntir og 
ónas. 
hefur verið 
mysuna og 

tig í myrkv-
n ljós eykur 

Reglulega er 
du verkunar-

mysu svo hún 
da þarf réttu 

gja ferskleika 
ög mikilvægt 
um mysu til 
u að störfum 
að óæskileg-
dinni“, segir 

í nóvember 
8 vikur og þá 
last hið eft-
ð smökkum 
amkvæmum 

áferð og tök-
rlega“, segir 

ki alveg eins 
mönnunum. 

smökkuninni 
já okkur, en 

m í lok vinnu-
ökkurunum“, 
ur við. Þegar 
an desember 
asmökkunar. 
ðnaðarmenn 
an og leggja 

matinn áður 
endaumbúð-

tímapunkti 
na í loftinu, 
á framleiðslu 
a sér tíma til 

að meta og smakka súrmatinn 
af kostgæfni. „Það er gríðar-
lega spennandi að heyra álit fé-
laga okkar á því hvernig okkur 
hefur tekist til og ekki laust við 
spennufall að smökkun lokinni“, 
segja þeir Steinar og Jónas ein-
um rómi. „Það er engu hægt 
að breyta á þessum tímapunkti. 
Við stöndum og föllum með því 
hvernig til hefur tekist. Við beit-
um ekki brögðum eða skemmri 
skírn til að redda málum.“ Nánar 
aðspurðir segja þeir að því mið-
ur þekkist sú aðferð að flýta fyr-
ir súrnun með því að nota edik. 
Slíkt sé ekki boðlegt og jaðri við 
vörusvik. „Framleiðsla á súrmat 
byggir á aldagömlum hefðum 
þar sem eingöngu á að nota 
alvöru skyrmysu. Við tökum ekki 
þátt í öðru.“, segir Steinar alvar-
legur. 

Blandaður súrmatur í fötum 
fer svo á markað upp úr miðj-
um desember. Í fötunum er sitt 
lítið af hverju: Slátur, sviðasulta, 
hrútspungar, lundabaggi og 
bringukollar. Talsverð sala er í 
fötunum fyrir jól. „Mörgum finnst 
ómissandi að eiga fötu með súr-
mat í ísskápnum eða úti á svölum 
yfir hátíðarnar. Segja það bæta 
meltinguna að narta í súrmatinn 
milli mála þegar mataræðið er 
þungt og tormelt“, segir Jónas. 
Strax í byrjun janúar fara svo aðr-
ar pakkningar á markaðinn og 
oftast er súrmaturinn uppseld-
ur hjá SS fljótlega eftir að þorri 
gengur í garð. 

Súrsun matvæla var notuð sem 
varðveisluaðferð áður en aðrar 
aðferðir svo sem söltun, niður-
suða og kæling eða frysting 
ruddu sér til rúms. Skyrmysa féll 
til við mjólkurvinnslu á bænda-
býlum og þannig þróaðist þessi 
aðferð sem var Íslendingum 
afar mikilvæg í gegnum aldirn-
ar. Sláturtíð var á haustin og 
geyma þurfti afurðirnar mikinn 
hluta ársins. Salt fór ekki að 

berast til landsins fyrr en á 19. 
öld og síðar frysting og niður-
suða á 20. öldinni. Súrsun er 
talin auka hollustu matvæla. 
Vítamín úr mysunni síast inn í 
matinn og sýran verndar ýmis 
bætiefni í matnum. Sýran gerir 
kjötið meyrara, bein leysast upp 
og þannig eykst meltanleiki og 
næringargildi fæðunnar.

Súrsun felst í því að soðin mat-
væli eru sett í skyrmysu í nokkra 

mánuði. Mikilvægt er að gæta 
ítrasta hreinlætis, að kæling sé 
góð og að mysan fljóti vel yfir 
matvælin. Fylgjast þarf með 
sýrustigi og endurnýja mysu eft-
ir þörfum. Nauðsynlegt er talið 
að hafa blóðmör eða lifrarpylsu 
með í súrnum vegna þess að 
kolvetnin í mjölinu eru mjólkur-
sýrugerlunum nauðsynleg nær-
ing. Þegar sýrustig er lægra en 
pH 4-4,5 geta sjúkdómsvaldandi 
örverur ekki fjölgað sér og því 
verður maturinn öruggur til 
neyslu og geymist vel.

Steindór Sigursteinsson og Silvia Stoyanova pakka lundaböggum í fötur og fylla upp með ferskri mysu.

Súrsun er gömul og góð geymsluaðferð
Talin auka hollustu og næringargildi

okkar framleiðslu er SS pylsan, sem 
erku stöðu á markaði sem langvin-
biti landsmanna.“

fái það sem hann væntir og 
greiðir fyrir“, segir Jónas. 

Þegar kjötmetið hefur verið 
soðið er það lagt í mysuna og 
geymt við kjörhitastig í myrkv-
uðum kæliklefum, en ljós eykur 
hættu á þránun. Reglulega er 
fylgst með framvindu verkunar-
innar og skipt um mysu svo hún 
sé alltaf fersk. Viðhalda þarf réttu 
sýrustigi til að tryggja ferskleika 
og gæði. „Það er mjög mikilvægt 
að skipta reglulega um mysu til 
að réttu gerlarnir séu að störfum 
og koma í veg fyrir að óæskileg-
ir gerlar nái yfirhöndinni“, segir 
Steinar. 

Þegar líður fram í nóvember 
hefur ferlið tekið 6–8 vikur og þá 
fer kjötmetið að öðlast hið eft-
irsótta súrbragð. „Við smökkum 
matinn vikulega, framkvæmum 
skynmat á útliti og áferð og tök-
um þetta mjög alvarlega“, segir 
Jónas. „Þetta er ekki alveg eins 
og hjá víngerðarmönnunum. 
Áhrifin af súrmatssmökkuninni 
eru vissulega góð hjá okkur, en 
við getum keyrt heim í lok vinnu-
dags, ólíkt vínsmökkurunum“, 
bætir hann glaðbeittur við. Þegar 
komið er fram í miðjan desember 
er svo efnt til lokasmökkunar. 
Þá koma allir kjötiðnaðarmenn 
verksmiðjunnar saman og leggja 
lokablessun á súrmatinn áður 
en pökkun í neytendaumbúð-
ir hefst. Á þessum tímapunkti 
liggur ákveðin spenna í loftinu, 
menn taka sér hlé frá framleiðslu 
á jólavörum og gefa sér tíma til 

að meta og smakka súrmatinn 
af kostgæfni. „Það er gríðar-
lega spennandi að heyra álit fé-
laga okkar á því hvernig okkur 
hefur tekist til og ekki laust við 
spennufall að smökkun lokinni“, 
segja þeir Steinar og Jónas ein-
um rómi. „Það er engu hægt 
að breyta á þessum tímapunkti. 
Við stöndum og föllum með því 
hvernig til hefur tekist. Við beit-
um ekki brögðum eða skemmri 
skírn til að redda málum.“ Nánar 
aðspurðir segja þeir að því mið-
ur þekkist sú aðferð að flýta fyr-
ir súrnun með því að nota edik. 
Slíkt sé ekki boðlegt og jaðri við 
vörusvik. „Framleiðsla á súrmat 
byggir á aldagömlum hefðum 
þar sem eingöngu á að nota 
alvöru skyrmysu. Við tökum ekki 
þátt í öðru.“, segir Steinar alvar-
legur. 

Blandaður súrmatur í fötum 
fer svo á markað upp úr miðj-
um desember. Í fötunum er sitt 
lítið af hverju: Slátur, sviðasulta, 
hrútspungar, lundabaggi og 
bringukollar. Talsverð sala er í 
fötunum fyrir jól. „Mörgum finnst 
ómissandi að eiga fötu með súr-
mat í ísskápnum eða úti á svölum 
yfir hátíðarnar. Segja það bæta 
meltinguna að narta í súrmatinn 
milli mála þegar mataræðið er 
þungt og tormelt“, segir Jónas. 
Strax í byrjun janúar fara svo aðr-
ar pakkningar á markaðinn og 
oftast er súrmaturinn uppseld-
ur hjá SS fljótlega eftir að þorri 
gengur í garð. 

Súrsun matvæla var notuð sem 
varðveisluaðferð áður en aðrar 
aðferðir svo sem söltun, niður-
suða og kæling eða frysting 
ruddu sér til rúms. Skyrmysa féll 
til við mjólkurvinnslu á bænda-
býlum og þannig þróaðist þessi 
aðferð sem var Íslendingum 
afar mikilvæg í gegnum aldirn-
ar. Sláturtíð var á haustin og 
geyma þurfti afurðirnar mikinn 
hluta ársins. Salt fór ekki að 

berast til landsins fyrr en á 19. 
öld og síðar frysting og niður-
suða á 20. öldinni. Súrsun er 
talin auka hollustu matvæla. 
Vítamín úr mysunni síast inn í 
matinn og sýran verndar ýmis 
bætiefni í matnum. Sýran gerir 
kjötið meyrara, bein leysast upp 
og þannig eykst meltanleiki og 
næringargildi fæðunnar.

Súrsun felst í því að soðin mat-
væli eru sett í skyrmysu í nokkra 

mánuði. Mikilvægt er að gæta 
ítrasta hreinlætis, að kæling sé 
góð og að mysan fljóti vel yfir 
matvælin. Fylgjast þarf með 
sýrustigi og endurnýja mysu eft-
ir þörfum. Nauðsynlegt er talið 
að hafa blóðmör eða lifrarpylsu 
með í súrnum vegna þess að 
kolvetnin í mjölinu eru mjólkur-
sýrugerlunum nauðsynleg nær-
ing. Þegar sýrustig er lægra en 
pH 4-4,5 geta sjúkdómsvaldandi 
örverur ekki fjölgað sér og því 
verður maturinn öruggur til 
neyslu og geymist vel.

Steindór Sigursteinsson og Silvia Stoyanova pakka lundaböggum í fötur og fylla upp með ferskri mysu.

Súrsun er gömul og góð geymsluaðferð
Talin auka hollustu og næringargildi

„Flaggskipið í okkar framleiðslu er SS pylsan, sem 
heldur sinni sterku stöðu á markaði sem langvin-
sælasti skyndibiti landsmanna.“
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Það er alltaf nóg að gera í mat-
vælaiðnaðinum hjá SS á Hvols-
velli og tekur ein törn við af 
annarri. „Við hefjumst handa 
við að pakka súrmatnum um 
leið og síðustu jólavörurnar fara 

úr húsi“ , segir Oddur Árnason, 
verksmiðjustjóri SS á Hvolsvelli. 
„Megnið af súrmatnum fer í 
mysuna í september og meðan 
hann verkast erum við á fullu í 
verkefnum tengdum sláturtíð og 

undirbúningi jólanna. Þegar súr-
maturinn er farinn úr húsi förum 
við að horfa til páska og grillver-
tíðarinnar.“

Það vinna 160–170 manns í 
kjötvinnslunni á Hvolsvelli og yfir 
sumarið er ráðið í 60–70 stöður 
til að mæta sumarleyfum fasta-
fólks og auknum verkefnum. 
„Við framleiðum um 2–300 vöru-
tegundir í hverri viku, svo flóran 
er býsna fjölbreytt og allir ættu 
að finna eitthvað sem fellur að 
þeirra smekk og þörfum í fram-
leiðsluvörum SS“ segir Oddur. 
„Flaggskipið í okkar framleiðslu 
er SS pylsan, sem heldur sinni 
sterku stöðu á markaði sem 
langvinsælasti skyndibiti lands-
manna.“ 

Það eru ekki allir sem vita að 
1944 réttirnir eru framleiddir hjá 
SS á Hvolsvelli, en 1944 vörulín-
an kom fyrst á markað í maí 1992 
og þá undir slagorðinu „Matur 
fyrir sjálfstæða Íslendinga“ með 
áherslu á fjölbreytt úrval af 
bragðgóðum og hollum heimil-
ismat. „Það er jöfn og góð sala 
í flestum réttunum, enda finna 
flestir eitthvað við sitt hæfi“ seg-
ir Oddur, sem var þátttakandi 
í upphaflegri þróun línunnar 
og stýrði framleiðslu réttanna 
í fyrstu. „Uppáhaldsrétturinn 
minn er kjötbollur í brúnni sósu 
með kartöflumús og grænum 
baunum og ef sletta af sultutaui 
er við hendina er kominn veislu-
matur“ bætir hann við. 

Oddur var spurður út í nei-
kvæða umræðu um tilbúinn mat 
eins og 1944 réttina. Hann telur 
þetta á misskilningi byggt a.m.k. 
hvað 1944 réttina varðar. „Við 
hægeldum réttina við 80 stiga 
hita sem gerir að vítamín og 
næringarefni halda sér betur en 
í hefðbundinni eldamennsku á 
heimilum. Við þetta má svo bæta 

að engin viðbætt rotvarnarefni 
eru í réttunum.“

Sláturfélagið er einnig um-
svifamikið í framleiðslu á tilbún-
um mat fyrir skóla, stofnanir og 
mötuneyti. „Aðstaða til matseld-
ar er víða æði misjöfn og því 
hefur færst í vöxt að við sendum 
fyrirtækjum og stofnunum ein-
faldlega tilbúinn heimilismat, 
sem er þannig fram reiddur að 
næringargildi er reiknað út og 

manneldismarkmið höfð til hlið-
sjónar“ segir Oddur. 

Það er því í mörg horn að líta 
hjá verksmiðjustjóranum, sem er
lærður kjötiðnaðarmeistari og 
tekur virkan þátt í starfi Meist-
arafélags kjötiðnaðarmanna. „Ís-
lenskur kjötiðnaður er í fremstu 
röð og fagmennska og gæði eins
og best gerist í heiminum, enda 
íslenskar kjötafurðir fyrsta flokks 
hráefni.“ segir Oddur.

Íslenskir kjötiðnaðarmenn 
hafa einnig gert garðinn frægan 
erlendis og unnið fjölda titla í al-
þjóðlegum fagkeppnum. Sjálfur 
er Oddur einn af tveim Íslending-
um sem hampað hefur Norður-
landameistaratitli í norrænni fag-
keppni kjötiðnaðarmanna. Hinn 
er Níels Hjaltason forstöðumaður
gæðaeftirlits SS.

Oddur Árnason verksmiðjustjóri undirbýr smökkun á súrmat.

Íslenskur kjötiðnaður í fremstu röð
Mikil umsvif í kjötvinnslu SS á Hvolsvelli

„Íslenskur kjötiðnaður 
er í fremstu röð og 
fagmennska og gæði 
eins og best gerist 
í heiminum, enda 
íslenskar kjötafurðir 
fyrsta flokks hráefni.“

Matvælaframleiðsla leggur mikla 
ábyrgð á herðar þeirra fyrirtækja 
sem hana stunda. Sláturfélag 
Suðurlands leggur metnað sinn í 
að standa undir þeirri ábyrgð og 
tryggja viðskiptavinum vörugæði 
í samræmi við væntingar. Til að 
ná þessu hefur fyrirtækið haft til 
hliðsjónar sambærilegan rekstur 
í nágrannalöndum og þau skil-
yrði sem sá rekstur býr við. 

Níels Hjaltason kjötiðnaðar-
meistari lærði kjötiðn hjá SS á 
árunum 1968 til 1972, fór svo 
til Danmerkur í framhaldsnám í 
matvælafræði og hefur starfað 
hjá SS síðan 1981 sem forstöðu-
maður gæðaeftirlits.

„Það hefur ávallt verið mikil 
áhersla á gæðamál og gæðavit-
und hjá SS“, segir Níels og bætir 
við. „Ég hafði lokið framhalds-

námi í Danmörku, vann þar við 
matvælaeftirlit og hafði komið 
mér vel fyrir ásamt minni fjöl-
skyldu. Forsvarsmenn SS vildu 
efla gæðastarf félagsins enn 
frekar og buðu mér að koma 
heim og taka við nýrri stöðu for-
stöðumanns gæðaeftirlits. Við 
slógum til, fluttum heim og hér 
hef ég verið í yfir 30 ár. Það er 
alltaf eitthvað nýtt og ögrandi 
að gerast hjá félaginu. Engin 
ládeyða, heldur spennandi og 
skemmtileg verkefni sérhvern 
dag. “

Gæðastefna SS er mörkuð í 
stefnumótun fyrirtækisins og 
þar segir: „Félagið skal á hverj-
um tíma í hugum félagsmanna, 
starfsfólks, neytenda og við-
skiptavina vera „Fremst fyrir 
bragðið” í allri starfsemi sinni.“ 

Traust neytenda er ekki sjálfgefið
Níels Hjaltason hefur starfað að gæðamálum í áratugi 
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„Við viljum standast ítrustu 
gæðakröfur hér heima og er-
lendis til að tryggja framleiðslu-
öryggi og aðgang að erlendum 
mörkuðum“ segir Níels. Áhersla 
er því lögð á samanburð við sam-
bærilega erlenda samkeppnis-
aðila m.t.t. afkasta, nýtingar og 
gæðastjórnunar. Til að ná sett-
um markmiðum nýtir Sláturfé-
lag Suðurlands sér hugmynda-
fræði altækrar gæðastjórnunar í 
samfelldri og viðvarandi endur-
skoðun á rekstri félagsins. „Það 
var mikil vinna á sínum tíma að 
innleiða GÁMES gæðakerfin, 
sem komið hefur verið á í öllum 
framleiðsludeildum, en sú vinna 
var í alla staði ánægjuleg og skil-
aði okkur árangri fram á veginn“, 
segir Níels og bætir við að gæða-
kerfi þurfi að vera lifandi og í sí-
felldri endurskoðun. Hjá félaginu 
starfar gæðahópur sem fer reglu-
lega yfir gæðakerfið og endur-
skoðar með tilliti til nýrra laga og 
reglugerða og þeirrar framþró-
unar sem á sér stað í gæðamál-
um í matvælaiðnaði hér heima 
og erlendis. „Neytendur eru vel 
meðvitaðir um gæði og treysta 
okkur til að framleiða aðeins 
gæðamatvörur, sem standast ítr-
ustu kröfur hverju sinni“, bætir 
hann við. 

Sláturfélagið telur mikilvægt 
að starfsemi þess sé í sátt við 
umhverfið. Félagið er að stórum 
hluta í eigu bænda sem leggja 

inn afurðir sínar til úrvinnslu og 
markaðssetningar. „Mikilvægt er 
að afurðir bændanna séu heil-
næmar og að okkur takist að 
skila þeim óaðfinnanlega á borð 
neytandans“ segir Níels. Frammi-
staða íslensks landbúnaðar með 
tilliti til náttúruverndar er því 
samtvinnuð ímynd félagsins. Fé-
lagið vill því styrkja hlutdeild inn-
lendrar framleiðslu og viðhalda 
henni með áherslu á hreinleika 
og faglega og vistvæna ímynd. 

„Framleiðsluvörur SS hafa ver-
ið á markaði í 107 ár og skapað 
sér styrkan sess og traust í hugum 
Íslendinga. Við erum þakklát fyrir 
það traust, því það er ekki sjálf-
gefið og krefst þess að við stönd-
um undir væntingum á hverjum 
degi. Gæðavitund, fagmennska á 
öllum sviðum og góðar vörur eru 
lykillinn að slíku trausti“ segir Ní-
els Hjaltason að lokum. 

Steinaldarbeikon er úr grísa–
hrygg, saltað með sjávarsalti, 
léttkryddað og án allra auk-
efna. Það hentar því neytend-
um sem sneiða vilja hjá öllum 
aukefnum og hentar einnig 
sem hluti af svokölluðu Paelo 
mataræði.

Bolabiti er léttkryddað snakk 
úr nautakjöti. Þurrkað nauta-
kjöt sem tilvalið er að taka með 
í fjallgönguna eða ferðalagið, 
prótínríkt og aukefnalaust. Inni-
heldur 72% prótín og aðeins 2% 
kolvetni. Varan er mikið þurrk-
uð og þarf ekki að geyma hana 
í kæli. Hún hefur 2 ára geymslu-
þol.

Mikil áhersla er á vöruþróun 
hjá SS og nýtur þetta starf nýtur 
að mörgu leyti forgangs. Á stór-
um vinnustað kvikna margar 
góðar hugmyndir sem stýrt er 
í ákveðið ferli og úrvinnslu hjá 
vöruþróunarhóp, sem starfandi 
er hjá félaginu. Vöruþróunar-
starfinu er stýrt af Jóni Þor-
steinssyni, kjötiðnaðarmeistara, 
sem á undanförnum árum hef-
ur náð frábærum árangri í fag-
keppnum kjötiðnaðarmanna og 
m.a. hlotið titilinn kjötmeistari 
Íslands.

„Lykillinn að árangri er frum-
kvæði, vandvirkni og faglegur 
metnaður“ segir Jón og bætir 
við að það sé ekkert sjálfgef-
ið að góð hugmynd verði að 
vöru, sem öðlist sess á markaði. 
„Vöruþróun er samspil margra 

þátta, hráefna, vinnsluaðferða, 
umbúða, markaðssetningar 
og gæða, en svo er það alltaf 
neytandinn sem á síðasta orðið. 
Vara sem ekki stendur undir 

væntingum neytenda er dauða-
dæmd og þess vegna þarf ávallt 
að spyrja sig hverjar eru þarfir 
viðskiptavinarins og hvernig við 
getum uppfyllt þær.“

Níels Hjaltason við gæðaeftirlit á vínarpylsum á rannsóknarstofu SS á Hvolsvelli.

Nýlega komu á markaðinn tvær nýjar vörur frá SS, Steinaldarbeikon og Bolabiti. 

Steinaldarbeikon og Bolabiti
Tvær athyglisverðar lágkolvetna nýjungar frá SS eru komnar á markað 

„Framleiðsluvörur SS 
hafa verið á markaði í 
107 ár og skapað sér 
styrkan sess og traust í 
hugum Íslendinga. Við 
erum þakklát fyrir það 
traust, því það er ekki 
sjálfgefið og krefst 
þess að við stöndum 
undir væntingum á 
hverjum degi.“
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Um áramót fluttust verkefni 
búfjár eftirlitsmanna til 
Matvæla stofnunar. Samhliða 
breytingunni ákvað Alþingi 
að draga úr fjár framlögum til 
mála flokksins. Áætluð stöðu-
gildi búfjáreftirlitsmanna sem 
störfuðu hjá sveitar félögunum 
voru 10–12, en fjár heimildir 
Alþingis gera Matvæla stofnun 
aðeins kleift að ráða í sex stöðu-
gildi. Fjár heimildin felur að 
mestu í sér að Matvæla stofnun 
er ætlað að afla eigin tekna, 
þ.e. að innheimta gjald fyrir 
framkvæmt eftirlit. 

Fram til þessa hafa sum 
sveitarfélög  innheimt gjald 
fyrir búfjáreftirlitið en önnur 
ekki og því kann mörgum 
bændum að bregða við að fá 
reikning frá Matvælastofnun í 
kjölfar heimsóknar. Ljóst er að 
mun færra fólk mun framkvæma 
eftirlitið núna en hingað til, en 
tæplega 40 búfjáreftirlitsmenn, 
flestir í hlutastörfum, sinntu 
þessu eftirliti áður. Þessi fækkun 
kallar á uppstokkun eftirlitsins 
fyrr en til stóð, en ætlunin hafði 
verið að ráða menn í verktöku 
(fyrrverandi búfjáreftirlitsmenn) 
til að sinna hluta eftirlitsins 2014, 
sem bændur þekkja  undir heitinu  
„vorskoðun“. 

Þessir sex nýju starfsmenn 
Matvælastofnunar eru allir 
með menntun í búvísindum 
og flestir með mikla reynslu á 
sviði hefðbundins búskapar, 
úrvals fólk og enginn vafi á að 
muni vinna gott starf, bændum 
til framdráttar. Þeir munu vinna 
undir stjórn héraðsdýralæknis, 
en á þremur svæðum starfa auk 
þeirra eftirlits dýralæknar. 

Stefnt er að því að aðeins einn 
eftirlitsmaður komi að jafnaði 
frá stofnuninni  til að sinna 
öllu eftirliti í hverri heimsókn, 
misjafnt verður þá hvort 
eftirlitsmaðurinn er dýralæknir 
eða búvísindamaður að mennt, 
allt eftir því hvað til stendur að 
skoða hverju sinni.

Eftirlit Matvælastofnunar  með 
dýrahaldi og matvæla framleiðslu 
á frumframleiðslustað (sveita-
bæjum) nær yfir eftirfarandi 
þætti: 

Heilnæmi fóðurs, heilbrigði 
og líðan dýra, hollustuhætti  í 
matvælaframleiðslu, notkun 
lyfja, merkingar dýra, fóður-
birgðir og gripafjölda, auk 
gæða stýringar í sauðfjárrækt.  
Í framtíðinni verður allt eftirlit 
byggt á áhættu flokkun, þ.e. 
allar tegundir dýrahalds verða 
flokkaðar eftir áhættu sem af 
dýrahaldinu kann að stafa, hvort 
heldur það snýst um áhættu sem 
kann að stafa af neyslu afurða 
viðkomandi dýra eða áhættu 

sem dýrin sjálf kunna að verða 
fyrir, s.s. aukinnar hættu á 
sjúkdómum eða slæmri meðferð 
tengdu viðkomandi dýrahaldi. 
Áhættuflokkun þessi verður unnin 
hjá Matvælastofnun á árinu og til 
stendur að skipuleggja eftirlitið 
2015 á þeirri áhættuflokkun. 
Í ár mun stofnunin hins vegar 
forgangsraða eftirlitsstöðum 
og eftirlitsþáttum á annan 
hátt, fjármunir og mannskapur 
til eftirlits eru af skornum 
skammti og því ríður á að nýta 
starfskraftana  þar sem þeirra er 
mest þörfin.

Við ákvörðun um hvað verður 
skoðað og hvaða staðir verða 
heimsóttir verður litið til þekktrar 
sögu viðkomandi dýrahalds, 
stærð búa auk þess sem hluti 
eftirlitsstaða mun byggjast á 
slembiúrtaki  í hverju umdæmi. 
Auk eftirlitsþáttanna sem taldir 
eru upp hér að framan þarf að 
bregðast við öllum ábendingum 
um illa meðferð á dýrum. 

Á síðasta ári barst 371 
ábending til Matvælastofnunar, 
þar af 215 vegna illrar meðferðar 
búfjár. Slíkum ábendingum hefur 
fjölgað mikið milli ára, sem 
líklega má rekja til aukinnar 
meðvitundar almennings og að 
auðvelt er að koma ábendingum 
á framfæri, en flestir tilkynna í 
gegnum heimasíðu Matvæla-
stofnunar með því að smella á 
táknið „Ábendingar“.

Lögum samkvæmt skal 
opin bert eftirlit að jafnaði fram-
kvæmt án boðunar og því kann 
mörgum bændum að bregða 
við ef eftirlitsmaður birtist á 
bæjarhlaðinu. Ég bið bændur að 
taka það ekki óstinnt upp banki  
eftirlitsmaður óvænt upp á, það 
er ekki við hann að sakast, en 
auðvitað getur sú staða komið 
upp að illa standi á hjá einhverjum 
og þá taka menn einfaldlega á 
því í sameiningu og leita lausna. 
Mér er kunnugt um að sumum 
bændum finnst óboðað eftirlit 
hinn argasti dónaskapur, það sé 
íslensk kurteisi að boða komu 
sína, en svona eru reglurnar sem 
samfélagið setur okkur. 

Alþingi setur lög, ráðuneytið 
setur reglugerðir og hlutverk 
Matvælastofnunar er að hafa 
eftirlit með að þeir sem halda dýr 
og framleiða matvæli fari eftir 
settum lögum og reglum.

Í næsta pistli verður fjallað 
um framkvæmd eftirlitsins, 
skoðunar skýrslurnar, andmæla-
réttinn og afleiðingar þess þegar 
frávik eða alvarleg frávik finnast 
við dýrahaldið, þ.e. frávik frá 
ákvæðum laga eða reglugerða.

Sigurborg Daðadóttir
yfirdýralæknir

Eftirlit með dýrahaldi

...frá heilbrigði til hollustu

Leikfélagið Skagaleikflokkurinn:

„Sagnakonan... móðir Snorra” 
ratar að nýju í sviðsljósið
–  ... dálítið kvenréttindastykki frá miðöldum í leikstjórn Jakobs S. Jónssonar
Leikfélagið Skagaleikflokkurinn 
æfir nú leikverkið „Sagnakonan 
... móðir Snorra“, en sýningar 
hefjast á ný eftir nokkurt hlé. 
„Sagnakonan“ var frumsýnd í lok 
nóvember á síðasta ári og var sýnt 
alls sex sinnum áður en gert var hlé 
á sýningum vegna jóla og áramóta.

„Sagnakonunni“ var feikivel 
tekið, segir Guðbjörg Árnadóttir, rit-
ari leikfélagsins, sem auk þess leikur 
titilhlutverkið, sjálfa sagnakonuna 
Guðnýju Böðvarsdóttur. Það var þess 
vegna engin spurning að sýningum 
yrði haldið áfram eftir áramót, enda 
var nær uppselt á allar sýningarnar 
fyrir jól.

„Sagnakonan ... móðir Snorra“ er 
tæplega klukkustundar löng sýning 
og er handritið skrifað af Óskari 
Guðmundssyni sagnfræðingi, en 
leikstjóri er Jakob S. Jónsson. Fjórar 
leikkonur stíga á svið í sýningunni, 
þær Guðbjörg Árnadóttir í hlutverki 
Guðnýjar og Erla Gunnarsdóttir, 
Þórdís Ingibjartsdóttir og Lilja 
Rut Bjarnadóttir í öðrum hlutverk-
um. Lýsing er í höndum Ingþórs 
Bergmanns Þórhallssonar, en leik-
myndin er unnin af leikstjóra og 
leikhópi.

En hvað kom til að Leikfélagið 
Skagaleikflokkurinn ákvað að setja 
upp leiksýningu um sagnakonuna 
Guðnýju Böðvarsdóttur? Hver var 
eiginlega sú mæta kona? Óskar 
Guðmundsson, höfundur handrits og 
sagnfræðingur, verður fyrir svörum:

„Sagnakonan og móðir Snorra 
Sturlusonar hét Guðný Böðvarsdóttir 
og var fædd og uppalin á Görðum á 
Akranesi. Hún var sumsé Skagakona 
að uppruna til. Auðvitað hafði ég velt 
þessari konu mjög fyrir mér er ég var 
við rannsóknir og ritun á sögu Snorra 
Sturlusonar sem kom út árið 2009. 
Það er kannski ekki mikið vitað með 
vissu um Guðnýju Böðvarsdóttur 
en það sem við þykjumst vita gefur 
tilefni til að álykta um spennandi 
manneskju og dramatískt líf hennar.“

Meðal fræðimanna hafa verið 
nokkuð deildar meiningar um 
Guðnýju, sumir þeirra talið að erindi 
hennar á blöð sögunnar sé nánast 
nafnið eitt og að hafa fætt synina 
þrjá sem áttu senuna á Sturlungaöld, 
Þórð, Sighvat og Snorra Sturluson. 
En Óskar kveðst álykta öðruvísi út 
frá þeim heimildum sem þó eru til:

„Ég tel að hún hafi sjálf verið 
virkur þátttakandi í framvindu 
sögunnar, gerandi og skapandi 
sögupersóna. Sömuleiðis þykist 
ég geta fært góð rök fyrir því að 
hún hafi verið sagnameistari – og 
heimildarmaður skrifandi ættmenna 
sinna, svo sem álykta má af Sturlu-
sögu, Landnámu, Eyrbyggju og 
Íslendinga sögu Sturlu Þórðarsonar.“

Samkvæmt Óskari, sem hefur 
rannsakað þetta tímabil Íslands-
sögunnar betur en margur, er óhætt 
að segja að Guðný Böðvarsdóttir 
hafi verið skapandi í sögunni. Hún 
var heldur ekkert máttlaust verkfæri 
í höndum karla. Í hjónabandinu með 
Hvamm-Sturlu tók hún stundum til 
sinna ráða og var á öðru máli en 
bóndinn. Í ekkjudómi tók hún sér 
kærasta og fór í siglingu til Noregs 
– og eyddi þar föðurarfi Snorra sonar 
síns.

Heim komin var hún hæstráðandi 
innan ættar og tók í hnakkadrambið 
á sonum sínum og öðrum óþekkum. 
Síðar meir var hún fyrir húsum hjá 
Snorra syni sínum í Reykholti – 
og þar hefur hún, að sögn Óskars, 
áreiðanlega verið drjúg sagnalind 
skrifandi mönnum á staðnum.

„Guðný Böðvarsdóttir var 
samferðamaður margra annarra 
spennandi kvenna,“ segir Óskar, 
„og í leikritinu reyni ég að gera mér 
mat úr þeim líka. Ég reyni sumsé að 
draga fram styrkleika og dramatík 
í lífi nokkurra kvenna á tólftu og 
þrettándu öld. Frá minni hendi varð 
þetta dálítið kvenréttindastykki 
frá miðöldum. Þetta varð þrungið 
margs konar fróðleik og helst til 

efnismikið – og átti eftir að taka 
töluverðum breytingum þegar það 
komst í hendurnar á konunum í 
Skagaleikflokknum og Jakobi S. 
Jónssyni leikstjóra. Þau bjuggu þetta 
svo í dálítið annan búning,“ segir 
Óskar að lokum.

Leikstjórinn, Jakob S. Jónsson, 
tekur undir þetta:

„Já, mér fannst skipta máli 
að tengja Guðnýju við okkur 
nútímafólk, þannig að bæði ungir 
sem aldnir gætu tekið sögu hennar 
til sín. Þetta er mikil sagnfræði 
og mikill fróðleikur, og það getur 
stundum verið ærið mál að melta það 
allt í einni leiksýningu. En við settum 
sögusviðið í nútíma og leikum okkur 
síðan í sýningunni þannig að sagan 
verður eins konar tímavél. Ég vona 
að fróðleikurinn haldi sér eins og 
spennan – því sagan er hvort tveggja, 
fróðleg og spennandi.“

Guðbjörg Árnadóttir hjá 
Leikfélaginu Skagaleikflokknum 
horfir til framtíðar:

„Kannski verður þessi sýning 
upphafið að því að við segjum 
sögu Akraness og nágrennis í formi 
leiksýninga. Það væri verðugt 
verkefni að færa ungum sem öldnum 
söguna og skoða hana í ljósi okkar 
tíma. Það væri gaman ef leikfélagið 
okkar gæti átt þátt í því og væri 
viðeigandi í ljósi þess að félagið 
hlaut styrk til þessarar sýningar hjá 
Menningarráði Vesturlands.“

Sýningar á „Sagnakonunni ... 
móður Snorra“ hefjast að nýju á 
föstudaginn og verða síðan sem hér 
segir:

Sunnudaginn 12. janúar
Þriðjudaginn 14. janúar
Fimmtudaginn 16. janúar
Föstudaginn 17. janúar
Sunnudaginn 19. janúar

Leikið er í Safnaskálanum að 
Görðum á Akranesi og hefjast 
sýningar kl. 20.00. Miða er hægt 
að panta í síma 773–8511.

Nánari upplýsingar veita 
Guðbjörg Árnadóttir
í síma 899–7336 og
Jakob S. Jónsson
í síma 862–8624.

Höfundur, leikarar og leikstjóri. Talið frá vinstri: Óskar Guðmundsson, höfundur handrits, Þórdís Ingibjartsdóttir 
leikkona, Erla Gunnarsdóttir leikkona, Guðbjörg Árnadóttir leikkona, Lilja Rut Bjarnadóttir leikkona og Jakob S. 
Jónsson leikstjóri.  Myndir / Mikael Felsing

Erla Gunnarsdóttir, Þórdís Ingibjartsdóttir og Guðbjörg Árnadóttir í hlut-
verkum sínum. 

Lilja Rut Bjarnadóttir á sviðinu með Guðbjörgu og Þórdísi.
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Matarmarkaður Búrsins var 
haldinn með miklum glæsibrag 
í Hörpunni í Reykjavík dagana 
14. og 15. desember sl. Fjölmargir 
þátttakendur sýndu þar vörur 
sínar og voru þeir almennt mjög 
ánægðir með útkomuna og alla 
aðstöðu í Hörpunni fyrir slíkan 
markað. 

Hlaut gullverðlaun í Svíþjóð

Þarna mátti sjá mjög athyglisverð 
sprotafyrirtæki sem sýndu mjög 
fjölbreyttar afurðir og hafa sumar 
þeirra þegar unnið til verðlauna utan 
landsteinanna. Fyrirtækið Sólker 
ehf. frá Hornafirði kom til dæmis 
sá og sigraði með sinn ljúffenga 
heitreykta makríl á heljarmikilli 
keppni smáframleiðenda í Östersund 
í Svíþjóð í haust. Ómar Fransson, 
sem er hugmyndasmiðurinn á bak 
við þessa framleiðslu, sagði í samtali 
við Bændablaðið að á bak við þetta 
lægi mikil þróunarvinna í samstarfi 
við Matís. 

„Vinnan við þróunina byrjaði 
inni hjá Matís árið 2009. Síðan 
höfum við unnið hægt og þétt að 
þessu verkefni og að reyna að vinna 
markað fyrir vöruna. Íslendingar 
eru svolítið lengi í gang að átta 
sig á þessu enda engin hefð fyrir 
makrílvinnslu og neyslu hér á landi.“

-Var þá ekki svolítið sérstakt 
fyrir ykkur að fara með ykkar 
framleiðslu frá Íslandi sem hefur 
enga hef í makrílvinnslu og vinna 
til gullverðlauna í hópi mikilla 
norrænna reynslubolta á þessu sviði?

„Jú, þarna voru á milli 600 til 700 
framleiðendur sem við vorum að 

keppa við. Svíar hafa verið mjög 
sterkir á þessu sviði og urðu afar 
svekktir, ekki síst þar sem við unnum 
í flokki heitreyktra sjávarafurða sem 
snýst ekki bara um makríl, heldur  
líka um fjölmargar aðrar tegundir. 
Þetta var því mjög sætur sigur 
fyrir okkur og Svíagrýlan dugði 
greinilega ekki á okkur í þetta 
skiptið.“

Ómar segist reyndar ekki hafa 
komist sjálfur í keppnina í Svíþjóð 
þar sem hann hafi verið á sjó og 
því hafi Vigfús Ásbjörnsson hjá 
Matís á Höfn farið með makrílinn 
til Svíþjóðar. Ómar segist eingöngu 
nota úrvals ferskt hráefni og þá ekki 
síst krókaveiddan makríl sem hann 
veiðir jafnvel sjálfur. Hann segir að 
Íslendingar hafi verið svolítið tregir 
til að prófa vöruna en fyrir því væru 
ástæður.

„Það hafa verið framleiðendur 
að bjóða makríl hér á markaðnum 
sem er alls ekki góður. Fólk sem 
hefur smakkað makríl hjá þeim í 
fyrsta skiptið hefur þá oft orðið fyrir 
vonbrigðum og fengið þá reynslu 
af makríl að hann sé bara vondur. 
Þegar ég hef svo fengið fólk til að 
smakka makrílinn hjá mér verður 
það undrandi. 

Við vorum reyndar mjög lengi að 
finna réttu aðferðina við þetta. Í sex 
mánuði reyktum við fleiri tonn af 
makríl með margvíslegum aðferðum, 
þar til við fundum rétta bragðið og 
byrjuðum að selja.“ 

Pylsumeistarinn víðfrægi

Á öðrum bás var fyrirtækið 
Pylsumeistari í Laugalæknum í 
Reykjavík. Þar voru hjónin Ewa 

Margar áhugaverðar matarnýjungar kynntar á Matarmarkaði Búrsins í Hörpunni:

Lostætur gullverðlaunamakríll, íslenskt 
súkkulaði og verðlaunakryddpylsur 

  Myndir / HKr.
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Bernadeta Kromer og Sigurður 
Haraldsson að kynna sínar víðfrægu 
eðalpylsur af margvíslegum toga. 

Líka silfur- og 
bronsverðlaunahafi frá keppninni 

í Svíþjóð

Klaus Kretzer frá Skaftafelli 
var þarna einnig en hann fékk 
silfurverðlaun í keppninni í Svíþjóð 
fyrir Hnjúk, sem er þurrverkaður 
og reyktur kindavöðvi. Hann hlaut 
einnig bronsverðlaun fyrir Jöklabita, 
sem er ölpylsa unnin úr kindakjöti. 
Í framleiðslu sína notar Klaus 
eingöngu ærkjöt úr Öræfasveit. 
Klaus hefur líkt og Ómar á Hornafirði 
þróað vörur sínar í nánu samstarfi við 
Matís. 

Rabarbarakaramellur frá 
Löngumýri

Þau Kjartan Ágústsson og dóttir 
hans Sunna voru einnig að kynna 
vörur frá Löngumýri á Skeiðum 
á markaðnum í Hörpunni. Sunna 
er greinilega upprennandi sölu-
manneskja og kynnti af mikilli 
snilld rabarabarakaramellur, 
býflugnavaxkerti og ýmislegt 
fleira. Fjölmargir aðrir áhugaverðir 
sýnendur voru einnig á markaðnum 
sem ógerlegt er þó að telja upp að 
þessu sinni. Við litum þó við hjá afar 
áhugaverðum nýjum framleiðanda á 
íslensku eðalsúkkulaði. 

Einstakt íslenskt 
handverkssúkkulaði 

Nýsköpunarfyrirtækið OmNom á 
Seltjarnarnesi var að kynna sínar 
vörur sem eru nýjung á íslenskum 
matvælamarkaði. Þar er um að ræða 
handunnið súkkulaði sem unnið er 
algjörlega frá grunni í sérvöldum 
kakóbaunum og segja aðstandendur 
fyrirtækisins að slíkt hafi ekki 
verið gert áður á Íslandi. Að þeirra 
sögn hefur allt súkkulaði íslenskra 
sælgætisfyrirtækja hér á landi og 
víðar, hingað til verið unnið úr 
tilbúnum súkkulaðimassa sem fluttur 
er inn og bragðbættur hér og mótaður 
í fullunnar vörur. 

„Fyrirtækið heitir OmNom 
og við erum fjórir sem að því 
stöndum,“ segir Óskar Þórðarson, 
sem er viðskipta mógúllinn í 
súkkulaðimeistarahópnum. 

„Með mér eru Karl Viggó 
Vigfússon, Kjartan Gíslason og 

hönnuðurinn og arkitektinn 
André Vivace. Við 
erum allir 
með ólíkan 
b a k g r u n n , 
því í hópnum 
er hönnuður, 
k o n d i t o r í -
m e i s t a r i , 
kokkur og 
v i ð s k i p t a -
maður. 

Súkkulaði 
unnið frá grunni úr 
lífrænum hráefnum

Hugmyndin kviknaði 
hjá Kjartani æsku-
vini mínum fyrir 
einu og hálfu ári. 
Hún snerist um 
það að búa til 
súkkulaði hér á 
landi algjörlega frá 
grunni. Tíminn síðan 
hefur farið í að koma 
verkefninu á koppinn. 
Ég held við séum þeir einu 
á Norðurlöndunum sem búa 
til súkkulaðið frá grunni. 

Við flytjum sjálfir inn baun-
irnar, sorterum þær ristum, mölum, 
blöndum og pökkum. Við notum 
í okkar súkkulaði lífrænt rækt-
aðar kakóbaunir frá Madagaskar og 
Papúa Nýju-Gíneu. Einnig notum 
við lífrænt matarsmjör og lífrænan 
brenndan sykur. Við höfum gert 
margvíslegar prófanir. Síðan hefur 
farið mikill tími í það hjá André að 
hanna umbúðir og pakkningar fyrir 
vöruna. Umbúðirnar eru svo fram-
leiddar hjá Guðjónsprenti sem er 
með svansvottaða prentþjónustu.“

Komnir með fimm tegundir á 
markað 

„Núna erum við komnir með 
fimm tegundir af súkkulaði í fram-
leiðslu. Það er hvítt „Dirty Blond“ 
súkkulaði, mjólkursúkkulaði  sem 
heitir Milk of Madagascar og dökkt 
mjólkursúkkulaði sem heitir Dark 
Milk Burned Sugar. Síðan erum við 
með tvö upprunasúkkulaði, annað 
sem heitir Madagascar og hitt heitir 
Papua New Guinea. 

Súkkulaðið okkar hefur verið á 
markaðnum í tvo mánuði og erum 
við þegar byrjaðir á að selja það í 
Vínberinu, Frú Laugu, Bergsson 
mathúsi, Reykjavík Rosters, 

Fríhöfninni í 
Keflavík og í verslun í 

Brooklyn sem heitir Búðin. 
Það er mikill áhugi á vöru 

okkar erlendis, 
m.a. í Svíþjóð 
í  Englandi, 
Amsterdam og 

víðar. Þá höfum við sent 
prufur til Wholefoods í 
Bandaríkjunum. Við 
hugsum því gott til 

glóðarinnar varðandi 
útflutning.“

Tíu nýjar súkkulaðitegundir á 
nýju ári

– Nú er þetta skilgreint 
sem handgert súkkul-

aði, verður þá ekki 
vandamál að 

framleiða þetta 
í stórum stíl?

„Nei, það 
verður ekkert 

vandamál. Á 
nýja árinu munu 

koma tíu nýjar 
tegundir frá okkur 

og allar í nýjum sér-
hönnuðum umbúðum. 

Sumt af því súkkulaði 
verður að hluta byggt á 

þeim grunntegundum sem við 
erum þegar með á boðstólum, en 
annað alveg nýtt. 

Við höfum einnig verið að prófa 
okkur áfram með að poppa íslenskt 
bygg sem hráefni í framleiðsluna, 

en við miðum alla okkar framleiðslu 
við að vera með lífrænt framleitt 
hráefni þó við auglýsum það ekki 
sérstaklega. Þannig er það líka með 
kakóbaunirnar, smjörið og sykurinn.“

Óskar segir að viðtökurnar 
við framleiðslu þeirra hafi verið 
gríðarlega góðar. 

„Við seljum allt sem við náum að 
framleiða og erum reyndar bara með 
mjög takmarkað af súkkulaði til að 
selja hér á markaðnum.“

Búnir að sprengja öll markmið

„Við erum búnir að sprengja öll 
okkar framleiðslu- og sölumarkmið 
fyrir nóvember og desember. Allir 
höfum við verið í öðrum störfum 
meðfram þróun á þessu verkefni 
en munum vonandi smám saman 
allir koma inn í þessa framleiðslu 
á fullu. Þá höfum við verið að fá 
nýjar vélar vikulega að undanförnu 
til að auka framleiðslugetuna, en við 
leigjum aðstöðu í gömlu bensínstöð 
Skeljungs á Seltjarnarnesi. Þar var 
áður bakarí og í húsnæðinu er löggilt 
eldhús. Samt munum við ekki taka 
inn neinar vélar í pökkunina því öllu 
verður handpakkað. 

Ég sé fyrir mér að þessi 
framleiðsla muni skapa 10 til 20 
störf á næstu tveimur til fjórum árum. 
Reyndar hefur þróunin verið mun 
hraðari en ég reiknaði með,“ sagði  
Óskar Þórðarson. /HKr.
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Hamborgarabíllinn Tuddinn frá Matarbúsinu í Kjós var að sjálfsögðu á 
staðnum. 

Súkkulaðidrengirnir frá OmNom á Seltjarnarnesi  
vöktu mikla athygli með súkkulaði sem unnið er 
algjörlega frá grunni á Íslandi. Þá eiga þeir hönnuð 

í eigendahópnum sem hefur hannað afar smekklegar 
umbúðir utan um afurðir þeirra. 

CLAAS Arion 400 100-130 hestöfl
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Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200  www.velfang.is  Óseyri 2  600 Akureyri

VERKIN  TALA

 Vökvaskiptur 16/16 gírar
 98 lítra vökvadæla
 Hægt að sameina vökva-
flæði fram  
í mokstursstæki

 10 hestafla aflaukning í CIS 
útfærslu

 Rúmgott ökumannshús með 
frábæru útsýni
Fjölstillanlegt sæti með loft-
fjöðrun
Farþegasæti með öryggis-
belti
Topplúga úr gleri
Öll stjórntæki innan seilingar 
ökumanns

 Útskjótanlegur 
vökvalyftukrókur
6.500 kg. lyftigeta á beisli
Fjögurra hraða aflúttak

 CLAAS Arion 400 CIS-EHV
 Stjórnstöng í sætisarmi fyrir 
ámoksturstæki og vökva-
sneiðar

 Rauður takki á mynd stýrir 
gírskiptingu +/-

 4 vökvasneiðar, 2 rafstýrðar  
2 handvirkar

 Auðvelt og þægilegt í notkun

og arkitektinn 
. Við 
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Fróðleiksbásinn
Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Nýársnótt er á margan hátt 
kynngimögnuð og hún skipar 
veglegan sess í íslenskri þjóðtrú. 
Álfar flytja búferlum, selir kasta 
hamnum, vatn breytist í vín, 
kirkjugarðar rísa, þá er óska-
stund og mark er takandi á öllu 
sem mann dreymir á nýársnótt.

Árni Björnsson segir í bók 
sinni Saga daganna að hér á landi 
„verði 1. janúar að nýársdegi á 
16. öld, og virðist sú venja fylgja 
siðaskiptum. Áður höfðu áramót 
verið talin á jólunum og 1. janúar 
var þá áttundarhelgi jóladagsins. 
Jólanótt var því áður hið sama 
og nýársnótt og hafa þær svipaða 
drætti í þjóðtrú en á síðari öldum 
hefur slíkur átrúnaður færst æ 
meira yfir á núverandi nýársnótt 
og þrettándanótt.“

Horft í spegil

Á gamlárskvöld geta menn séð 
konuefnið sitt og konur mannsefnið 
með því að sitja í koldimmu 
herbergi og horfa í spegil. Til að 
þetta geti orðið þarf að fara með 
eldgamla þulu sem fáir kunna og 
ekki verður höfð eftir hér. Enginn 
má vita af uppátækinu og enginn 
má vera viðstaddur athöfnina því 
þá getur farið illa. Það fyrsta sem 
birtist í speglinum er kynjamyndir 
en síðan kemur út úr honum hönd 
sem heldur á hníf eða einhverju 
vopni. Höndin kemur út þrisvar 
sinnum og réttir einhvern hlut að 
horfandanum en hann má ekki fyrir 
nokkurn mun taka við hlutnum því 
þá verður hann fyrir mikilli ógæfu. 
Myndirnar í speglinum fara smám 
saman að skýrast og að lokum birtist 
hin rétta mynd í nokkrar sekúndur.

Á krossgöngum

Ef legið er í krossgöngum, til dæmis, 
þar sem búr- og eldhúsdyr mætast í 
bæjum, birtist manni eða konu til-
vonandi maki þeirra. Myndir þeirra 
koma og bjóða þeim sem liggur 
ýmsar fallegar gjafir en ekki má 
þiggja þær vegna ógæfunnar sem 
fylgir því að falla í freistni. 

Einu sinni fyrir langalöngu lá 
maður í krossgöngum og kom til 
hans konuefni hans og bauð honum 
margar góðar gjafir. Maðurinn 
stóðst freistingarnar til að byrja með 
en þáði að lokum forkunnarfagran 
hníf af konumyndinni. Mörgum 
árum seinna, eftir að þau voru 
gift, varð hjónunum sundurorða 
og endaði rimman með því að 
maðurinn stakk konuna sína með 
hnífnum og banaði henni.

Álfar á ferð

Álfar og huldufólk eru mikið á ferli 
á nýársnótt og því er til siðs að láta 
ljós loga alla nóttina, en einnig þótti 
sjálfsagt í gamla daga að skammta 
eitthvert góðgæti á disk og setja 
á afvikinn stað ef huliðsverurnar 
skyldu eiga leið hjá.

Árið 1913 voru nokkrir vinir 
saman komnir til nýársfagnaðar á 
Ísafirði. Þegar leið á nóttina fékk 
fólkið sér göngutúr og gekk upp 
Fjarðarstræti og er það kom að 
Pólgötu sá það sex smástelpur, um 
tíu ára gamlar, á götunni. Stúlkurnar 
voru næstum allar jafnstórar, 
héldust í hendur og dönsuðu hring-
dans á miðri götunni þannig að 
pils þeirra stóðu beint út í loftið. 
Þær voru allar stuttklipptar með 
dökkt hár og hvíta slaufu í hárinu. 
Kjólarnir sem stóð út í loftið voru 
hvítir á litinn og stuttir þannig að 
langir og mjóir fótleggirnir sáust 

vel. „Allt útlit þeirra og hreyfing 
bar vitni um dásamlegt ytra form og 
yndisleik.“ Þegar fólkið hafði horft 
á stúlkurnar um stund hurfu þær 
sjónum þess á augabragði. Þeir sem 
sáu stúlkurnar voru ekki í neinum 
vafa að um álfabörn hefði verið að 
ræða.

Afkomendur faraós

Einu sinn fyrir löngu var ungur 
maður á ferð á nýársnótt meðfram 
sjó á Suðurnesjum. Maðurinn 
kom að stórum helli og gekk inn í 
hann. Þar sá hann tólf undurfagrar 
stúlkur og tólf selshami rétt hjá 
þeim, maðurinn greip einn haminn 

og hljóp á brott. Stúlkurnar sáu 
hann taka haminn og hlupu á eftir 
honum og grátbáðu manninn um 
að skila hamnum. Hann neitaði því 
og spyr hver þeirra eigi haminn og 
hver hún sé. Hún segist vera einn 
af afkomendum faraós í Egypta-
landi og að þær breytist í menn 
á nýársnótt. Maðurinn neitar 
staðfast lega að skila hamnum og 
segir stúlkunni að hún skuli koma 
með honum heim og verða konan 
hans. Þegar heim kom lokaði 
hann haminn ofan í kistli og hafði 
lykilinn ávallt í buxnavasa sínum. 
Líða nú sjö ár og þau eignast sjö 
börn. Á áttunda ári komst selkonan 
yfir lykilinn og notaði tækifærið til 

að ná hamnum og fór niður að sjó. 
Þegar maðurinn varð þess var að 
konan var horfin með haminn fór 
hann á eftir henni og þegar hún sá 
hann koma stakk hún sér í sjóinn 
og kvað:

Mér er um og ó,
ein af fólki Faraó,
á sjö börn í sjó
og sjö í landi þó.

Segir sagan að oft hafi sést til 
konunnar í selslíki þar sem hún 
lónaði við ströndina og að hún 
hafi komið á land og leikið sér 
við börnin þegar þau léku sér við 
sjóinn.

Kýr tala

Kýr fá mannamál á nýársnótt og 
ræða saman um allt milli himins 
og jarðar. Einu sinni lá maður 
úti í fjósi á nýársnótt til að heyra 
um hvað kýrnar töluðu þegar þær 
fengu málið. Hann heyrði eina 
kúna segja: „Mál er að mæla.“ 
En þá segir önnur: „Maður er í 
fjósinu“, tekur þá þriðja kýrin til 
máls og segir: „Hann skulum við 
æra.“ Og sú fjórða: „Áður en ljósið 
kemur.“ Maðurinn náði að segja 
heimafólki frá atburðinum um 
morguninn en síðan gekk hann af 
göflunum.

Kirkjugarðar rísa

Dauðir rísa úr gröfum sínum á 
nýársnótt og er það kallað að 
kirkjugarður rísi. Hinir framliðnu 
koma þá upp í líkblæjum, ganga 
til kirkju og halda messu en hverfa 
síðan. Á meðan hinir látnu eru ofan 
jarðar eru grafir þeirra opnar og 
þá ganga svipir þeirra sem deyja 
á næsta ári í garðinn og máta sig 
í gröfunum.

Einu sinni var ung stúlka í 
kirkjugarðinum á nýársnótt og sá 
hún svipina koma einn af öðrum í 
garðinn. Þar á meðal sá hún svip 
unnusta síns og sjálfs sín.

Skuldlaus um áramót

Víða erlendis er því trúað að 
einstaklingar og heimilin eigi að 
borga upp allar skuldir fyrir áramót 
og hefja nýja árið kvitt við guði og 
menn því þá vegni einstaklingnum 
og heimilinu vel. Sem betur fer er 
þessi trú ekki í hávegum höfð hér 
á landi þar sem megnið af þjóðinni 
byrjar nýja árið með skuldabagga 
kreditkortanna og annarra lána á 
herðunum. 
 Gleðilegt nýtt ár!

Þjóðtrú tengd áramótunum

u u

Maður sá tólf undurfagrar stúlkur og tólf selshami rétt hjá þeim. Hann greip einn haminn og hljóp á brott.

Víða erlendis er því trúað að einstaklingar og heimilin eigi að borga upp allar skuldir fyrir áramót og hefja nýja 
árið kvitt við guði og menn.
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Uppskeruhátíð húnvetnskra 
bænda og hesta manna sem var 
haldin í Húnaveri heppnaðist vel. 
Þar voru ræktendur og knapar 
sýslunnar verðlaunaðir. Jakob 
Víðir Kristjáns son var valinn 
knapi ársins 2013 hjá Hestamanna-
félaginu Neista og Leysingja staðir 
í Húnavatns hreppi er ræktunarbú 
ársins.

Jakob Víðir gerði það gott á 
keppnisvellinum, var með tvo 
efstu hestana í B-flokki gæðinga 
á félagsmóti Neista og í úrtöku 
fyrir Fjórðungsmót, þá Gítar frá 
Stekkjardal og Börk frá Brekkukoti. 
Þá var hann með þrjá hesta í úrslitum 
í B-flokki á félagsmótinu. Hann var 
einnig í A-úrslitum í B-flokki gæðinga 
á Fákaflugi og í úrslitum í tölti og 
fjórgang á opnu íþróttamóti Þyts. 
Glæsilegur árangur hjá Jakobi Víði.

Ræktunarbú ársins

Ábúendur á ræktunarbúi ársins, 
Leysingjastöðum, eru Hreinn 
Magnússon og Hjördís Jónsdóttir. Á 
árinu var glæsihesturinn Freyðir frá 
Leysingjastöðum áberandi og gerði 
það mjög gott á keppnisvellinum 
ásamt knapa sínum Ísólfi Líndal 
Þórissyni. 

Á Fjórðungsmóti á Kaldármelum 
unnu þeir B-flokki gæðinga með 
einkunnina 9,01. Ísólfur og Freyðir 
gerðu það líka gott á Íslandsmóti í 
Borgarnesi en þar urðu þeir í 5.-6. 
sæti í tölti með einkunnina 8,28 eftir 
að hafa unnið sig upp úr B-úrslitum. 
Þeir kepptu einnig í fjórgangi og urðu 
í 5. sæti með einkunnina 8,0.

Viðurkenningar

Að venju veittu Samtök Hrossabænda 
í A.-Hún ræktendum í félaginu 
viðurkenningar fyrir hæst dæmdu 
kynbótahrossin:

Hryssur 4 vetra

Telma frá Steinnesi 
F. Kiljan frá Steinnesi
M. Sunna frá Steinnesi
B: 7,91 H: 8,14 A: 8,05
Ræktandi: Magnús Jósefsson
Eigandi: Helga Una Björnsdóttir
Sýnandi: Helga Una Björnsdóttir
 

Hryssur 5 vetra 

Þórdís frá Skagaströnd 
F. Þóroddur frá Þóroddsstöðum
M. Þjóð frá Skagaströnd
B: 8,14 H: 8,03 A: 8,07
Ræktandi: Þorlákur Sveinsson
Eigendur: Þorlákur Sveinsson og 
Gangráður ehf.
Sýnandi: Guðmundur Friðrik 
Björgvinsson

Hryssur 6 vetra

Hvöt frá Blönduósi
F. Orri frá Þúfu í Landeyjum
M. Hríma frá Hofi
B: 8,26 H: 7,94 A: 8,07
Ræktendur: Tryggvi Björnsson og 
Ásgeir Blöndal
Eigandi: Ingolf Nordal
Sýnandi: Þorvaldur Árni 
Þorvaldsson
 

Hryssur 7 vetra og eldri

Staka frá Steinnesi
F. Topar frá Kjartansstöðum
M. Brana frá Steinnesi
B: 7,98 H: 8,39 A: 8,23
Ræktandi og eigandi: Jósef 
Magnússon
Sýnandi: Tryggvi Björnsson
 

Stóðhestar 4 vetra

Besti frá Upphafi
F. Akkur frá Brautarholti 
M. Ræsa frá Blönduósi
B: 8,03 H: 8,03 A: 8,03
Ræktandi og eigandi: Hjálmar Þór 

Aadnegard
Sýnandi: Tryggvi Björnsson

Stóðhestar 6 vetra 

Hausti frá Kagaðarhóli
F. Stáli frá Kjarri
M. Gyðja frá Glúmsstöðum 2
B: 8,24 H: 8,34 A: 8,30
Ræktendur og eigendur: Guðrún 
J. Stefánsdóttir og Víkingur 
Gunnarsson
Sýnandi: Mette Camilla Moe 
Mannseth

Stóðhestar 7 vetra og eldri 

Kompás frá Skagaströnd
F. Hágangur frá Narfastöðum 
M. Sunna frá Akranesi
B: 8,56 H: 8,18 A: 8,33
Ræktandi og eigandi: Sveinn Ingi 
Grímsson
Sýnandi: Guðmundur Friðrik 
Björgvinsson
 

Sölufélagsbikarinn 

Bikarinn fær hæst dæmda hryssa 
á héraðsýningu í Húnaþingi í eigu 
heimamanns 

Vigur frá Hofi 
F. Geisli frá Sælukoti
M. Varpa frá Hofi
B: 7,89 H: 8,04 A: 7,98
Ræktendur: Eline Manon Schrijver 
og Jón Gíslason
Eigandi: Ásdís Brynja Jónsdóttir
Sýnandi: Tryggvi Björnsson

Búnaðarbankabikarinn 

Bikarinn fær hæst dæmdi stóðhestur 
á héraðssýningu í Húnaþingi í eigu 
heimamanns.

Hausti frá Kagaðarhóli
F. Stáli frá Kjarri
M. Gyðja frá Glúmsstöðum 2
B: 8,24 H: 8,34 A: 8,30
Ræktendur og eigendur: Guðrún 
J. Stefánsdóttir og Víkingur 
Gunnarsson
Sýnandi: Mette Camilla Moe 
Mannseth
 

Fengsbikarinn

Bikarinn var gefinn til minningar 
um Guðmund Sigfússon frá 
Eiríksstöðum og veittur er hæst 
dæmda kynbótahrossi í eigu 
heimamanns. 

Kompás frá Skagaströnd
F. Hágangur frá Narfastöðum 
M. Sunna frá Akranesi
B: 8,56 H: 8,18 A: 8,33
Ræktandi og eigandi: Sveinn Ingi 
Grímsson
Sýnandi: Guðmundur Friðrik 
Björgvinsson

Bikar til minningar um Magnús 
Blöndal frá Skagaströnd

Gefinn af Sveini Inga Grímssyni 

og fjölskyldu til minningar um 
Magnús Blöndal. Er hann veittur 
hæst dæmda fjögurra vetra stóð-
hesti úr Austur-Húnavatnssýslu. 

Besti frá Upphafi
F. Akkur frá Brautarholti 
M. Ræsa frá Blönduósi
B: 8,03 H: 8,03 A: 8,03
Ræktandi og eigandi: Hjálmar Þór 
Aadnegard
Sýnandi: Tryggvi Björnsson

Uppskeruhátíð húnvetnskra bænda og hestamanna:

Jakob Víðir knapi ársins
– Leysingjastaðir ræktunarbú ársins

Jakob Víðir Kristjánsson var valinn knapi ársins 2013. Hann gerði það gott 

á félagsmóti Neista og í úrtöku fyrir Fjórðungsmót. Hér er hann á Gítar frá 
Stekkjardal.  Mynd / Kolbrún Grétarsdóttir

Sölufélagsbikarinn sem veittur er hæst dæmdu hryssunni á héraðsýningu 
í Húnaþingi í eigu heimamanns.  Mynd / Eline Manon Schrijver

Hausti frá Kagaðarhóli fékk Búnaðarbankabikarinn, en hann fékk líka 
Mynd / NN

Freyðir frá Leysingjastöðum, sem var ræktunarbú ársins, gerði það gott á 
Mynd / Lækjarmót

Almanak 
Háskóla Íslands 2014

H Á S K Ó L A Ú T G Á F A N
haskolautgafan.hi.is – hu@hi.is – s. 525 4003

Almanak 
Þjóðvinafélagsins 2014

ALMANAKHins íslenskaþjóðvinafélags

2014

Árbók Íslands
2012

140. árgangur

ALMANAK  ÞJÓÐVINAFÉLAGSINS  2014  - ÁRBÓK
2012

Komin í helstu bókaverslanir um land allt.

Bændablaðið
Kemur næst út 23. janúar

Smáauglýsingar

56-30-300
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Utan úr heimi

Skordýraeitur í mandarínum 
varð tilefni töluverðrar umfjöll-
unar í hollenskum fjölmiðlum 
fyrir jólin. Hér á landi eykst 
neysla á mandarínum og klement-
ínum gríðarlega á jólaföstunni, 
en samkvæmt upplýsingum frá 
Matvælastofnun (MAST) hafa 
verið teknar stikkprufur úr inn-
fluttum mandarínum og klement-
ínum. Samkvæmt þessum stikk-
prufum virðist ekki ástæða fyrir 
íslenska neytendur að óttast.

Árið 2005 var umfjöllun 
um eiturmagn í mandarínum 
í fréttaskýringarþættinum 
Een Vandaag í hollenska 
ríkissjónvarpinu. Fréttin frá 2005 
komst aftur í hámæli nú í desember 
í kjölfar blogg-umfjöllunar þar sem 
gert er út af reynslu neytanda af 
neyslu á mandarínum. Ein þeirra 
var á þennan veg: ,,Mandarínur hafa 
verið á tilboði og þess vegna hef ég 
keypt og borðað margar. Í kjölfarið 
fann ég fyrir pirring í slímhúð. Það 
var eins og ég væri að kvefast.” 
Fjölmörg hollensk fréttablöð 
fjölluðu um málið í kjölfarið.

Árlegar mælingar umhverfis-
verndarsamtakanna Mileudefensie 
hafa sýnt fram á að mandarínur í 
verslunum í Hollandi eru minna 
eitraðar en áður var. Það á bæði við 
hvað varðar fjölda eiturtegunda sem 
varan inniheldur en einnig með tilliti 
til lagaramma Evrópusambandsins. 
Samtökin benda þó á að árið 2008 
hafi þó verið slakað á reglugerðum 
varðandi leyfilegt eiturmagn í 
ávöxtum og grænmeti. Virðist 
hugsanlegt af umræðunni að sú til-
slökun sé að leiða til þess að eitur 
í mandarínum sé aftur að aukast. 
Bændablaðið hefur þó ekki fengið 
staðfestingu á því, en ljóst er að full 
þörf er á stöðugu eftirliti. 

Hættulega mikið eiturinnihald

Þáttur hollenska sjónvarpsins 2005 
byggði á rannsókn Milieudefensie. 
Tekin voru sýni úr átta stór-
mörkuðum í Hollandi og þau 
greind. Niðurstaðan sýndi fram á að 
í sumum tilfellum var eiturmagnið 
svo mikið að barni nægði að borða 
tvo ávexti til að innbyrða meira 
eitur en alþjóðlegir staðlar sögðu 
til um. Voru börn og barnshafandi 
konur í kjölfarið varaðar við neyslu 
á mandarínum. 

Efnið klórpýrifos (chlorpyrifos) 
fannst í 95% sýnanna. Það getur 
samkvæmt fréttum orsakað marg-
víslegar þroskaraskanir hjá ungum 
börnum. Efnið ípródíon (iprodion) 
kom líka oft fyrir. Það er sagt trufla 
hormónaframleiðslu og auka líkur 
á krabbameini. Í heild fundust 
tíu mismunandi eiturtegundir í 
mandarínum. Mörg þessara efna 
eru þekktir krabbameinsvaldar, geta 
truflað hormónabúskap líkamans 
og geta haft áhrif á þroska, sér-
staklega ungra og ófæddra barna. 
Hefur aukning ADHD í börnum líka 
verið tengd við sum þessara efna. 
Skordýraeitur sem úðað hefur verið 
í stórum stíl á akra í Bandaríkjunum 
og í Evrópu er einnig talið vera að 
leiða til útrýmingar á býflugum 
á stórum svæðum sem hefur haft 
mikil áhrif á ræktunarstörf. 

Undir eftirliti MAST

Bændablaðið sendi Matvælastofnun 
(MAST) fyrirspurn vegna 
umfjöllunarinnar í Hollandi um 
hvort skimað hafi verið fyrir 
klórpýrifos og ípródíon í slíkum 
ávöxtum sem fluttir hafa verið 
til Íslands. Ingibjörg Jónsdóttir, 
sérfræðingur hjá MATÍS, segir að 
mandarínur og klementínur séu 
undir eftirliti Matvælastofnunar. 

Sýnni tekin í nóvember og 
desember

„Við höfum lagt áherslu á þessa 
ávexti í nóvember og desember 
þegar allar búðir eru fullar af þeim. 
Þessar sýnatökur eru hluti af eftirliti 
með varnarefnaleifum í ávöxtum og 
grænmeti, sem nær bæði yfir inn-
fluttar og innlendar vörur, einnig 
lífrænt ræktaðar vörur. Það hefur 
staðið samfellt frá 1991. 

Það eru starfsmenn Heilbrigðis-
eftirlits Reykjavíkur sem taka sýni 
hjá innflytjendum og dreifingar-
aðilum og síðan sér Matís ohf. um 
að skima fyrir leifum varnarefna í 
sýnunum. Þessi efni sem þú nefnir, 
klórpýrifos og ípródíon eru bæði 
með í þessari skimun. 

Árið 2012 voru tekin 275 sýni 
alls af ávöxtum og grænmeti. 
þar af voru 29 af sítrus ávöxtum 
(appels ínur, sítrónur greip og fl.) 
Mandarínur og klementínur voru 
7 sýni. 

Árið 2013 voru tekin 238 sýni 
alls af ávöxtum og grænmeti. Þar 
af voru 28 af sítrusávöxtum en 4 af 
þeim voru mandarínur eða klem-
entínur. Það voru ekki tekin sýni 
af öllum sendingum, eða frá öllum 
framleiðendum,“ segir Ingibjörg. 

Klórpýrifos undir leyfðum 
hámarksgildum

„Efnið klórpýrifos er leyft til 
notkunar á sítrusávexti og fannst í 
flestum sýnum af mandarínum og 
klementínum. Það var hins vegar 
vel innan við leyfð hámarksgildi 
leifa af efninu. 

Efnið ípródíon fannst ekki í 
sítrusávöxtum þessi tvö ár, en fannst 
þó í nokkrum öðrum sýnum innan 
hámarksgilda.“

Mörg önnur efni hafa fundist 

„Hins vegar er annað efni, ímasalil 
(imazalil, sem einnig er notað 
sem skordýraeitur og er talið 
„líklega“ krabbameinsvaldandi 
af Umhverfisverndarstofnun 
Bandaríkjanna EPA – Innskot 
blm.). Efnið er mjög algengt að 
finnist í sítrusávöxtum og fannst í 
hverju einasta sýni af mandarínum 
og klementínum þessi tvö ár. Það 
var í öllum tilfellum innan leyfðs 
hámarksgildis fyrir efnið. 

Önnur efni sem fundust í 
mandar ínum og klementínum 
eru; þíabendasól, orþófenýlfenól, 
metalaxýl, klórpýrifosmetíl og 
pýrimetaníl. Mest fundust leifar 
5 efna í einu og sama sýninu, en 
algengast var að 2 efni greindust í 
hverju sýni. Þessi tvö ár fannst ekkert 

efni í magni yfir hámarksgildum 
sem sett eru fyrir sítrusávexti. 

Einnig vil ég benda á að 
Matvælastofnun er tengd við 
RASFF viðvörunarkerfi Evrópu 
vegna hættulegra matvæla og fóðurs 
svo ef eitthvað greinist í sýnum 
teknum í öðrum Evrópulöndum og 
gæti hafa líka verið flutt til Íslands, 
fáum við fréttir af því strax. Við 
höfum ekki fengið eða beðið um 
vottorð með innflutningi á ávöxtum. 
Mikið af þeim kemur til Íslands frá 
Evrópu og er í frjálsu flæði þó þau 
séu upprunnin í löndum utan ESB,“ 
segir Ingibjörg. Sjá má frekari upp-
lýsingar um RASFF viðvörunarkerf-
ið á heimasíðu MAST, http://www.
mast.is/inn-ogutflutningur/matvaeli/
rasffhradvidvorunarkerfid/

 
Kynnt til sögunnar 1965

Klórpýrifos hefur verið notað 
víða um heim allt frá því að 
efnafyrirtækið Dow Chemical 
kynnti það árinu 1965 undir 
vörumerkjunum Dursban, Lorsban 
og Renoban. Þessi skordýraeiturefni 
voru mjög algeng á heimilum 
manna í mörg ár. Hefur því síðan 
verið úðað ásamt öðrum efnum 
sem skordýraeitri á akra þar sem 
einkum eru ræktaðir eru ávextir eins 
og appelsínur, mandarínur, bananar 
og epli og einnig korn og hnetur til 
manneldis.

Í rannsókn á klórpýrifos frá 
2011 eru líkur leiddar að því að 
rekja megi svokallað „Persaflóa-
syndróm“ í hermönnum sem börðust 
í Persaflóastríðinu að einhverju 
leyti til þessa efnis og niðurbrots-
afleiðuefnisins klórpýrifosoxon 
sem er talið mun hættulegra. Í hópi 
hermannanna voru um 250.000 
grænmetisætur sem þjáðust af 
margvíslegum sjúkdómum. Svipuð 
áhrif á hermenn hafa einnig verið 
rakin til Afganistan. Um 15 
mismunandi einkenni eru skilgreind 
undir „Persaflóasyndróminu“ sem 
komið hefur fram í hermönnum frá 
Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu, 
Danmörku og Kanada. 

Bannað á bandarískum 
heimilum en mikið notað í 

landbúnaði

Þó að klórpýrifos sé enn leyft við 
ræktun ávaxta og annarra nytjajurta 
virðist það síður en svo hættulaust. 
Fyrirtækið Dow Chemical var dæmt 
til að greiða 732.000 dollara í sekt 
árið 1995 fyrir að láta undir höfuð 
leggjast að tilkynna EPA um 249 
tilfelli um eituráhrif af völdum 
klórpýrifos. Bann var svo sett við 
notkun efnisins á bandarískum 

heimilum árið 2001 og sterklega 
varað við því að ófrískar konur og 
börn kæmust í snertingu við það. 
Fyrrnefnt fyrirtæki féllst einnig á 
að draga verulega úr notkun efnisins 
í eiturúða á heimilum manna í 
Bandaríkjunum þó haldið væri 
áfram að selja efnið til þróunarlanda. 
Dow Chemical féllst svo á að greiða 
New York-ríki 2 milljónir dollara í 
bætur árið 2003 fyrir að auglýsa að 
Dursban væri hættulaust efni. Þá 
gerðu indversk yfirvöld húsleit hjá 
Dow Chemical þar í landi í ágúst 
2007 vegna ásakana um ólöglega 
sölu klórpýrifos. Samtökin National 
Marine Fisheries Service (NMFS), 
bönnuðu árið 2008 notkun á 
klórpýrifos í innan við 1000 feta 
fjarlægð frá eldisstöðum á laxi. 

Umhverfisverndarstofnun 
Bandaríkjanna, EPA, setti strangar 
reglur um notkun efnisins árið 
2006 til að draga úr mögulegum 
eituráhrifum á neytendur. Eigi að 
síður reynir EPA á heimasíðu sinni 
að halda því fram að efnið sé ekki 
svo ýkja hættulegt, jafnvel þó það 
sé notað í töluverðu magni. 

Samkvæmt upplýsingum á hinni 
opinberu vefsíðu National Pesticide 
Information Center í Bandaríkjunum 
er ekki lengur heimilt að hafa klór-
pýrifos á heimilum manna, nema í 
lokuðum ílátum. Efnið er sagt hafa 
áhrif á taugaboð og þrátt fyrir að 
vera ekki talið æskilegt til notkunar 
í mannabústöðum, þá er það enn 
leyft til notkunar í landbúnaði, á 
golfvöllum og til að eitra fyrir skor-
dýraplágum eins og eldmaurum. 

Efnið ípródíon sem hollenskir 
fjölmiðlar minntust einnig á hefur 
m.a. verið selt undir vörumerkjunum 
Rovral, Chipco Green og Enclosure 
og er notað til að vinna á ýmiss konar 
sveppamyndunum í nytjajurtum. 

 /IJ/HKr.

Helstu heimildir:

http://goedgezond.wordpress.
com/over-2-2/

http://www.eenvandaag.nl/
binnenland/30117/gifstoffen_in_

mandarijnen
http://www.eenvandaag.nl/

binnenland/48029/mandarijnen_
nog_altijd_giftig_

National Academies of Science 
Institute of Medicine 1998

U.S. Department of Veterans 
Affairs (VA)

Institute of Medicine (IOM)
U.S. National Academy of 

Sciences
Stephen L. Hauser, for-

stöðumaður taugadeildar 
Kaliforníuháskóla
Matvælastofnun

Mandarínur. Mynd / Wikipedia

Talsverð umræða í hollenskum fjölmiðlum fyrir jólin um skaðleg skordýraeitur í mandarínum:

Eiturefni innan leyfðra hámarksgilda í sýnum 
sem MAST hefur tekið hér á landi

Ég fór einu sinni í framboð. Það 
var á síðustu öld og ég gekk 
með þingmanninn í maganum, 
eins og svo margur annar. Ég 
var ekki beint í baráttusæti en 
ég tók þátt í kosningabaráttunni 
fullur eldmóðs og viss um að ég 
og minn flokkur boðuðum hinn 
eina, rétta sannleik. Það getur 
verið ágætt að vera tvítugur og 
horfa á heiminn í svart-hvítu.

Eins og gengur voru haldnir 
framboðsfundir víða um 
kjördæmið. Ég var ræðumaður á 
einum slíkum, í litlu sjávarplássi 
í landbúnaðarhéraði, og 
meginstefið var tækifæri og 
staða ungs fólks á lands-
byggðinni. Þó að hún væri 
um sumpart sjálfhverf var hún 
býsna góð og ekki gat ég annað 
greint en að henni væri vel tekið 
þó að ekki hafi verið margt ungt 
fólk í salnum. Eftir á var ég 
ánægður með mig og hugsaði 
með mér að ég gæti nú aldeilis 
staðið uppi í hárinu á þessum 
atvinnupólitíkusum.

Þegar ég var í framboði fór að 
renna upp fyrir mér að þingmenn 
og þeir sem standa framarlega 
í þjóðfélags umræðunni væru 
bara venjulegt fólk. Áður 
hafði ég verið hjartanlega 
ósammála mínum pólitísku 
and stæðingum á meðan ég var 
viss um að þeir sem ég studdi 
væru óvéfengjanlegir snillingar. 
Sem betur fer komu brestir í 
þessa heimsmynd og ég áttaði 
mig á því að þingheimur sýndi 
alla litaflóruna, þverpólitískt. 

Þess vegna er alveg með 
ólíkindum að horfa upp á tuðið 
í fólki yfir því að þessi eða hinn 
eigi ekkert erindi á þing sökum 
þess að viðkomandi sé of ungur, 
of gamall, of mikið borgarbarn, 
of mikil landsbyggðartútta, of 
sköllóttur, of örvhentur eða 
hvað sem tuðurunum dettur í 
hug að bera á borð. Ungt fólk 
hefur mikið fram að færa í 
pólitík, rétt eins og allir aðrir 
þjóðfélagshópar. 

Með því er ég ekki að segja 
að allir sem komist hafa á þing 
eigi þangað erindi. Fjarri því. 
Á þingi hafa setið (og sitja) 
þingmenn sem að mínu viti 
eiga ekkert erindi þangað. 
Þingmenn sem verja þrönga 
sérhagsmuni, þingmenn sem 
eru latir og hysknir, þingmenn 
sem hafa ekki hagsmuni 
kjósenda að leiðarljósi. Sumir 
þingmenn eru að mínu mati 
beinlínis þjóðhættulegir. En það 
hefur ekkert að gera með það 
hvort þeir séu rauðhærðir eða 
gráhærðir, gamlir eða ungir, frá 
Siglufirði eða Kópavogi. 

Það hefur fjarað jafnt og þétt 
undan þeirri skoðun unglingsins 
að þingmenn og áhrifafólk sé 
á einhvern hátt merkilegra 
og klárara en sauðsvartur 
almúginn. Og það held ég að 
sé gott, því að fulltrúalýðræði 
sem er fullt af stéttaskiptingu 
og elítisma er vont lýðræði. 
Við viljum heldur ekki hafa 
þingmenn sem finnst þeir 
merkilegri en við hin. 

Fólk á að bera virðingu hvert 
fyrir öðru, hvort sem það vinnur 
í verslun, keyrir rútu eða er 
ráðherra. Það hefur ekkert með 
starfsheiti, aldur eða útlit að 
gera og þetta þarf líka að virka 
í báðar áttir. Verum því áfram 
gagnrýnin á það sem okkur 
finnst miður fara en berum 
virðingu hvert fyrir öðru. Ekki 
vera tuðandi fábjánar. /fr

STEKKUR 

Tuðandi 
fábjánar
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NIBE býður upp á eitt mesta úrval af loft í vatn varmadælum.
NIBE býður upp á eitt mesta úrval af jarðvarmadælum.

NIBE varmadælur eru hannaðar og þrautreyndar til að standast
erfiðustu aðstæður og vetrarhörkur norðurslóða. NIBE varmadælur
halda húsinu þínu heitu, hvernig sem viðrar.

Þú færð loft í vatn og jarðvarmadælur fyrir hvaða kyndingarþörf sem er,
þær eru mjög endingargóðar, notendavænar, hljóðlátar og
auðveldar í uppsetningu. Stjórnborðið í lit, með USB tengi sem býður 
upp á afritun og uppfærslu á varmadælunni.

NIBE er stærsta og þekktasta vörumerki evrópu í varmadælum og
búnaði til húshitunar.
                 FLESTIR EVRÓPUBÚAR TREYSTA  NIBE BEST

Fríorka - Sími 571 4774 - www.friorka.is
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AÐEINS ÞAÐ BESTA
VARMADÆLUR

TIL FRAMTÍÐAR

NÝ KYNSLÓÐ AF VARMADÆLUM
           FRÁ NIBE Í  SVÍÞJÓÐ

Fjósgerðirnar hafa breyst mikið á 10 árum
Árin 1994-1995 var gert átak 
í því að skrá niður fjósgerðir 
hér á landi.  Um þá vinnu sáu 
Bændasamtök Íslands ásamt 
ráðunautum búnaðarsambanda 
landsins og úr varð töluvert 
stórt gagnasafn sem var gert 
upp árið 1998. Eftir það varð hlé 
á samantekt um fjósgerðir en 
árið 2003 lagðist Landssamband 
kúabænda í þá vinnu að endur-
gera gagnagrunninn og var 
hann víkkaður út og náði einnig 
yfir mjaltatækni fjósanna. Frá 
þeim tíma hefur LK staðið fyrir 
útgáfu á skýrslu annað hvert ár 
um fjósgerðir og mjaltatækni 
á Íslandi og nú um áramótin 
kom út sjötta skýrsla þessa 
efnis. Líkt og með fyrri skýrslur 
byggir úrvinnsla skýrslunnar á 
haustgögnum úr gagnagrunnum 
BÍ en einnig á eldri gögnum 
auk þess sem upplýsingar um 
fjósgerðir og mjaltatækni byggja 
á persónulegri þekkingu ótal 
margra sem leitað var til.

640 fjós í framleiðslu

Í skýrslunni kemur fram að í árslok 
2013 voru 640 fjós í mjólkur-
framleiðslu á Íslandi en haustið 
2011 voru þau 659 og hefur fjósum 
því fækkað um 19 á tveimur árum 
eða um 2,9%. Árin tvö þar á undan 
fækkaði fjósum í framleiðslu um 
3,8% svo heldur hefur dregist úr 
fækkun fjósa. Frá árinu 2003 hefur 
hins vegar fjósum landsins fækkað 
um 27% en það ár voru þau 873.

Básafjós enn ráðandi

Undanfarna áratugi hafa orðið 
gríðarlega miklar breytingar í 
húsvist íslenskra mjólkurkúa frá 
því að flestar kýr hafi verið hýstar í 
básafjósum yfir í að nú er meirihluti 
kúnna í lausagöngufjósum. Þó eru 
básafjós enn ráðandi í fjölda eins 
og sjá má á mynd 1, en þau eru 
nú 393 eða 61,4% fjósanna. Hins 
vegar hefur þeim fækkað verulega 
sl. 10 ár en árið 2003 voru 86,5% 
fjósanna básafjós. Fram til ársins 
2008 fækkað þessum fjósum 
nokkuð ört en heldur hefur hægt á 
þeirri þróun og er ljóst að hið erfiða 
efnahagsástand síðustu fimm ár 
hefur þar haft mikið að segja.

Enn er handmjólkað í fjósi

Í skýrslunni er fjósgerðum skipt í tvo 
yfirflokka, básafjós og lausagöngu-
fjós, og samtals sex undir flokka sem 
taka mið af þeirri mjaltatækni sem er 
í notkun í fjósunum. Niðurstöðurnar 
má sjá í töflu 1, en þar kemur fram 
að frá árinu 2003 hefur fjósum 
fækkað í öllum undirflokkum 

básafjósa en 
l a u s a g ö n g u -
fjósum hefur 
fjölgað á sama 
tíma úr 120 í 247, 
sem er rúmlega 
tvöföldun. Eins 
og fyrri ár er eitt 
fjós í flokkinum 
„annað“, en í því 
fjósi er enn handmjólkað!

Ólíkar fjósgerðir eftir 
landsvæðum

Undanfarin ár hefur sést að verulegur 
munur hefur verið á fjósgerðum 
eftir því hvar þau eru og er ljóst 
að bæði búskaparform, þ.e. hvort 
um blandaðan búrekstur er að ræða 
eða t.d. möguleikar á aukatekjum 
s.s. frá hlunnindum eða öðru, hefur 
mikil áhrif á uppbyggingu búanna. 
Þannig er t.d. áberandi lægst hlutfall 
básafjósa með rörmjaltakerfum 
á Suðurlandi eða 35,1% en 
yfir allt landið er þetta hlutfall 
50,5%. Að sama skapi er hlutfall 
lausagöngufjósa án mjaltaþjóna 
hæst á Suðurlandi (33,3%) en 
áberandi lægst á Norðurlandi vestra 
(11,8%). Þá vekur nokkra athygli 
að hlutfall lausagöngufjósa með 
mjaltaþjónum er mjög svipað á 
Suðurlandi, Norðurlandi vestra og 
Norðurlandi, eða um 21%.

Hæst meðalnyt í 
mjaltaþjónafjósum

Þegar skoðað er samhengi afurða, 

samkvæmt skýrsluhaldi BÍ, og 
fjósgerða kemur ekki á óvart 
að fjós með mjaltaþjónum eru 
langafurðahæst á landinu með 
6.013 kg mjólkur að jafnaði á 
hverja árskú og er það í samræmi 
við niðurstöðurnar undanfarin 
ár. Hefðbundin básafjós eru með 
lægstu meðalnytina en annað væri 
óeðlilegt enda um helmingur allra 
fjósa. Næstafurðahæstu búin eru 
svo hefðbundin lausagöngufjós án 
mjaltaþjóna. Meta má áhrif tíðari 
mjalta (með notkun mjaltaþjóna) 
á framleiðsluna með því að skoða 
muninn á meðalafurðum fjósa 
með mjaltaþjóna annars vegar 
og allra annarra fjósgerða hins 
vegar. Fjós án mjaltaþjóna eru að 
jafnaði með 5.437 kg/árskú eða 
9,6% minni framleiðslu á hverja 
árskú en fjós með mjaltaþjónum. 
Er þessi munur í samræmi við 
væntingar enda má gera ráð fyrir 
töluverðri afurðaaukningu við það 
eitt að mjólka kýr oftar en tvisvar 
á dag.  Árið 2011 var þessi munur 
hins vegar minni eða 6,5% og 
bendir það til þess að bændur með 
mjaltaþjónabú eru að ná betri og 
betri tökum á bústjórn þessara búa.

Mjaltaþjónafjós einnig stærst

Ekki þarf að koma á óvart að 
lausagöngufjós með mjaltaþjónum 
eru stærst að meðaltali en árskúa-
fjöldi þeirra er að meðaltali 64,7. 
Þrátt fyrir að þessi bú beri af í fjölda 
kúa, þá er bústærðin enn vafalítið 
nokkuð undir þeim mögulega 
árskúafjölda sem þessi fjós geta 
borið þar sem hönnun þeirra byggir 
á því að hver mjaltaþjónn geti þjónað 
60–70 kúm og þetta meðaltal nær 
til fjósa sem eru með fleiri en einn 
mjaltaþjón. Næst stærsta fjósgerðin 
er svo lausagöngufjós án mjaltaþjóns 
og þar á eftir þá básafjós með 
mjaltabásum. Hin hefðbundnu 
básafjós eru svo innan við helmingi 
minni en mjaltaþjónafjósin eins og 
sjá má á töflu 2.

54,3% kúa í lausagöngu

Eins og áður segir hafa orðið miklar 
breytingar á aðbúnaði íslenskra 
mjólkurkúa á undanförnum áratug 
og árið 2009 náðist sá merki áfangi 
að helmingur kúnna hér á landi var 
þá í lausagöngufjósum. Þessi fjöldi 
er nú kominn í 54,3% og eykst 
jafnt og þétt á hverju ári. Þar sem 
kýrnar sem eru í lausagöngu eru 
afurðameiri að meðaltali er hlutfall 
mjólkur frá þessum kúm enn hærra, 
eða 56,3%. Þá reiknast hlutfall 
mjólkur frá kúm sem eru mjólkaðar 
með mjaltaþjónum að vera 30,6% en 
hlutfall mjólkur frá kúm í básafjósum 
með rörmjaltakerfum er þó hærra eða 
34,0%.

Fjórðungur með aftakara

Árið 2009 voru í fyrsta skipti teknar 
saman upplýsingar um vinnuléttandi 

tækni við mjaltir, þ.e. upplýsingar 
um brautakerfi í básafjósum, 
aftakarakerfi í básafjósum og tíðni 
aftakarakerfa í mjaltabásum. Var 
þetta gert til þess að varpa betur ljósi 
á þær vinnuaðstæður sem kúabændur 
landsins búa við, enda er einn mesti 
vinnusparnaður við mjaltir talinn 
felast í aftakaratækninni. Á þeim 
fjórum árum sem liðin eru hefur orðið 
nokkur hlutfallsleg aukning á notkun 
tækninnar í básafjósum, bæði vegna 
nýfjárfestinga í tækninni en einnig 
vegna úreldingar básafjósa sem ekki 
höfðu þessa tækni. Þannig var fimmta 
hvert fjós með þessa tækni árið 2009 
en nú fjórða hvert fjós. Fjögur fjós 
með mjaltabása af hverjum fimm eru 
hins vegar með þessa tækni og hefur 
það hlutfall haldist síðustu fjögur ár.

Breytingar fram undan

Þó svo að töluverðar breytingar 
hafi orðið hér á landi undanfarin 
ár er fyrirséð að tiltölulega miklar 
breytingar eiga enn eftir að verða 
á allra næstu árum, enda rúmlega 
40% mjólkurinnar enn frá kúm í 
básafjósum. Sjáanleg tækifæri til 
aukinnar tæknivæðingar á hluta 
kúabúa á Íslandi eru klárlega til 
staðar og má búast við töluverðum 
breytingum á næstu 4–6 árum á þessu 
sviði.

 
Hægt er að lesa hina ítarlegu 

skýrslu í heild sinni á vef 
Landssambands kúabænda, www.
naut.is.

Snorri Sigurðsson
sns@vfl.dk
Nautgriparæktardeild
Þekkingarseturs landbúnaðarins 
í Danmörku

Tafla 1: Fjósgerðir og mjaltatækni, þróun í fjölda á landsvísu

Básafjós m. fötukerfum 24 7 -71%
Básafjós m. rörmjaltakerfum 614 323 -47%
Básafjós m. mjaltabásum 114 62 -46%
Lausagöngufjós án mjaltaþjóna 109 139 28%
Lausagöngufjós m. mjaltaþjónum 11 108 882%
Annað 1 1 0%

Tafla 2. 
Meðalfjöldi árskúa eftir fjósgerð og mjaltatækni

Árið 2013
Árskýr, meðaltal

Básafjós með fötukerfum 10
Básafjós með rörmjaltakerfum 27,2
Básafjós með mjaltabásum 37,9
Lausagöngufjós án mjaltaþjóna 45,5
Lausagöngufjós með mjaltaþjónum 64,7

Hlutfallsleg skipting fjósgerða 1994-2013

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Bifvélavirki óskast
Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir.

Hæfniskröfur: Íslenkumælandi. Góða enskukunnátta.  
Hafa gott vald á bilanagreiningu á rafmagni.

Reyklaus vinnustaður.

Nánari upplýsingar og umsóknir: betribilar@simnet.is

Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir.

Hæfniskröfur: Íslenskumælandi. Góð enskukunnátta.

Gott vald á bilanagreiningu á rafmagni.

Reyklaus vinnustaður.

Vinsamlegast hringið í Atla Vilhjálmsson í síma 568-1411 eða 897-1852 
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Þau mistök urðu við birtingu á 
uppgjöri lambadóma 2013 í síð-
asta tölublaði Bændablaðsins að 
hluti af töflu sem fylgdi uppgjör-
inu birtist ekki. Er úr því bætt hér 
og beðist velvirðingar á þessum 
mistökum. 

Efstu lambhrútarnir

Í meðfylgjandi töflu eru taldir upp 
fimm efstu lambhrútar í hverju héraði 
samkvæmt Fjárvís.is. Hrútunum er 
raðað eftir stigum alls, samanlögðum 
stigum fyrir frampart, bak, malir og 
læri, síðan eftir bakvöðvaþykkt, 
síðan fituþykkt og þá eftir lögun 
bakvöðva ef enn þarf að greina milli 
hrúta með jafn mörg stig.

Sé öllum lambhrútum lands-
ins raðað eftir þessari forskrift 
stendur efstur hrútur úr Austur- 
Skaftafellssýslu frá Fornustekkum, 
sonur Baugs 10-889 frá Efstu-Grund. 
Hann hlaut 89,5 stig.

Með jafn mörg stig en raðast í 
annað sætið á landsvísu er hrútur frá 

Hemlu 2 í Rangárvallasýslu, undan 
Ás 09-877 frá Skriðu. 

Þriðji í röðinni yfir landið er síðan 
hrútur frá Laxárdal 3 í Standasýslu 
undan Dal 09-861 frá Hjarðarfelli. 

Þykkasti bakvöðinn sem mældist 
í hrútlambi í haust var í lambi nr. 92 
frá Fjósatungu í S-Þingeyjarsýslu, en 
þar mældist sonur Bassa 09-878 með 
43 mm þykkan bakvöðva og raðast 
sá hrútur sem fjórði efsti yfir landið. 

Á heimasíðu RML (www.rml.is) 
er yfilit yfir alla lambhrúta landsins 
sem náð hafa 86 stigum. 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Uppgjör lambadóma 2013
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Gullbringu- og Kjósasýsla
Iðavellir 6 67 08-838 Borði 49 32 3,5 5,0 112 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,0 7,5 8,0 9,0 86,0 2
Morastaðir 160 10-033 Skógur 53 29 4,3 4,0 110 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 85,5 2
Iðavellir 6 36 08-838 Borði 44 29 2,9 4,5 113 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 9,0 85,5 2
Kiðafell 221 11-003 Laufi 52 33 2,3 4,0 112 8,0 8,5 8,0 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 85,5 2
Iðavellir 6 5 10-893 Birkir 51 28 2,7 4,5 114 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 18,0 8,0 8,0 8,5 85,0 2
Borgarfjarðarsýsla
Múlakot 18 11-910 Þorsti 48 38 3,5 4,5 108 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 7,5 8,0 8,5 87,5 2
Oddsstaðir 1 232 11-145 Hnykill 43 35 1,6 5,0 105 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 87,5 2
Múlakot 11 11-910 Þorsti 56 37 4,1 4,5 107 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 86,5 2
Oddsstaðir 1 253 12-147 Sómi 46 35 1,5 5,0 109 8,0 9,0 9,0 9,5 8,5 18,5 8,0 8,0 8,0 86,5 2
Innri-Skeljabrekka 50 12-217 Þykkur 51 36 2,6 4,5 108 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,5 2
Mýrasýsla
Bakkakot 496 11-910 Þorsti 52 31 3,2 4,5 109 8,0 8,5 8,5 9,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 86,5 2
Sigmundarstaðir 3139 12-088 48 35 2,4 3,5 112 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5 2
Sigmundarstaðir 3163 09-881 Rafall 49 34 2,7 4,0 110 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5 2
Rauðanes 3 151 12-444 Jaki 49 34 2,6 4,5 107 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 86,0 2
Hvammur 135 12-428 Herkúles 54 32 2,6 4,5 113 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 2
Snæfells- og Hnappadalssýsla
Hjarðarfell 430 11-772 Klaki 62 35 2,2 4,5 109 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 7,5 8,0 9,0 88,0 2
Máfahlíð 383 11-002 Brimill 52 36 3,6 4,5 105 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 8,5 8,0 9,0 88,0 2
Fáskrúðarbakki 14 12-015 Glæsir 52 35 3,7 4,5 114 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 18,0 9,0 8,0 9,0 88,0 2
Berg 171 12-200 Silfri 47 33 4,4 5,0 112 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,5 7,5 8,0 9,0 87,5 2
Máfahlíð 865 12-001 Bliki 56 34 3,2 5,0 114 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 18,0 8,5 8,0 8,5 87,5 2
Dalasýsla
Hallsstaðir 3088 12-205 Sólbjartur 47 32 3,7 5,0 109 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 19,0 7,5 8,0 8,0 86,5 2
Bær 34 09-879 Gaur 49 31 4,7 4,5 109 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,5 2
Geirmundarstaðir 160 09-207 Dagur 50 36 3,1 4,5 110 8,0 8,0 9,0 9,5 9,0 18,0 8,0 8,0 9,0 86,5 2
Geirmundarstaðir 554 10-903 Hængur 39 33 2,2 4,5 110 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,0 9,0 8,0 8,0 86,5 2
Rauðbarðaholt 2281 11-533 Safír 50 32 3,1 4,5 108 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5 2
Barðastrandarsýslur
Árbær 35 07-855 Steri 53 34 3,6 5,0 107 8,0 8,5 8,5 10,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,0 88,0 2
Árbær 270 11-034 Dagur 54 35 2,5 5,0 111 8,0 8,5 8,5 10,0 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 87,5 2
Árbær 36 07-855 Steri 61 34 4,5 4,5 108 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 19,0 8,0 8,0 8,5 87,0 2
Árbær 41 12-047 Hnokki 50 31 4,6 4,0 111 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,5 9,0 8,0 8,5 87,0 2
Árbær 34 12-043 Eitill 53 30 4,6 4,0 111 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 87,0 2
Vestur- og Norður-Ísafjarðarsýsla
Ketilseyri 188 11-055 Bolli 55 31 3,7 4,0 102 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,5 8,5 8,0 8,5 86,5 1
Minni-Hlíð 206 08-217 Laukur 55 34 3,1 4,5 107 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 86,0 1
Birkihlíð 377 10-754 Doðri 57 35 3,7 4,0 113 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 2
Botn 2 14 09-881 Rafall 58 32 4,0 5,0 107 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 1
Hólar 527 09-103 Katt 54 32 4,0 4,5 107 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 2
Strandasýsla
Laxárdalur 3 21 09-861 Dalur 63 39 3,4 4,0 110 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 9,0 8,0 9,0 89,5 2
Broddanes 1 191 10-160 Krapi 52 34 4,4 4,5 106 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,5 8,5 8,0 8,5 88,0 2
Smáhamrar 2 107 12-120 Þokki 59 37 2,9 4,0 104 8,0 9,0 9,5 9,0 9,5 18,5 7,5 8,0 8,5 87,5 2
Miðhús A001 07-866 Kvistur 55 34 2,5 5,0 109 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 87,5 2
Stóra-Fjarðarhorn 109 10-005 Leggur 53 36 2,3 4,0 110 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 87,5 2
Vestur-Húnavatnssýsla
Efri-Fitjar 69 08-838 Borði 55 38 2,9 5,0 105 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 18,5 8,0 8,0 9,0 89,0 2
Kambhóll 312 09-879 Gaur 59 37 3,8 4,5 112 7,5 9,5 9,5 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 88,5 2
Bergsstaðir 192 06-864 Prófastur 55 33 3,8 5,0 105 8,0 9,0 9,5 9,0 9,5 18,5 8,0 8,0 9,0 88,5 2
Vatnshóll 197 10-146 Vísir 50 31 3,3 4,5 111 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 18,5 8,5 8,0 9,0 88,5 2
Syðri-Urriðaá 111 11-015 Svali 52 38 4,2 5,0 107 8,0 8,5 9,0 10,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 88,0 2
Austur-Húnavatnssýsla
Akur 3194 12-452 Víðir 46 41 3,2 5,0 105 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 89,0 2
Akur 3139 08-466 Blær 54 40 5,2 4,5 108 8,0 9,0 9,5 10,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 89,0 2
Akur 3051 12-452 Víðir 47 38 2,7 5,0 106 8,0 9,0 9,0 10,0 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 88,0 2
Hof 23 09-888 Glæsir 61 37 2,7 5,0 110 8,0 8,5 9,0 10,0 9,0 18,0 8,5 8,0 9,0 88,0 2
Litla-Giljá 172 11-503 Gárungi 60 34 4,9 4,5 114 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,0 8,5 8,0 9,0 88,0 2
Skagafjarðarsýsla
Melstaður 250 12-333 49 32 4,0 5,0 110 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 9,0 8,0 9,0 88,5 1
Djúpidalur 1227 11-639 Klettur 57 33 4,0 4,5 110 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,0 9,0 8,0 9,0 88,0 1
Brúnastaðir 9156 12-028 Gutti 45 35 1,1 5,0 110 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 9,0 8,0 8,0 87,5 1
Ytri-Hofdalir 151 10-875 Snævar 48 35 3,2 4,5 112 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 7,5 8,0 9,0 87,0 1
Syðra-Skörðugil 20 08-840 Kjarkur 49 34 2,7 4,0 109 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 87,0 1
Eyjafjarðarsýsla
Syðri-Bægisá 202 10-893 Birkir 54 35 3,8 4,5 106 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 8,0 8,0 9,0 88,5 1
Finnastaðir 112 12-125 Valur 44 37 3,0 4,5 111 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 18,0 9,0 8,0 8,0 87,5 1
Hvammur 271 10-150 Bjarni 50 35 5,4 4,0 110 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 9,0 8,0 8,0 87,5 1

Faðir

Dagverðartunga 1082 12-270 Fíi 52 32 1,9 5,0 7,5 8,5 9,0 9,0 9,5 18,5 9,0 8,0 8,5 87,5 1
Gullbrekka 30 12-109 Gói 52 31 4,0 4,5 110 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 87,5 1
Suður-Þingeyjarsýsla
Fjósatunga 92 09-878 Bassi 59 43 2,9 5,0 108 8,0 9,5 9,0 10,0 9,0 19,0 7,5 8,0 9,0 89,0 1
Stóru-Tjarnir 188 12-120 Auður 53 39 2,9 5,0 111 8,0 10,0 9,5 9,5 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 88,5 1
Vagnbrekka 24 10-038 Hnútur 49 37 2,1 5,0 105 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 19,0 8,0 8,0 8,0 88,0 1
Þverá 180 10-790 Fífill 45 37 3,3 5,0 106 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 19,0 7,5 8,0 8,5 88,0 1
Hlíðarendi 22 09-877 Ás 48 32 3,3 4,5 105 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 88,0 1
Norður-Þingeyjarsýsla
Laxárdalur 1 185 11-324 Kraftur 53 40 3,3 4,5 110 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 88,5 1
Brekka 9 10-875 Snævar 44 37 3,7 5,0 110 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,5 9,0 8,0 8,5 88,5 1
Garður 293 12-255 Tinni 48 36 2,7 5,0 108 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,5 9,0 8,0 8,5 88,5 1
Flaga 1 93 11-260 Kaðall 50 30 3,0 5,0 111 8,0 9,0 9,5 8,5 9,5 18,5 9,0 8,0 8,5 88,5 1
Brekka 22 10-893 Birkir 46 36 2,6 5,0 109 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 88,0 1
Norður-Múlasýsla
Fremri-Hlíð 376 12-432 Loki 55 37 2,7 4,0 110 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 87,0 2
Fremri-Hlíð 3 09-881 Rafall 64 33 5,0 4,5 107 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 9,0 87,0 2
Hákonarstaðir 3 759A 10-884 Grámann 56 40 4,0 4,5 110 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 86,5 1
Melar 401A 10-862 Svali 47 38 2,7 5,0 102 8,0 9,0 8,5 9,5 9,0 18,5 8,5 7,5 8,0 86,5 1
Burstafell I 7221 10-733 Ægir 54 30 3,3 4,5 114 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 86,5 1
Suður-Múlasýsla
Slétta 50 12-581 Freyr 55 27 2,9 4,5 112 8,0 9,0 8,5 9,0 9,5 18,0 8,5 8,0 9,0 87,5 1
Ós 8 09-732 Busi 57 33 3,2 4,5 110 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 87,0 2
Kross 23 12-206 Grímur 58 37 4,9 4,5 111 7,5 8,5 9,0 9,0 9,0 18,5 8,5 8,0 9,0 87,0 2
Stóra Breiðuvík 1038 10-889 Baugur 58 33 4,0 4,0 111 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 87,0 2
Slétta 658 12-581 Freyr 54 29 5,4 3,5 107 8,0 9,0 9,0 9,0 8,5 18,5 8,5 8,0 8,5 87,0 1
Austur-Skaftafellssýsla
Fornustekkar l 492 10-889 Baugur 63 40 4,9 4,5 110 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 18,5 8,5 8,0 9,0 89,5 2
Setberg 1 9132 10-875 Snævar 53 39 4,0 5,0 105 8,0 9,0 9,5 10,0 9,5 18,0 8,0 8,0 9,0 89,0 2
Breiðabólsst 2 Gerð 545 11-896 Prúður 50 38 3,0 4,5 110 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 88,5 1
Akurnes 76 10-875 Snævar 52 36 3,6 4,0 110 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 18,0 8,5 8,0 8,5 88,5 2
Akurnes 72 08-838 Borði 48 41 2,6 4,5 106 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 18,5 7,5 8,0 8,5 88,0 2
Vestur-Skaftafellssýsla
Kirkjubæjarklaustur 2 243 10-518 Kiddi 52 36 3,5 5,0 106 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 18,5 7,5 8,0 9,0 88,5 1
Kirkjubæjarklaustur 2 234 09-877 Ás 51 35 3,5 4,0 105 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 88,0 1
Hraungerði 8191 08-838 Borði 56 38 1,8 4,5 107 7,5 8,5 9,0 10,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 87,5 1
Fagurhlíð 1901 11-020 Barði 57 36 2,7 4,0 108 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 87,5 1
Úthlíð 6001 10-893 Birkir 49 35 2,7 4,0 108 8,0 8,5 9,5 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 87,5 1
Rangárvallasýsla
Hemla 2 7 09-877 Ás 54 34 2,7 5,0 107 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 19,0 9,0 8,0 8,5 89,5 1
Ytri-Skógar 113 10-875 Snævar 55 38 2,3 5,0 110 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 88,5 1
Teigur 1 1027 08-869 Guffi 53 37 4,5 5,0 109 8,0 9,0 9,0 10,0 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 88,0 2
Vestra-Fíflholt 253 12-263 Heimir 43 35 2,0 5,0 102 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 18,5 8,5 8,0 8,0 88,0 1
Álfhólar 73 12-187 Styrkur 49 30 2,7 4,0 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 19,0 8,0 8,0 8,5 88,0 2
Árnessýsla
Ósabakki 2 57 12-789 51 37 2,0 4,0 110 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 18,5 8,0 8,0 9,0 89,0 2
Syðra-Langholt 3 71 08-869 Guffi 51 33 2,6 4,5 105 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 18,5 8,5 8,0 8,5 88,5 2
Bræðratunga 3 10-890 Kroppur 58 37 4,5 4,0 110 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 88,0 2
Ósabakki 2 24 08-838 Borði 51 35 2,3 5,0 106 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 88,0 2
Ósabakki 2 58 12-789 48 34 1,7 4,5 104 8,0 9,5 9,0 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 88,0 2

Eyþór Einarsson
Ábyrgðarmaður 
í sauðfjárrækt
S: 455-7115
ee@rml.is

Sauðfjárdómarar og ómmælingamenn mættir á samræmingarnámskeið í 

Bækur

Fyrir jólin kom út hjá Óðinsauga 
unglingaspennusagan Lífsháski 
eftir Halldór Svavarsson. Þetta 
er fyrsta bók höfundar, sem er á 
áttræðisaldri. Sagan segir af þremur 
systkinum sem fara í dálitla sjóferð 
sér til skemmtunar og sögusviðið 
er norðurströnd Íslands í svartasta 
skammdeginu. 
Bilaður viti, 
hafrannsóknar-
skip sem fær 
á sig brotsjó, 
hafís, hættuleg 
sker og endalaus 
v e t r a r n ó t t i n 
gera ferðina 
að háskalegu 
æ v i n t ý r i . 
Þessi saga af 
mannraunum, 
þ r a u t s e i g j u , 
kjarki  og 
baráttu upp á líf 
og dauða heldur 
lesendum í 
heljargreipum 
frá fyrstu 
blaðsíðu.

 Þetta er bók fyrir hugrakka 
unglinga, skrifuð af höfundi sem 
þekkir af eigin reynslu hversu 
óvægin og viðsjárverð Norðurhöf 
geta verið. Höfundurinn, Halldór 
Svavarsson, er alinn upp í 

sjávarþorpi þar sem brimsorfnir 
sjávarhamrar voru leikvöllurinn. 
Þráður sögunnar er spunninn úr 
hans eigin reynslu af sjómennsku 
og mannraunum í samblandi við 
einstaka frásagnargáfu.

 Halldór Svavarsson er fæddur 
og uppalinn í Vestmanna eyjum á 

e f t i r s t r íðs -
árunum. Rétt 
eins og aðrir 
ungir menn 
fór hann til 
sjós og stofnaði 
fjölskyldu. Nótt 
eina þurfti 
hann að flýja 
ó g n a r k r a f t 
náttúruaflanna 
þegar eldur gaus 
úr iðrum jarðar, 
f j ö l s k y l d a n 
missti heimili 
sitt og varð 
að byrja upp á 
nýtt á nýjum 
stað. Síðar varð 
Halldór virtur 
kaupmaður í 

Reykjavík. Hann hefur búið í 
Hafnarfirði um áratugaskeið en 
tengslin við æskuhagana hafa aldrei 
rofnað. Hann hefur alla tíð skrifað 
og sagt sögur en aldrei fyrr gefið 
út skáldsögu. 

Lífsháski – unglingaspennusaga
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Lesendabás 

„Margar eru hliðar á hverju máli“:

Um gæði ullar frá sjónarhóli prjónakonunnar
Það er einstaklega ánægjulegt 
þegar haustar að og fyrsta sending 
vetrarins frá Ístex berst með 
póstinum. Eins og svo fjölmargar 
prjóna konur víðs vegar um landið 
nota ég veturinn til þess að prjóna 
meðfram öðrum verkum, bæði á 
fjölskyldu og vini og svo fyrir þá 
sem hafa pantað hjá mér alls konar 
ullarvöru.

Úrvalið af bandi var óvenju 
mikið í kassanum frá Ístex í þetta 
skiptið, kannski vegna þess að fólk 
vill í auknum mæli láta prjóna úr 
kambgarni og einföldum plötulopa 
á yngstu börnin, enda eru það hlýjar 
og einstaklega mjúkar flíkur. Þarna 
stóð ég nú og gramsaði í Álafoss-
lopa, léttlopa, plötulopa, kambgarni, 
einbandi og hosubandi svo eitthvað 
sé nefnt og var að njóta fallegra 
litanna og skoða misjafnlega mikið 
unnið bandið, á meðan prjónavinnan 
framundan raðaði sér skemmtilega 
saman í höfðinu; og skyndilega áttaði 
ég mig á því að ég er nær alveg hætt 
að prjóna úr einhverju öðru bandi en 
því sem ég get pantað hjá Ístex. Það 
er alveg sama hvort um er að ræða 
grófustu duggarapeysur, sparikjóla 
á dömur, ullarsokka til alls eðlilegs 
brúks, tískulopapeysur á unga 
fólkið, ungbarnasett eða annað; ég 
fæ einfaldlega allt band sem ég þarf 
hjá Ístex, nema það sé sérstaklega 
beðið um innflutt band í flíkur. Slík 
er fjölbreytnin í framleiðslunni.

Mikil eftirspurn engin tilviljun

Það er engin tilviljun að eftirspurn 
eftir prjónagarni úr íslenskri ull skuli 
vera í sögulegu hámarki. Ístex hefur 
sannarlega vandað sig í allri mark-
aðssetningu og vöruþróun, aðgengi 
að prjónauppskriftum er gott, bæði 
hafa verið gefnar út fjölmargar 
prjónabækur og svo er hægt að nálg-
ast ótal fríar uppskriftir á heimasíðu 
Ístex. Bandið er hægt að fá í öllum 
regnbogans litum og rúmlega það 
og svo hefur íslenska lopapeysan 
slegið svo rækilega í gegn að það er 
enginn maður með mönnum nema 
eiga svoleiðis flíkur til skiptanna og 
er það vel.

Stefnir í hráefnisskort

Það er bara eitt vandamál. Það 
stefnir í hráefnisskort. Íslenska 
ullin er sérstakt hráefni með 
einstæða eiginleika sem nýtast 
einstak lega vel í handprjónaðar 
flíkur. Nýting íslenskrar ullar í 
sérstaka vöru hvílir alfarið á því 
að ullarvinnsla haldist í landinu. 
Þá verður að vera völ á óskemmdu 
hráefni og þá skipta vinnubrögð 
framleiðendanna, sauðfjárbændanna 

og rúningsmannanna, öllu máli. 
Tölur segja oft meira en mörg orð, 
en ullarmagnið sem kom til Ístex 
síðasta ár voru 765 tonn. Hjá Ístex 
voru unnin 370 tonn, en flutt voru út 
395 tonn. Sú ull sem fer úr landi er 
seld á markaðsverði, sem var mjög 
lágt á þessu ári, en fyrir ull sem fer 
í framleiðslu á lopa greiðir Ístex 
umtalsvert hærra verð en hægt er að 
fá fyrir hana á markaði erlendis. Öll 
vetrarull er flutt út til framleiðslu á 
gólfteppabandi, til dæmis. Varðandi 
birgðir af lopa og garni er reynt að 
eiga alla liti til á lager en salan hefur 
aukist mjög mikið undanfarin ár og 
hjá Ístex hefur bæði verið fjölgað 
fólki og keyrslutíminn verið aukinn 
á verksmiðjunni til þess að mæta 
söluaukningunni. Þar á bæ er hægt 
að auka framleiðsluna enn frekar, en 
þá fer að verða skortur á góðri ull. Í 
lopaframleiðslu er eingöngu notuð 
góð ull og þá er verið að tala um 
fyrsta flokk, hreina sauðaliti og að 
sjálfsögðu alla lambsull sem til fellur.

Dregið hefur úr magni af fyrsta 
flokks ull 

Því miður hefur bændum sem flokka 
ullina sína farið fækkandi. Margir 
segja að það taki því ekki því 

verðmunurinn sé svo lítill. Þetta vekur 
upp spurningar um ráðstöfun á þeim 
fjármunum sem ríkið leggur fram til 
ullarnýtingar, en það hlýtur að segja 
einhverja sögu að ullargæðum hefur 
farið mikið aftur á síðustu árum. Það 
hefur dregið úr magni af fyrsta flokks 
ull á undanförnum árum og allt of 
margir senda ullina óflokkaða sem 2. 
flokk. Hægt væri að auka ull sem fer 
í fyrsta flokkinn verulega, ef bændur 
flokkuðu um leið og rúið er, með því 
að taka áberandi galla úr reyfunum.

Eins og kunnugt er var fyrirkomu-
lagi ullarflokkunar breytt þannig að 
bændum er ætlað að flokka sína ull 
sjálfir og skrá niðurstöðuna rafrænt 
á heimasíðu Ístex, sem kaupir ullina. 
Með þessu sparaðist kostnaður við 
formlegt ullarmat og bændur sem 
senda frá sér flokkaða ull fá uppbót 
á ullarverð í staðinn. 

Fyrst eftir þessa breytingu gekk 
heimaflokkun nokkuð vel en nú 
hefur slaknað á vinnubrögðum við 
flokkunina. Hægt er að taka dæmi 
með lambsull, sem er verðmætasta 
ullin og mjög mikilvægt að hún 
standist gæðakröfur og það virðist 
vera allt of mikið um að lambsullin 
sé alls ekki flokkuð (gallar eru til 
dæmis stutt hár, rusl, svartar doppur 
og þess háttar) áður en hún er send í 

þvottastöð, merkt í lambsullarflokk. 
Gefinn hefur verið kostur á að merkja 
lakari lambsull sérstaklega, sem annan 
flokk, en það gera fáir og algengast er 
að reyfin séu í heilu lagi í pokunum 
og ekki verið gerð tilraun til að taka 
lakari hluta ullarinnar frá. Sama máli 
gegnir raunar um ull af fullorðnu fé og 
of algengt er að óflokkuð ull komi upp 
úr pokum sem merktir eru H-1, eða 
fyrsta flokks ull. Það liggur í hlutarins 
eðli að ef ullin er ekki flokkuð þá 
lendir hlutfallslega meira hráefni í 
lakari flokkum en nauðsynlegt væri 
og þannig næst ekki að nýta alla þá 
ull sem vert er í betri flokkana og allir 
tapa. Bæði bændur og ullarvinnslan.

Það er nú svo að þótt það sé 
skemmtilegt að gramsa í kassanum 
frá Ístex þarf prjónafólk og hönnuðir 
að fá almennilegt band og ull, til þess 
að vinna úr. Það er oft rusl í sumum 
litum og sumu garni, en það er alveg 
á hreinu að fólkið hjá Ístex hefur ekki 

sekk með rusli við hliðina á vélunum 
þar til þess að dreifa í bandið. Það er 
auðveldara fyrir bændur að tína ruslið 
úr reyfunum en prjónakonuna. Það 
þarf að vera samvinnuverkefni allra 
að bæta meðferð ullarinnar en þar 
fyrir utan þarf nauðsynlega að greiða 
bændum hærra verð fyrir betri ull.

Þessi stutta grein byggir ekki 
á sérstökum rannsóknum, heldur 
einungis þeirri staðreynd að það 
lítur út fyrir hráefnisskort á lopa og 
garni „íslensku og heimatilbúnu“ og 
nokkrum fyrirspurnum til þeirra sem 
allt vita um birgðastöðu og ullarmál á 
Íslandi. Við höfum alltaf grætt á því 
á okkar litla landi, að vera sjálfum 
okkur næg og vanda til verka.

Með kveðju og ósk um enn meiri 
velgengni og vinsældir íslensku ullar-
innar og sauðfjárbænda.

Jóhanna Helga Halldórsdóttir, 
Brandsstöðum.

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.

Thermia fagnar 90 ára afmæli
í ár og er í eigu Danfoss.
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Vélabásinn

Massey Ferguson hefur verið 
söluhæsta dráttarvélategund á 
Íslandi á hverju ári í meira en 50 
ár að undanskildum örfáum árum. 
Ástæðan er eflaust margvísleg, en 
lítil bilanatíðni, góð þjónusta og 
„tegundadrottnun“ á eflaust sinn 
þátt í mikilli trú manna á Ferguson 
sem traustri og áranlegri dráttar-
vél til þeirra starfa sem dráttarvél 
er ætluð.

Ný lína MF 5600

Skömmu fyrir áramót kynnti Jötunn 
á Selfossi nýjustu línuna af Massey 
Ferguson, sem heitir 5600 og er 
töluverð breyting frá fyrri vélum sem 
mælast vel fyrir. Ég skrapp í bíltúr 
og labbaði hring í kringum sýningar-
eintak af MF 5600. Þó svo að ég sé 
enginn sérfræðingur í dráttarvélum 
tók ég strax eftir því hversu vélar-
húddið var mjótt og fyrirferðarlítið 
og byrgði lítið á sýn fram fyrir vélina 
gagnvart vinnu með moksturstækin 
sérstaklega. Einnig aðgengi að vél og 
vatnskassa upp á þrif á því rusli sem 
vill safnast í kringum vatnskassann 
og getur verið hættulegur eldsmatur. 

Þegar ég steig upp í vélina tók ég 
eftir því að tröppurnar voru ekki eins 
brattar og á flestum dráttarvélum (á 
flestum dráttarvélum er þetta brattur 
stigi en á þessum er innkoman í 
stýrishúsið nær því að labba upp 
tröppur). Neðsta þrepið á tröppunum 
er hægt að taka af ef unnið er við 
mikla torfæruvinnu (hef sjálfur kippt 
stiganum í heilu lagi af við torfæra 
vinnu, en með þessum kosti má bara 
losa þrepið af til að losna við óþarfa 
viðgerðarvinnu). 

Vandað stýrishús

Er inn í vélina var komið vakti auka-
miðstöð á gólfinu athygli, en hún 
blæs bara á neðri hluta hússins, sem 
ég var sérstaklega hrifinn af þar sem 
mér er alltaf kalt á fótunum. Útsýnið 
úr stýrishúsinu er mjög gott niður 
á jörðina beggja vegna við húddið 
og með moksturstækin í efstu stöðu 
sér maður neðan á moksturstækin 
án þess að þurfa að halla sér fram 
í sætinu. 

Öll stjórntæki eru á þægilegum 
stöðum og má nefna sem dæmi að ef 
maður vill handskipta vélinni (ekki 
keyra á sjálfskiptingunni) getur 
maður valið um þrjá mismunandi 
staði til skiptinganna og ætti því 
hver og einn að geta fundið sína 
hentugustu skiptiaðferð. 

Sé verið að vinna við t.d. að stafla 
upp heyrúllum hefur manni oft fund-
ist dráttarvélin mega bakka hraðar. 
Massey Ferguson 5600 býður upp á 
stillingu fyrir gírkassann þannig að 
maður bakkar hraðar frá rúllunum 
og vagninum en þegar maður sækir 
rúlluna og setur í stæðuna, sem dæmi 
1. gír áfram og 2. gír afturábak, en 
þetta er bara eitt dæmi af mörgum 
sem vélin býður upp á. 

Stýrishúsið er á fjaðrandi gorm-
um sem mér fannst virka ágætlega 

í klakaruðningunum á bílastæðinu 
fyrir utan Jötunn vélar á Selfossi.

Öryggi og þægindi

Að komast að vél til að skipta um 
allar síur og fleira er mjög gott, s.s. 
ryksíu fyrir stýrishús, sem og smursíu 
og loftsíu fyrir vél. Sem dæmi eru 
bara tvö handtök að skipta um frjó-
kornasíuna fyrir ökumannshúsið sem 

er fyrir ofan hurðina vinstra megin 
inn í vélina. 

Til að fylgjast með glussa á 
glussakerfi vélarinnar er gluggaglas 
aftan á vélinni við hliðina á aflúrtak-
inu á vélinni. Vinnublikkljós eru tvö 
ofan á stýrishúsinu og fara sjálfkrafa 
á þegar vélin hefur náð 20 km hraða. 
Ökumannssætið er mjög þægilegt og 
farþegasætið ágætt. Að komast að 
öryggjaboxinu í vélinni er auðvelt 

þar sem að það er inni í vélinni á 
þægilegum stað aftast í stýrishúsinu. 

Vélin, vélbúnaður og verð

Vélin sem ég skoðaði var þriggja 
strokka (105 hestöfl), en 5600 línan 
samanstendur af sex grunntegundum 
véla frá 85 hestöflum upp í 130 hest-
öfl og kosta með moksturstækjum frá 
9.690.000 + vsk. 

Þrátt fyrir aðeins þrjá strokka 
fann ég að vélin togar vel og virðist 
vinna mjög vel, gangurinn er þýður 
og hávaði frá vél inni í húsi lítill. 
Sniðugur búnaður er tengdur við 
handbremsuna, en þegar vélin er sett 
í frígír og handbremsu fer ganghraði 

vélarinnar úr 850 snúningum niður í 
720 snúninga. Þetta dregur úr olíu-
eyðslu, en samkvæmt rannsóknum 
eru dráttarvélar 12-30% vinnutíma 
í hægagangi. 

Eftir þessa litlu skoðun mína á 
vélinni get ég lítið fundið að henni 
en allt jákvætt fyrir utan að frekar lítið 
pláss er fyrir keðjur sé þess þörf og að 
frekar lágt er upp undir miðjukrókinn 
aftan á vélinni. 

Að lokum vil ég benda á að hafi 
menn áhuga á að fræðast meira um 
vélina er heimasíða umboðs Massey 
Ferguson mjög góð og fræðandi á 
slóðinni www.jotunn.is. og á næstu 
dögum verður komin inn lesning um 
5600 vélina á heimasíðu Jötunn véla. 

Massey Ferguson með nýja MF 5600 línu:

Vinsælasta
tegundin á
Íslandi í
meira en  hálfa öld 

hlj@bondi.is

Hjörtur L. Jónssonson

Fín hönnun, öryggjaboxið er aftast í 
vélinni á góðum stað.Massey Ferguson MF 5600.

Sé húddinu lyft er gott aðgengi að vatnskassa til að þrífa hey sem vill safnast 
fyrir í kringum vatnskassa.

Miðjukróknum er lyft með keðjum sem tengjast við tjakk sem er undir vélinni 
til að búa til meira pláss.

Loftsíuna fyrir stýrishúsið er auðvelt að skipta um.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Lesendabás

Hvort hentar þér læknisskoðun 
eða galdralækningar?
Í byrjun janúar var frétt þess efnis 
að þriðji hver Íslendingur frestaði 
nauðsynlegri læknisþjónustu 
þrátt fyrir að telja sig þurfa á 
þjónustunni að halda á síðasta 
ári. Á ráðstefnu lækna fyrir 
nokkrum árum sagði læknir 
hjá heilsugæslu á landsbyggðinni 
að læknisskoðun gæti verið 
mörk lífs og dauða fyrir þá sem 
hugsanlega væru með hjarta- eða 
kransæðasjúkdóma. 

Ástæðan væri fjarlægð og tími 
sem tekur að koma viðkomandi til 
hjálpar væri og langur, en með réttri 
meðferð og mataræði mætti koma í 
veg fyrir mörg útköll og innlagnir 
vegna hjarta- og æðasjúkdóma. 

Nudd og „kryppuréttingar“

 Að láta eftir sér að fara í nudd, 
heita potta, fótadekur, unaðsnudd 
og fleira borgar sig margfalt í 
vellíðan og sé maður lemstraður 
eftir slys getur það verið manni að 
kostnaðarlausu að fara í sjúkranudd 
og ýmislegt annað. Það sem kallast 
hefðbundnar lækningar hentar 
ekki öllum og leita margir því til 
óhefðbundinna lækna, sem stundum 
eru kallaðir „skottulæknar“. Fyrir 
mína parta eru „skottulæknar“ og 
„kryppuréttingar“ eitthvað sem 
virkar.

Í tíu ár hef ég kvartað yfir 
eymslum í hálsinum eftir slys 
og læknar gátu ekkert fyrir 
mig gert. Þann 23. september 
leitaði ég til stráks sem ekki 
stundar hefðbundnar lækningar 
(persónulega kalla ég hans 
lækningar „kryppuréttingar“). 

Strákurinn er algjör galdra-
maður að mínu mati og eftir 
meðferð hjá honum hef ég nánast 
ekkert fundið til í hálsinum og er 
farinn að vinna erfiðisvinnu sem 
mér hefði ekki dottið í hug að reyna 
fyrir heimsókn mína til hans. 

Þessi „pjakkur“ heitir Jóhannes 
Sveinbjörnsson og fyrirtækið 
Postura.is og er í Ármúla 21 í 

Reykjavík. Frægð hans í nuddi 
og lækningum hefur náð það 
langt að núna er hann „nuddari og 
galdralæknir“ keppnisliðs Honda 
í Dakar-keppninni sem er í gangi 
þessa dagana í Argentínu, Bólivíu 
og Síle. Einhvern tímann hefðu 
svona menn verið brenndir á báli 
fyrir galdra en eftir kynni mín af 
óhefðbundnum lækningum er ég 
óhræddur að mæla með þeim. 

Ekki bara safna mottu,
látið skoða ykkur áður en 

mottan er rökuð af

Á hverju ári taka margir þátt í 
Mottumars til styrktar baráttu 
gegn krabbameini með því að safna 
yfirvaraskeggi til góðs. Framtakið 
er frábært og safnast árlega töluverð 
upphæð til verkefnisins. 

Kvenfólk á Íslandi fær boð um 

að koma í árlega leghálsskoðun 
á þrítugsaldri og um fertugt í 
brjóstaskoðun. Þessi boðun hefur 
komið í veg fyrir að mörg æxli hafi 
náð að stækka og vaxa. 

Margar fjölskyldur eiga þessum 
rannsóknum mikið að þakka 
og eru krabbameinsrannsóknir 
ómetanlegar. Okkur körlunum er 
treyst til að gera þetta sjálfir, en því 
miður er okkur tamt að segja sem 
karlrembum að ekkert sé að okkur 
og heimsókn til lækna sé óþörf. 

Allt of margir hundsa skoðun 
sem tekur lítinn tíma. Væri ekki 
ágætis áheit í byrjun árs að lofa 
sér og sínum nánustu því að fara 
í lítið „tékk“ á árinu og sjá hvort 
skrokkurinn sé nokkuð að hruni 
komin, eða að láta kíkja á kúlurnar 
áður en mottan er látin fjúka.  
 
 /HLJ

Tólf heppnir vinningshafar við lausn 
Jólakrossgátu Bændablaðsins 2013
Hátt í þrjú hundruð lausnir bár-
ust í jólakrossgátu Bændablaðins 
2013. Beðið var um lausn á 
gátunni, sem fólst í að skila inn  
tveggja orða setningu út frá 
örinni hægra megin við myndina 
af englinum. Lausnarsetningin  
var „Lítill engill“. Þakkar 
Bændablaðið öllum þeim sem 
tóku þátt í þessum leik. 

Nöfn tólf heppinna krossgátu-
snillinga voru dregin út úr þeim hópi 
og fær hver um sig senda bók að 
launum á næstu dögum. Nöfn hinna 
heppnu eru eftirfarandi: 

Guðrún Torfadóttir
Berjarima 45
112 Reykjavík
Jón S. Bjarnason
Silfurbraut 32
780 Hornafjörður
María Pálsdóttir
Bleikjukvísl 20
110 Reykjavík
Pálmar Kristinsson
Sólheimum 14
104 Reykjavík
Sigrún Anna Pálsdóttir
Bústaðir
560 Varmahlíð

Skúli Hannesson
Einbúablá 34 
700 Egilsstaðir
Sólrún Silfá Guðmundsdóttir
Dalatún 2
550 Sauðárkrókur
Trausti Pálsson
Hásæti 11a
550 Sauðárkrókur
Viktor Benóný Benediktsson
Daggarvöllum  5
 221 Hafnarfjörður
Kjartan Pétur Víglundsson
Sólarsölum 3
201 Kópavogur
Þorbjörn Ágústsson
Sporði
Línakradal
531 Hvammstangi
Guðrún Brynja Víglundsdóttir
Sólarsölum 3
201 Kópavogur

ÖRYGGI – HEILSA  – UMHVERFI

Jóhannes Sveinbjörnsson þykir snjall nuddari. Frægð hans hefur náð 
það langt að núna er hann „nuddari og galdralæknir“ keppnisliðs Honda í 
Dakar-keppninni sem er í gangi þessa dagana í Argentínu, Bólivíu og Síle.

Á aðalfundi 
félags um 
r æ k t u n 
í s l e n s k u 
h æ n u n n a r 
sem sumir 
vilja tengja 
við orðið 
landnáms hæna voru lagðar fram 
lýsingar á þessum fugli eins og 
nokkrir aðilar hafa hugsað sér 
að hún ætti að líta út;

1. Útlitseinkenni 2. 
Atferliseinkenni. Byrjum þá á 
að svara spurningunni: Hvaðan 
kemur upprunalegi stofninn? Við 
skulum giska: Frá Orkneyjum, 
Suður- eyjum, Hjaltlandseyjum 
eða Mön. Eru það Keltar eða 
Gallíumenn, Skotar‚ Írar, eða frá 
Norðurlöndum, Danir Svíar og 
Norðmenn? Þeir sem vita þetta 
upp á sína tíu fingur eru býsna 
góðir í fornum fræðum. Langt út 
yfir okkur – hinn venjulega mann. 

Skoðum fleiri vafaatriði. Allar 
þær þjóðir sem hingað sendu fiski-
menn og hvalfangara gegnum aldir 
versluðu við landsmenn, hvort sem 
það var í leyfi eða ekki. Þeir fluttu 
með sér fugla í búrum, samanber 
dökku hænsnin í Öræfunum sem 
núlifandi menn muna vel. Gott 
strand sögðu Öræfingar vera skip 
sem var nýkomið á miðin fullt af 
kosti og eðalvínum sem hrakti 
upp á sandana en mannbjörg varð. 
Auðvitað mátti bjarga fuglabúrum. 

Sagt er í gömlum bókum að 
hallæri hafi gengið yfir landið oftar 
en einu sinni eða tvisvar, svo hörð 
að fólk lagði sér til munns hrafna 
og melrakka. Hvað skyldu mörg 
hænsni hafa lifað slíkar hamfarir 
af? Þannig að það er stór spurning 
hvaðan og hvenær síðasti hænsn-
fuglinn kom til landsins þaðan 
sem þessar hænur okkar sem við 
nú eigum eru komnar. Þetta er ansi 
stór óvissuþáttur.

 Frá norræna genabankanum 
koma þær upplýsingar að 72% 
vefjaflokka greininga sýni nokkra 
sérstöðu þeirra fugla sem rannsak-
aðir voru hér á landi. Hvaðan eru 

þá þessi 18% ? Við giskum áfram. 
Þarf það að vera að litadýrð þessara 
fugla? 

Margt er talað um litlar dökkar 
hænur, aðallega af Suðaustur- og 
Austurlandi. Þær voru til í Öræfum 
og eru ennþá til á Seyðisfirði, eða 
fjölbreytni í gerð hanakamba. 
5-6 gerðir eru þekktar í dag. 
Fjaðrabrúskur á höfði og á kinnum, 
ásamt með fiðruðum fótum, sé 
frekar aðfengin í þessum 18%, en 
eitthvað annað í einkennum þeirra 
fugla sem við ræktum í dag? 

Árið 1978 var vegleg 
landbúnaðar sýning haldin 
á Selfossi. Þá segir Jón 
Guðmundsson á Reykjum í 
Mosfellsbæ í blaða viðtali við 
Þjóðviljann að þeir hænsn fuglar 
af ýmsum tegundum sem þar 
voru sýndir hafi fæstir ratað aftur 
heim að Reykjum heldur dreifst 
um nærsveitir suðurlands. Allar 
kreddur og ákafatilburðir til að 
bjarga einhverri ímyndaðri mynd 
af landnámshænu sem enginn fær 
nokkurntíma vitað eða sannað 
hvernig var eða hvaðan hún kom 
er óttalegt frumhlaup. Auðvitað er 
hverjum og einum frjálst að rækta 
sína hænsnagerð en það er okkur 
hinum líka frjálst. Alla vega þar til 
við getum sannað t.d. hver skrifaði 
Njálu.

Hver skrifaði Njálu? 

Bjarni Eiríkur Sigurðsson
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Jóhanna Ösp Einarsdóttir er 
fædd og uppalin í Fremri-Gufudal 
en Styrmir Sæmundsson er 
Hafnfirðingur/Vestmanneyingur 
sem fann Jóhönnu sína með það 
í huga að þarna væri leið fyrir 
hann að verða bóndi. 

Reynir Bergsveinsson og Guðlaug 
Guðbergsdóttir, afi og amma 
Jóhönnu, keyptu jörðina Fremri-
Gufudal árið 1957 og bjuggu þar 
til ársins 1981, en þá tóku Einar 
Hafliðason og Svandís Reynisdóttir, 
foreldrar Jóhönnu, við. Árið 2009 
komu Jóhanna og Styrmir inn í búið 
og þá var sameignarfélagið Fremri-
Gufudalur Sf. stofnað. 

Jóhanna segir að þau hafi ekki 
séð fram á að koma mömmu hennar 
af jörðinni nema á lík börum, þannig 
að þau hafi ekkert reynt að taka við 
búinu. Árið 2011 byggðu Jóhanna 
og Styrmir íbúðarhús á jörðinni, 
sem heitir Kaplaskjól. Núna í 
haust komu svo systir Jóhönnu 
og maðurinn hennar, Hafrós 
Huld Einarsdóttir Jóhann Freyr 
Guðmundsson, inn í búið líka – og 
eru því þrjár fjölskyldur sem koma 
að búskap í Fremri-Gufudal

Býli: Fremri-Gufudalur.

Staðsett í sveit: Í gömlu 
G u f u d a l s s v e i t i n n i  í 
Reykhólahreppi.

Ábúendur: Einar Hafliðason, 
Svandís Reynisdóttir, Styrmir 
Sæmunds son, Jóhann Freyr 
Guðmunds son, Jóhanna Ösp 
Einars dóttir, Hafrós Huld Einars-
dóttir og börnin; Ásborg Styrmis-
dóttir, Einar Valur Styrmisson og 
Svandís Björg Jóhannsdóttir (í 
aldursröð).

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við eigum tvö börn, Ásborgu, 
sem er 4 ára, og Einar Val, sem 
er fæddur í júní á þessu ári. Svo 

vorum við ekki sammála um 
hvort við ættum að taka fram 
nafnið á Smalahundinum Bingó 
hér, því Jóhönnu fannst hann vera 
vinnudýr en ekki gæludýr þar sem 
hann á heima úti í fjárhúsum með 
öllum hinum hundunum.

Stærð jarðar: Um 3.500 hektarar.

Gerð bús: Sauðfjárrækt, hrossa-
rækt og tamningar. Svo sjá karl-
mennirnir á bænum um snjó-
mokstur til að borga reikningana 
og kvenfólkið hefur líka unnið 
aðra vinnu með búskapnum.

Fjöldi búfjár og tegundir: 820 
kindur, 40 hross, 7 hundar, 14 
hænur og svo fengum við okkur 
endur fyrir löngu, sem eru 6.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Styrmir sér um tamningarnar en 
annars reyna bara allir að taka 
þátt í öllu. Þó er einhver verka-
skipting og þótt allir gangi í öll 
verk er Svandís bústýran sem hefur 
yfirsýn yfir að verkin séu unnin.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin: Styrmir: Hér á bæ eru 
allir smalafíklar og það er slegist 
um að fá að fara á fjall sem oft-
ast, sem er eins gott þar sem við 
þurfum að smala ansi stórt svæði. 
Dagsverkin í haust voru til dæmis 
vel á annað hundrað. Annars eru 
öll verk skemmtileg.
Jóhanna: Það kemur allavega í 
minn hlut að sjá um bókhaldið því 
enginn annar vill gera það, þannig 
að það hlýtur að vera leiðinlegast.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 5 ár? 
Áframhaldandi uppbygging. Svo 
væri frábært að ná að selja nokkra 
gæðinga og að framræktunin í 
sauðfénu haldi áfram

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Það er allavega 
rosa gaman á árshátíð sauðfjár-
bænda.

Hvernig mun íslenskum land-
búnaði vegna í framtíðinni? 
Miðað við hvað breytingin í sauð-

fjárbúskapi hefur verið lítil síðustu 
40 árin þá ættu ekki að verða ein-
hverjar stórvægilegar breytingar á 
næstu 40. Ólíklegt að sauðfjárbúin 
lendi í að verða að verksmiðjum 
með 10.000 rollum, þó búin séu 
að stækka.

Hvar teljið þið að helstu 

tækifærin séu í útflutningi 
íslenskra búvara? Einbeitum 
okkur fyrst að íslenskum markaði 
varðandi lambakjötið. Lamba- og 
kindakjöt er aðeins á eftir hinum 
kjöt tegundum varðandi skyndirétti. 
Það þarf að vera betra aðgengi að 
réttum sem fólk sem er að flýta 
sér getur hent inn í ofn án þess að 
þurfa að hafa mikið fyrir því.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, ónýtt grænmeti og útrunnin 
jógúrt.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Lambalærið stendur 
alltaf fyrir sínu en svo kemur 
folalda lundin sterk inn líka.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin: Þegar við reistum 500 
fermetra skemmu á 11 dögum með 
aðstoð góðra manna og uppskeran 
af því þegar við sendum í fyrsta sinn 
yfir þúsund lömb í sláturhús.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Læknirinn í eldhúsinu kennir pylsugerð
Það var ekki fyrr en ég fór að 
gera mínar eigin pylsur að ég 
lærði að meta þær almennilega. Og 
pylsugerð er stórskemmtileg. Það 
hefur æxlast svo að sonur minn, 
Vilhjálmur Bjarki, er mér ávallt
innan handar við pylsugerðina. 
Það þarf að nálgast gott hráefni 
til að gera góðar pylsur og það er
ennþá mikilvægara að þær 
innihaldi nægjanlegt magn fitu. 
Oft er talað um að pylsur þurfi að 
innihalda 30% fitu eigi þær ekki 
verða þurrar og óspennandi.
Pylsugerð krefst sérútbúnaðar. 
Þú þarft að eiga kjötkvörn og 
hólk til að þræða garnirnar upp 
á. Það fást sérstakar viðbætur við 
margar gerðir matvinnsluvéla 
fyrir pylsugerðina og þá verður 
vinnslan leikur einn. Svo þarf 
auðvitað að nálgast garnir – þær 
er t.d. hægt að fá hjá Kjöthöllinni.

Heimagerðar Chorizo-pylsur

 › 1 kg grísahnakki

 › 150 g hakkað spekk (hrein grísafita)

 › 15 g salt

 › 10 g pipar

 › 3 g múskat

 › 2 g sinnepsduft

 › 6 hvítlausrif

 › 1 tsk. kóríander

 › 2 msk. sætt paprikuduft

 › 2 msk. reykt paprikuduft

 › 1 msk. sterkt paprikuduft

Hakkið grísahnakkann niður í skál, 
bætið við hökkuðu spekkinu og 
blandið saman.

Bætið við saltinu, piparnum, 
múskatinu, sinnepsduftinu, ferskum 
smátt söxuðum hvítlauk, kóríander 
og öllu paprikuduftinu og hnoðið 
vel.

Steikið smábita á pönnu til 
bragðprófunar. Ef deigið er þurrt 
mætti íhuga að bæta við 100-150 
ml af köldu vatni.

Troðið í garnir og snúið í lykkjur.

Heimagerðar Bratwurst-pylsur

 › 1 kg grísahnakki

 › 150 g hakkað spekk (hrein grísafita)

 › 15 g salt

 › 10 g pipar

 › 3 g múskat

 › 2 g sinnepsduft

 › garnir

Hakkið grísahnakkann niður í 
skál, bætið við hökkuðu spekkinu 
og blandið saman. Bætið við 
saltinu, piparnum, múskatinu og 
sinnepsduftinu og hnoðið vel.

Steikið smábita á pönnu til 
bragðprófunar. Ef deigið er þurrt 
mætti íhuga að bæta við 100-150 
ml af köldu vatni.

Troðið í garnir og snúið í lykkjur.

Cumberland-pylsur 

 › 1 kg grísahnakki

 › 150 g hakkað spekk (hrein grísafita)

 › 15 g salt

 › 10 g pipar

 › 3 g múskat

 › 2 tsk. hvítlauksduft

 › 2 g sinnepsduft

 › 2 msk. smátt söxuð salvía

 › 2 msk. smátt söxuð steinselja

Hakkið grísahnakkann niður í skál, 
bætið við hökkuðu spekkinu og 
blandið saman.

Bætið við saltinu, piparnum, 
múskatinu, sinnepsduftinu, 
hvítlauksduftinu, salvíunni og 
steinseljunni og hnoðið vel saman.
Steikið smábita á pönnu til 
bragðprófunar. Ef deigið er þurrt 
mætti íhuga að bæta við 100-150 
ml af köldu vatni.

Troðið í garnir og snúið í lykkjur.
Berið fram með smjörsteiktu 

fennel og einfaldri soðsósu.

MATARKRÓKURINN – RAGNAR FREYR INGVARSSON

Fremri-Gufudalur

Smalamenn að grípa kindur.
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Nafn: Hákon Marteinn 
Magnússon.

Aldur: 10 ára.

Stjörnumerki: Vatnsberi.

Búseta: Reykjavík.

Skóli: Langholtsskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Íþróttir og stærðfræði.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Örn.

Uppáhaldsmatur: Pítsa.

Uppáhaldshljómsveit: AC/DC.

Uppáhaldskvikmynd: James 
Bond-myndirnar.

Fyrsta minningin þín? Litla 
jólatréð sem við áttum þegar við 
bjuggum í Japan.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 

hljóðfæri? Ég æfi 
fótbolta með Þrótti 
og íshokkí með SR.

Hvað ætlar þú 
að verða þegar 
þú verður stór? 
Flugmaður.

Hvað er það 
klikkaðasta sem 
þú hefur gert? Ég 
geri margt klikkað í 
íshokkí.

Hvað er það 
leiðin legasta sem 
þú hefur gert? Að 
sitja í flugvél og 
hafa ekkert að gera.

Gerðir þú 
eitthvað sérstakt í 
sumar? Ég keppti 
á Shell-mótinu í 
Vestmannaeyjum 
og fór í Arsenal-
fótboltaskólann á 
Akureyri. 

PRJÓNAHORNIÐ

STÆRÐ

XS/S (M/L)

Yfirvídd 86 (94) cm

Ermasídd 47 (49) cm

Sídd á bol 52 (54) cm

EFNI

Tvöfaldur plötulopi

Dökk mórauður nr. 1032 - 5 plötur

Millimórauður nr. 1030 – 1plata

Ljósmórauður nr. 0003 – 1 plata

Ljósmórauður nr. 1038 – 1 plata

PRJÓNAR

Hringprjónn nr. 6, 40 cm og 80 cm

Sokkaprjónar nr. 6

PRJÓNAFESTA

10 x 10 cm = 14 L og 20 umf. slétt prjón. Notið 
hálfu nr. stærri eða minni prjón eftir því sem 
við á, ef prjónafestan passar ekki hjá ykkur.

BOLUR

Fitjið upp 123 (133) L á prj. nr. 6 með aðallit. 

Prj 10 umf. perluprjón.

Aukið út um 1L.

Setjið merki í báðar hliðar.

Prjónið 22 (24) umf. slétt.

Næst eru tvær L teknar úr í hvorri hlið, sitt 
hvoru megin við miðlykkjurnar á hliðinni. Að 
úrtöku lokinni eru prj. 10 (11) umf. Endurtakið 
þetta tvisvar í viðbót. 

Næst er aukið út um tvær L í hvorri hlið. Prjónið 

10 umf og endurtakið útaukningu. Að endingu 
eru prjónaðar 15 umf. Í síðustu umferðinni 
eru 8 L undir hvorum handvegi settar á band 
eða nælu.

Geymið bolinn og prjónið ermar.

ERMAR

Fitjið upp 30 (32) L með aðallit og tengið í 
hring.

Prj 10 umf. perluprjón.

Prj 7 (9) umf. slétt og aukið svo út um 2 L undir 

erminni, sitt hvoru megin við fyrstu og síðustu 
L í umferðinni.

Endurtakið þetta 4 (5) sinnum í viðbót.

Prjónið ermina þar til hún mælist 47 (49) cm, 
eða eins löng og óskað er.

Í síðustu umferðinni eru 8 L undir miðerminni 
settar á nælu eða hjálparband. Slítið bandið 
frá en geymið góðan þráð sem síðar er notaður 
til að lykkja saman undir höndum.

Prjónið hina ermina eins.

AXLARSTYKKI

Sameinið bol og ermar á hringprjón. Nú eiga 
að vera 168 (186) L á prjóninum.

Prjónið 6 (8) umf. Í síðustu umferðinni er 
lykkjum fækkað um 6, jafnt allan hringinn.

Prj. Mynstur eftir mynsturmynd og takið úr 
samkvæmt henni.

Prj 16 umf. perluprjón og fellið svo frekar 
laust af.

FRÁGANGUR

Lykkið saman undir höndum og gangið frá 
endum. Þvoið peysuna og látið hana þorna 
liggjandi á handklæði.  /Helena Eiríksdóttir

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Fór í Arsenal-fótboltaskólann

Sara

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 1 6

1 8 5

9 6

5 6

7 8 1

7 6

8 1 3 5

3 2 8

4

9 5 1 3

3 8 6

5 1 6 8

7 4

3 5 2

1 9

2 9 4

3 6 1

9 5 4

3

3 2 5

7 4 2

1 5 6 4 8

9 7 6

3 5 8

4

2 4 6

Plötur

Garðar Olgeirsson, bóndi í 
Hellisholtum í uppsveitum 
Suðurlands og harmónikku-
leikari, gaf út 19 
laga hljómplötu 
eða disk fyrir 
jólin sem ber 
heitið Garðar 
O l g e i r s s o n … 
á fullri ferð…. 
Garðar er vel 
þekktur meðal 
h a r m ó n i k k u -
unnenda og 
hlustenda Ríkis-
útvarpsins til fjölda 
ára. Hann hefur áður gefið út 
þrjár hljómplötur, Meira fjör 
árið 1978, Glatt á Hjalla árið 
1981 og Gömlu dansarnir og 
sérdansarnir líka sem hann gaf 
út árið 1998.

Sérsvið Garðars liggur í að 
spila gömlu dansana og er hann 
þekktur fyrir góðan leik. Hefur 
hann góða tilfinningu fyrir þeirri 

músík og ekki síst fyrir réttum 
hraða, sem dansfólki líkar einkar 
vel.

Garðar heldur sig 
þó ekki eingöngu 
við gömlu dansana á 
þessari hljómplötu, 
heldur tekur hann 
þar einnig fyrir 
öðruvísi verk 
ýmissa höfunda eins 
og Pietro Deiro, 
Pietro Frosini og 
fleiri snillinga. 
Með Garðari leika 

Gunnar Jónsson á trommur og 
Helgi E. Kristjánsson leikur á 
bassa, gítar og flautu í sjö lögum 
og á mandólín í einu lagi. Garðar 
annaðist sjálfur hljóðritun á 
harmónikunni en hljóðritun 
annarra hljóðfæra, hljóðblöndun 
og hönnun prentverks annaðist 
Helgi E. Kristjánsson. Forsíðu-
myndina á diskhulstrinu tók 
Guðjón Emilsson. 

Garðar bóndi í Hellisholtum 
með nýja harmónikkuplötu
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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

Borgartúni 28 • Sími 520 7900 • www.ef.is

ÚTSALA
ALLT AÐ

60% 
AFSLÁTTUR

Liebherr R924 C HDSL  
beltagrafa
2008 árg. 4.528 vst.
Mjög vel útbúin vél
Verð 12.900.000 + vsk.
Upplýsingar í síma 660-6051

Bobcat T40170  
skotbómulyftari
2003 árg. 5.440 vst
Verð 2.950.000 + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr R934 C   
beltagrafa
2010 árg. 4.050 vst
32 tonn, 1 skófla
Verð 17.900.000 + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

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 

Hringgerði til að nota úti sem inni. 
Frábær við tamninguna. Engin verk-
færi við uppsetningu. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, 270 Mos. Opið 13.00-
16.30. Sími 894-5111 www.brimco.is 

Brynningartæki. Úrval af brynningar-
tækjum 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

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 stærð-
um, 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 rækt-
unarsvæðum. Haugdælur með vacu-
um 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 ræktunar-
svæði í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 
slöngukefli eða lausar slöngur með 
kúplingum. Sjálfsogandi traktors-
drifnar dælur. Bensínknúnar dælur 
með Honda mótorum, allt að 4" dís-
eldrifnar dælur í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

 Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir tank-
bíla 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

Weckman sturtuvagnar 11 og 13 
tonna til á lager. H. Hauksson ehf., 
sími 588-1130.

Weckman flatvagnar. Verð kr. 
1.985.000.,- m. vsk. H. Hauksson 
ehf., sími 588-1130.

Til sölu vel með farið og lítið notað 
tveggja manna götuskráð fjórhjól 
árg. '06. Alltaf geymt inni, reglulegt 
viðhald. Skoðað 2014. Verð kr 
1.100.000. Uppl. í síma 867-1909.

Til sölu Case 4230 XL, árg. '96, ekinn 
5600 vinnust., mjög vel með farinn á 
nýjum radial dekkjum og með ámokst-
urstækjum. Tilboð óskast, uppl. í síma 
899-9841.

Fliegl Push-Off vagnar og  Pallar 

Fliegl  Mykjudreifarar  frá 3.þl 

Fliegl Skítadreifarar 

Fliegl Speypuhrærivélar 

Helluhraun 4. Símar 565-4900 og 
892-7502 eða á www.rag.is og á 
Facebook rag import –export 

Forcefield  Pro-peysa með hlífum. 
Upplögð fyrir knapa, skíða-, bretta- 
og reiðhjólafólk. Peysan er fyrirferðar-
lítil og hægt er að klæðast nánast 
hvaða utanyfirflík sem er. Hún er 
með góðum hlífum á brjósti, baki, 
olnbogum og öxlum. Sjá myndir á 
www.forcefieldbodyarmour.com/
product/pro-shirt/2407 - JHM Sport 
ehf. - Stórhöfða 35 - Sími 567-6116.

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 sér-
smíðuðum vagni með þrýstibremsum 
eða á stálgrind. Búnaðurinn hentar 
einnig vel fyrir öflugan háþrýstiþvott. 
Vandaður og hentugur búnaður, fyrir 
sveitafélög og verktaka. Hákonarson 
ehf. Uppl. í  síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is

Til sölu tveggjahesta kerra. Vel 
með farin, uppgerð hestakerra. Nýir 
veggir, nýr toppur, nýtt álgólf, nýjar 
mottur. Yfirfarin hjóla- og bremsubún-
aður. Þýsk kerra Alf, sótthreinsuð 
og innflutt fyrir ári síðan, ónotuð 
síðan. Milliveggur. Metin á 800.000-
1.000.000. Tilboð. Uppl. í símum 856-
1132 og 892-1340.

Til sölu frystiklefi, tvískiptur með 
aðkomuhurð í báða klefa, með tveim-
ur frystipressum. Verð 2.000.000 kr. 
Áhugasamir hafið samband við val-
geirj@hive.is

Til sölu 40 feta hágámur, hæð 270 
cm, mjög góður gámur. Uppl. í síma 
618-9910. Sigurður Magnússon.

Atvinnutækifæri
á Kópaskeri

Til sölu: Verslunarhúsnæði 

ásamt öllum búnaði til 

verslunarreksturs. 

Gæti einnig hentað 

undir aðra starfsemi td. gisti-

heimili, einnig á sama stað 

íbúðarhús rúmlega 200m2.

Uppl í síma:  
Ágúst 8688078-4524073

merkur.is
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Til sölu Polaris Rmk 600, árg.'03. 
Ek. 5500. Belti:136". Brúsagrind. 
Yfirbreiðsla ofl. Skipt um allar pakkn-
ingar og pakkdósir. Verð 350 þús. 
Uppl. í síma 868-4397.

Sleði til sölu. Ásett verð 250 þús., 
en allt opið í þeim efnum. Þetta er 
Ski-doo Grand Touring árg.'96. Mjög 
góður í gang með nýjan rafgeymi en 
kominn tími á legur og belti í búkk-
anum. Uppl. í síma 891-7099.

 Frystigámur til sölu, hurðir og gólf 
og vél í góðu lagi. Get afhent hann 
nánast hvar sem er á landinu. Verð 
690.000 + vsk. Uppl. í síma 773-1630.

Til afgreiðslu strax: Reck mykjuhrærur 
með 50 - 60cm. turbo skrúfuspaða 
fyrir 60 - 200 hö. traktor pto, 540 - 
1000. Lágmarkar eldneytiseyðslu í 
hræringu. Uppl. í símum 587-6065 
og 892-0016.

Á hagstæðu verði: Maschio hnífatæt-
arar 235 - 260 - 285cm. Pinnatætarar 
300 cm. Snjóblásarar 2,29 - 2,59m. 
Skekkjanlegar tennur 2,65 m. Uppl. í 
símum 587-6065 og 892-0016. 

Verð á helluskeifum, gangur án skafla 
kr. 2200, pottaður gangur án skafla 
kr. 2400, skaflar kr. 75 kr. st. Eigum 
einnig pottaðar uppsláttarskeifur 
stærð 120 á góðu verði, sendum um 
allt land. Helluskeifur Stykkishólmi, 
sími 893-7050.

Vegna mikillar sölu á CLAAS trak-
torum í desember síðastliðnum 
eigum við gott úrval notaðra traktora. 
Vélfang, sími 580-8200, velfang.is

Massey Ferguson 5450 Dyna-4..m/
tækjum. Árg. ´12, notkun 500 vinnu-
stundir. Vélfang, sími 580-8200, vel-
fang.is

Valtra T-152.. m/tækjum  150 hö,,stig-
laus skipting. Árg. ´11, notkun 2200 
vinnustundir. Vélfang, sími 580-8200, 
velfang.is

Valtra A-95 m/tækjum... 95 hö hi/shift. 
Árg. ´05, notkun 3.600 vinnustundir. 
Vélfang, sími 580-8200, velfang.is

 Til sölu olíumálverk eftir Pétur Friðrik, 
Hraun og mosi, stærð 100x80 cm., í 
gylltum ramma, málað 1979. Uppl. í 
síma 892-8678.

 Felder BF6-31 sambyggð tré-
smíðavél (sög, fræsari, þykktarhefill, 
tappabor). Er með stóru landi og er á 
hjólum þannig að auðvelt er að færa 
hana til. Lítið notuð og vel með farin. 
Uppl. í síma 898-8810.

 Til sölu PETROF píanó og útsaum-
aður bekkur, stillanlegur. Mjög vel 
með farið. Hæð 118 cm; lengd 144. 
Verð: 480.000. Uppl. í símum 562-
7107 og 862-7107, Ellen.

 Til sölu 30 kw rafstöðvar á lager. Gott 
verð. Hljóðeinangraðar í kassa, góð 
reynsla. Uppl. í símum 895-6662 og 
435-6662. Netfang www.Holt1.is 

 Til sölu Led vinnuvélaljós 27W, verð 
6400 kr, 48W, verð 9200 kr. Verð eru 
með vsk. Uppl. í síma 893-0331 eða 
á netfangið umrot@vortex.is

Úrval af gæðajárningaverkfærum frá 
Ariex 

Ariex ferðasteðji hæð 54 cm verð 
24.990,- Lífland, Sími 540-1100.

Ariex ferðasteðji, hæð 90 cm. Verð 
34.990,- Lífland, Sími 540-1100.

Ariex hófbítur 15“. Verð 17.990,- 
Lífland, Sími 540-1100.

Ariex járningahamar. Verð 5.990,- 
Lífland, Sími 540-1100.

Gott hús til flutnings sem býður upp 
á mikla möguleika. Húsið hentar 
vel sem gistihús fyrir ferðaþjónustu, 
vinnubúðir fyrir verktaka eða sem 
veiðihús. Húsið er með burðarvirki úr 
70x160mm stálrömmum með 50x200 
grind í gólfum 50x150 í veggjum og 
50x225 grind í þaki. Að utan er húsið 
klætt með aluzinkbáru. Að innan 
með vandaðri klæðningu sem ekki 
þarf að mála. Milliveggir eru flestir 
tvöfaldir 200mm þykkir með sams-
konar klæðningu. Dúkur er á gólfum. 
Allar raf og pípulagnir eru í húsinu 
ásamt bruna og örygggiskerfi. Hver 
húseining er 2.9m x 10.45m og líklega 
hægt að flytja þær með venjulegum 
vörubíl. Einnig væri mögulegt að flytja 
það í tvennu eða þrennu lagi. Húsið 
er staðsett rétt fyrir utan Reykjavík. 
Teikningar sýna skipulagið eins og 
húsið er í dag en einnig er búið að 
gera hugmynd að skipulagi fyrir gisti-
hús. Verðhugmynd 16.500.000 kr. + 
vsk. Mögulegt að taka dráttarvél og 
heyvinnutæki uppí hluta kaupverðs. 
Nánari uppl. í síma 897-7781.

Metal-Fact taðdreifari 6 tonna kr. 
1.990.000.- fyrir utan vsk. Búvís ehf. 
Sími 465-1332.

NOVA X-DRY er sótthreinsandi undir-
burðarefni 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 stein-
efnum , A,D og E vítamínum sem 
bæta frjósemi og egglos hjá sauð-
fénu. 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 vít-
amín 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 melt-
ingu dýranna. Kemi ehf Tunguhálsi 
10, sími 544-5466, www.kemi.is

Haughræra. Lengd 5,6 til 7,6 metrar. 
7,6 m kr. 650.000,- án vsk. Búvís sími 
465-1332. buvis.is

K r a n z l e - h á þ r ý s t i d æ l u r . 
Hámarksþrýstingur 150 bar. 
Vinnuþrýstingur 10-130 bar. 
Vatnsmagn 10 l/min, 220 volt, 2,8 
kw. Kr. 99.900,- án vsk. Búvís sími 
465-1332. buvis.is

Palmze Malarvagn  PT1200. Heildar 
burðargeta 14,6 tonn. Búvís ehf. 
Uppl. í síma 465-1332.

Dieci skotbómulyftara af öllum stærð-
um og gerðum ásamt varahlutum. 
Búvís ehf. Uppl. í síma 465-1332.

McCormick MC 115. Árg. ´03. 110 
hestöfl, ekin 3800 vst. Dekk Michelin. 
600/65R34 og 480/65R24. Stoll 
ámoksturstæki. Verð.Kr 4.300.000. 
án vsk. Búvís. Sími 465-1332.

John Deere 6140R. Árg. ´12. 
Autoquad skipting og 40 km. Kassi. 
Frambúnaður, aflúrtak og fjaðrandi 
hús. Dekk: Continental 650/65R38 
og 540/65R28. Verð: kr.13.860.000. 
+ vsk. Búvís. Sími 465-1332.

John Deere 6230 Premium Plus. Árg. 
´10. Autoquad ECO PLUS skipting og 
40 km. kassi. Fjaðrandi hús,framhás-
ing og ámoksturstæki. Dekk: Michelin 
540/65R38 og 480/65R24. Verð: kr. 
9.880.000. + vsk. Búvís. Sími 465-
1332.

Traktorskófla / Taðkló breidd 180 cm. 
Kr. 297.000.- án vsk. Búvís ehf. Sími 
465-1332.

Er rafhlaðan dauð? Endurnýjum alla 
raflöðupakka fyrir borvélar og önnur 
tæki. Rafhlöður eldvarnir ofl. Sjá 
www.fyriralla.is - Sími 899-1549 eftir 
kl. 17 og um helgar. 
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John Deere 6430 Premium. Árgerð: 
2009. Notkun: 4150. Verð án vsk: 
8.200.000 kr

Claas 630. Árgerð: 2012. Notkun: 
920. Verð án vsk: 11.800.000 kr.

John Deere 6820. Árgerð: 2004. 
Notkun: 9200. Verð án vsk: 4.950.000 
kr

Case MXU PRO 100. Árgerð: 2007. 
Notkun: 4400. Verð án vsk: 5.800.000 
kr.

McHale Fusion 2. Árgerð: 2011. 
Notkun: 10000. Verð án vsk: 
8.500.000 kr

2 stk Krone Big Pack. Árgerð: 
2000. Notkun: 32000. Verð án vsk: 
1.890.000 kr. Stk

McHale 998. Árgerð: 2000. Notkun: 
30000. Verð án vsk: 2.890.000 kr.

Jötunn Vélar ehf. Sími 480-0400. 
jotunn.is. Austurvegi 69 800 Selfoss 
og Lónsbakka 601 Akureyri

Nissan Terrano á 100.000 kr. Til 
sölu Nissan Terrano, árg. '94, ekinn 
345.000 km. þarfnast smá lagfær-
inga. Er á Hvanneyri. Uppl. í síma 
892-6388, Ragnar Frank.

Til sölu Yale GDP 25. Árg. 2006. 
Lyftigeta 2.500 kg. Lyftihæð 3,0 m. 
Laust vökvaúttak. Innfluttur nýr og 
aðeins einn eigandi. Verð 950.000 
kr. án vsk. Kraftvélar ehf. Sími 535-
3500 - www.kraftvelar.is

Cummings rafstöð til sölu 45Kw 50Hz 
3X380V. Keyrð 550 klst. Með sjálf-
ræsibúnaði fyrir landsnet/rafstöð. 
700L olíutankur fylgir með. Uppl. í 
símum 774-6908 og 693-4994.

Til sölu
Notaðar gjafagrindur fyrir sauðfé til 
sölu. Grindurnar eru frá Vírneti, stærri 
gerðin, gönguhurð í öðrum enda. 
Uppl. í síma 860-2640.

Frábært fóður fyrir hesta og kindur. 
Til sölu heilsöltuð síld, 300-400 kg. 
Saltsíld gefur skepnum bæði fitu og 
vítamín. Fyrstur kemur fyrstur fær. 
Uppl. í síma 775-7129. 

Til sölu smájörð á Vatnsleysuströnd, 
u.þ.b. 25 mín. akstur frá miðbæ 
Reykjavíkur og 10 mín. til Keflavíkur. 
Stórt íbúðarhús. Hentar vel sem gisti-
heimili. Uppl. í síma 869-5212.

Til sölu undirburður, hitameðhöndlað 
sag undir kýrnar. Íslensk framleiðsla. 
Sendum um land allt og tökum þátt í 
flutningskostnaði. Skoðaðu á http://
sag.is

Til sölu vél úr Izuzu 2,5 diesel, gír-
kassi og millikassi, allt rafkerfið og 
stýrissnekkjuna úr Izuzu, árg. '92. 
Vélin er keyrð 106.000 km. Fæst allt 
saman á 55000. Uppl. í síma 862-
0889.

Til sölu er Suzuki fjórhjól (Minkurinn). 
Hjólið er 6 ára, aðeins ekið 1.190 
km. Alltaf geymt inni í hita. Lýtur út 
nánast eins og nýtt. Góð dekk, nýr 
rafg. Verðhugmynd 1.300.000 m. vsk.
Uppl. í síma 849-1112, Birgir eða á 
netfangið birgiral@simnet.is - Get 
sent mynd í tölvupósti.

Til sölu Avant-fjósvél árg. ´98. Uppl. 
í síma 894-3218.

Vegna mikillar sölu á CLAAS trak-
torum í desember síðastliðnum 
eigum við gott úrval notaðra traktora: 
Valtra A-95 m/tækjum 95 hö Hi-shift. 
Árg. ´04, notkun 4.000 vinnustundir. 
Valtra 6400 Hi-Tec m/tækjum.. 95 hö 
Hi-Troll kúpling. Árg. ́ 98 notkun 5.500 
vinnustundir. Vélfang, sími 580-8200, 
velfang.is

Til sölu tæki fyrir fólk í jurtasöfnun. 
Afkastamikill saxari fyrir ferskar rætur 
(s.s. lúpínu -hvanna- eða njólarætur) 
og annað slíkt. Einnig stór kvörn til 
að mala þurrkaðar jurtir. Bæði tækin 
eru heimasmíðuð og nokkuð miklar 
græjur og nýtast vel fyrir fólk sem er 
í töluverðri eða mikilli framleiðslu eða 
nokkra aðila saman. Uppl. í síma 893-
1793 eða á heilsubot@gmail.com

60 rúllur af góðu heyi til sölu. Verð 
6000 kr. rúllan, afhent í Borgarfirði. 
Uppl. í síma 897-0318.

Til sölu Wedholm 1000 ltr mjólkurt-
ankur, þvottavél og stjórnborð til sölu 
svo og sogdæla, allt í góðu lagi. Uppl. 
í síma 868-0922.

Til sölu þurrheysbaggar og rúlluhey. 
Tilvalið fyrir hesta. Uppl. í símum 434-
1261 og 862-0384 á kvöldin.

Til sölu Mullerup fóðurblandari 8 
rúmm. rafknúinn, 2006.Tafla, stjórn-
borð og fráfærsluband fylgir. Macchail 
rúlluhnífur í góðu lagi. Uppl. í sími 
861-9609.

Til sölu nokkur tryppi á tamningaraldri, 
folöld og 1v. og 2v. tryppi. Einnig 
Renault Master 15 manna, vélalaus, 
árg.´98 og Peugeot 9 manna, árg.´95. 
Er á Suðurlandi. Uppl. í síma 892-
8842.

Til sölu 2 kk og 2 kvk kanínuunga-
systkini, fæddir 24. sept. 2013. Gráir 
að lit. Þeir eru blandaðir angúra og 
franskur væddari/holdakanína. Er 
staðsett í Öræfasveit. Uppl. í síma 
845-9160.

Til sölu 7 fengnar kvígur. Eiga að bera 
snemma í vor. Vel ættaðar. Uppl. í 
síma 663-2712.

Óska eftir
Meiraprófsbílstjóri óskast til fóður-
flutninga og almennra bústarfa á 
minkabú í Mosfellsbæ. Uppl. í síma 
699-7233, Ásgeir. 

Óska eftir skóflu á JCB skotbómulyft-
ara 530-70. Uppl. í síma 849-5399.

Óska eftir að kaupa gamalt tundurdufl 
(óvirkt að sjálfsögðu) má vera ryðgað 
en þó heillegt, því heillegra því betra. 
Uppl. í síma 863-0388 eða á net-
fangið h.hjorleifss@gmail

Óska eftir gamalli AGA eldavél eða 
gamalli olíueldavél úr pottjárni. 
Eldavélin skal vera nothæf og helst 
vel með farin. Áhugasamir hafi sam-
band í síma 663-7878.

Óska eftir að kaupa 10 kw. Blásara 
þriggja fasa. Uppl. í síma 840-5738, 
Sævar.

Óska eftir fláaskóflu á um 20 tonna 
vél, eða stórri skóflu sem hægt væri 
að breyta í fláaskóflu. Uppl. í síma 
847-8306.

Óska eftir fóðurdöllum fyrir kjarnfóður 
og básamottum. Uppl. í síma 861-
7493, Guðjón.

Óska eftir að kaupa 10 kw. Blásara 
þriggja fasa. Uppl. í síma 840-5738, 
Sævar.

Óska eftir netbindibúnaði fyrir Claas 
46 rúlluvél. Uppl. í síma 8478-698.

Ég er að leita mér að sumarbústað 
til flutnings, má þarfnast lagfæringar 
eða fokheldur, jafnvel stór vinnuskúr í 
skiptum fyrir Chevrolet Kalos árg. '08 
í toppstandi. Uppl. í síma 772-5961. 

Honda SS50 Z-K1 árg. '72-'78. Óska 
eftir að kaupa varahluti eða hjól í alls-
konar ástandi. Uppl. í síma 899-7788 
Randver, eða á netfangið randik@
simnet.is

Atvinna
Starfskraft vantar á blandað bú á 
Suðurlandi. Viðkomandi þarf að hafa 
bílpróf og reynslu af sveitastörfum. 
Áhugasamir hafa samband í síma 
869-6692.

Tæplega fertugur Spánverji, Sánchez 
að nafni óskar eftir starfi á Íslandi, er 
opinn fyrir öllu, duglegur til vinnu og 
talar spænsku, frönsku og ensku. Er 
líffræðingur að mennt og hefur unnið 
við dýrahald. Uppl. á netfanginu 
 sanchezromeroe@gmail.com

Menntun
Búvísindi - BS nám Nám í búvísindum 
við LbhÍ, til BS-prófs, skiptist í þrjá 
meginhluta: Raun- og náttúruvísindi, 
greinar á sviði búvísinda, og hagfræði- 
og rekstrartengdar greinar. Nánar á 
www.lbhi.is - Landbúnaðarháskóli 
Íslands.

Blómaskreytingar í Garð yrkju skólanum 
Vissir þú að í Garðyrkjuskólanum 
í Hveragerði er hægt að læra 
um blómaskreytingar og rekstur 
blómabúða? Námið er á framhalds-
skólastigi. Nánar á www.lbhi.is - 
Landbúnaðarháskóli Íslands.

Þjónusta
Bændur - verktakar!Skerum örygg-
isgler 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.

Áríðandi tilkynning. Aðalfundur M.C 
S.K.Á.L verður haldinn laugardag-
inn 11. janúar í félagsheimili skálar-
manna. Einungis félagsmenn boðaðir. 
Allsherjar húllumhæ svo um kvöldið 
fyrir rétta fólkið. Skál fyrir S.K.Á.L

Fósturtalningar í sauðfé. Munið að 
panta sem fyrst. Uppl. í símum Logi 
Sigurðsson 848-8668, Heiða 487-
1362 eða 866-0790, Elín 848-1510, 
netfang elinhv@simnet.is

Sjáðu betur út!

Topp Blámi rúðuvökva -18° og -70°(til blöndunar), 20% 
afsláttur af 25 lítra brúsum.

Topp olíu- og tjöruhreinsi og Topp Extra tjöruhreinsi (vist-
vænn)í 20 lítra brúsum.

Topplausnir Smiðjuvegi 40, gul gata 
topplausnir.is – sími 517-7718

Undir lok síðasta árs var 
undir ritað samkomulag milli 
Rannsókna miðstöðvar Íslands 
– RANNÍS – og Heimskauta-
stofnunar Kína (PRIC) um stofnun 
sameigin legrar miðstöðvar til 
norðurljósa rannsókna á Íslandi 
undir nafninu China-Iceland 
Joint Aurora Observatory 
(CIAO). Miðstöðin verður að 
Kárhóli í Reykjadal. Heimasíða 
verk efnisins, www.karholl.is. er 
í vinnslu og verður opnuð innan 
skamms. Undirbúningsvinna við 
uppsetningu rannsóknatækja og 
annars búnaðar er þegar hafin og 
hefjast mælingar á norðurljósum 
á næstu dögum.

Samvinna kínverskra og 
íslenskra vísinda manna hefur 
verið að styrkjast á undanförnum 
árum. Meðal vísindalegra 
samstarfs aðila China-Iceland Joint 
Aurora Observatory eru Rannís, 
Raunvísindastofnun Háskólans, 
Veðurstofa Íslands, Norðurslóðanet 
Íslands, Háskólinn á Akureyri, Arctic 
Portal og Þekkingarnet Þingeyinga, 
Polar Research Institute of China 
(PRIC), Geimvísindastofnun Kína, 
Peking-háskóli og Wuhan-háskóli 
svo nokkrir aðilar séu nefndir.

Hefur jákvæð áhrif á 
nærumhverfið

Uppbygging rannsóknamiðstöðvar 
að Kárhóli mun hafa jákvæð áhrif 
á nærumhverfi stöðvarinnar, 
bæði hvaða varðar atvinnulíf 
og þekkingarmiðlun á svæðinu. 
Miðstöðin mun verða opin 
almenningi og mynda brú milli 
vísinda og daglegs lífs með rekstri 
gestastofu og verða þannig hluti af 
þjónustuframboði og afþreyingar-
möguleikum í Þingeyjarsveit. 
Sjálfseignarstofnun heimamanna, 
Aurora Observatory, hefur verið 
komið á fót til þess að útvega 
aðstöðu og annast þjónustu við 
rannsóknamiðstöðina.

Mun styrkja 
norðurslóðarannsóknir

Vísindalegt markmið þessa 
samstarfs er að efla skilning á 
samspili sólar og jarðar annars 
vegar og geimveðri hins vegar 
með því að framkvæma athuganir 
í háloftum á heimskautasvæðum, 
t.d. á norðurljósum, breytileika 
í segulsviði og öðrum tengdum 

fyrirbærum. Samstarfið hefur 
það einnig að leiðarljósi að 
miðla upplýsingum um fyrr-
greind málefni til almennings. 
Starfsemi rannsóknamiðstöðvar 
á Kárhóli mun styrkja þær 
norðurslóðarannsóknir sem þegar 
eru stundaðar hér á landi og bæta 
við þær á sumum sviðum. Það er 
von aðstandenda að þetta skref og 
uppbygging rannsóknarmiðstöðvar 
á Kárhóli muni efla samvinnu milli 
vísindamanna þjóðanna, alþjóðlegt 
samstarf á þessu sviði.

Sjálfseignarstofnun um 
eignarhald og rekstur 

rannsóknarstöðvar á Kárhóli

Stofnuð hefur verið sjálfseignar-
stofnunin Aurora Observatory 
(AO) með staðfestri skipulagsskrá 
lögum samkvæmt. Stofnaðilar eru 
þróunarfélögin tvö í landshlutanum; 
Atvinnuþróunar félag Þingeyinga hf. 
og Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar 
bs., Atvinnuefling Þingeyjarsveitar 
ehf., sem er eignarhaldsfélag 
sveitarfélagsins, Kjarni ehf., 
sem er eignarhaldsfélag í eigu 
Þingeyjarsveitar, Spari sjóðs Suður-
Þingeyinga og nokkurra einstaklinga 
í héraði og Arctic Portal ehf., en 
fyrir tækið hefur virka aðkomu 
að margvíslegum rannsóknar- og 
upplýsingaverkefnum á sviði 
norðurslóðamála. 

AO verður eigandi jarðarinnar 
Kárhóls og allra mannvirkja sem 
á jörðinni eru, bæði núverandi og 
þeim sem gert er ráð fyrir að reist 
verði í tengslum við verkefnið. 
Unnið er að gerð samstarfssamnings 
milli aðila sem felur það í sér að AO 
mun sjá um rekstur allrar aðstöðu að 
Kárhóli og útvega alla nauðsynlega 
þjónustu vegna starfseminnar. PRIC 
mun greiða allan kostnað vegna 
fjárfestinga og rekstrar lands og 
mannvirkja rannsóknar stöðvarinnar 
samkvæmt leigusamningi sem 
gerður hefur verið og sérstökum 
samstarfs samningi sem unnið er að.

Rannsóknarstöð og Gestastofa

Þá hefur PRIC lýst yfir vilja sínum 
til að byggð verði um 600 fermetra 
rannsóknarstöð og gestastofa 
komandi árum. Hluti af nýrri 
rannsóknarbyggingu verði opnaður 
fyrir gestum og gangandi. Samið 
verður um rekstrarfyrirkomulag 
hennar í samráði við AO.

Sameiginleg miðstöð norðurljósa-
rannsókna á Kárhóli í Reykjadal
– uppbygging hefur jákvæð áhrif á atvinnulíf 
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Stefnt að hallalausum fjárlögum 2014:

Engar róttækar breytingar á mála-
flokkum sem snerta landbúnað
– aðhaldsaðgerðir ríkisstjórnarinnar snerta flesta málaflokka 

Fjárlög ársins 2014 voru samþykkt 
á Alþingi 21. desember síðastliðinn. 
Samkvæmt þeim verður 900 
milljóna króna afgangur á rekstri 
ríkissjóðs á komandi ári, gangi 
fjárlög eftir. Yrði það í fyrsta skipti 
frá bankahruninu sem rekstur 
ríkissjóðs yrði hallalaus.

Engar kollsteypur

Þegar kemur að fjárlagaliðum sem 
snerta landbúnað og byggðamál er 
ekki hægt að segja að um neinar 
kollsteypur sé að ræða frá fyrra ári. 
Fyrst ber að nefna þá útgjaldaliði 
sem snúa að atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti. Hvað mikil-
vægast er að búvörusamningar standa 
óhaggaðir en heildarfjárveiting 
til málefnaflokksins hækkar um 
30 milljónir króna frá gildandi 
fjárlögum þegar frá eru taldar 
almennar verðlagsbreytingar, en 
þær nema alls 346 milljónum króna 
og að þeim meðtöldum hækka 
útgjöldin um 376 milljónir króna 
milli ára. Ástæða 30 milljóna króna 
hækkunarinnar er aukinn stuðningur 
við niðurgreiðslur á lýsingu í ylrækt. 
Alls er gert ráð fyrir að útgjöld 
ríkissjóðs vegna búvörusamninga í 
mjólkurframleiðslu, sauðfjárrækt og 
garðyrkju nemi 11.830 milljónum 
króna á komandi ári. 

Breytingar á framlögum grund-
vallast á breytingum sem gerðar 
voru á búvörusamningum þann 28. 
september 2012, en þær breytingar 
fólu í sér að eftirstöðvar verðbóta 
vegna fyrri ára komi ekki að fullu til 
greiðslu eins og annars hefði orðið 
raunin. Þess í stað er gert ráð fyrir 
að framlög vegna búvörusamninga 
verði eingöngu hækkuð til samræmis 
við áætlaðar verðlagshækkanir milli 
ára. Verði verðlagsbreytingar aðrar 
en gert er ráð fyrir í frumvarpinu skal 
mismunurinn leiðréttur í fjárlögum 
næsta árs. Breytingar á framlögum 
vegna búvörusamninga munu því 
koma fram í verðlagsreikningi 
fjárlagafrumvarpsins en samkvæmt 
því hækka greiðslur vegna mjólkur-

framleiðslu um 189 milljónir króna, 
greiðslur vegna sauðfjár framleiðslu 
hækka um 140 milljónir króna 
og greiðslur vegna grænmetis-
framleiðslu hækka um 17 milljónir 
króna.

Aðhaldsaðgerðir 
ríkisstjórnarinnar stærsti þáttur 

samdráttar

Framlög til Bændasamtaka Íslands 
dragast lítið eitt saman að raungildi, 
einkum vegna aðhaldsaðgerða 
ríkisstjórnarinnar, en heildarframlög 
til samtakanna nema 492 milljónum 
króna. Langstærstur hlutur þeirrar 
fjárhæðar, eða um 423 milljónir 
króna eru til komnir vegna 
ráðgjafarþjónustu við bændur. Þá 
lækkar fjárveiting í Búnaðarsjóð 
um 30 milljónir króna milli ára og 
skýrist sú lækkun af því að gert er ráð 
fyrir að ríkistekjur af búnaðargjaldi 
lækki um þá upphæð. Framlög til 
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins 
hækka um 14 milljónir króna að 
raungildi. Samkvæmt búnaðarlaga-
samningi hækkuðu framlög til 
sjóðsins um 15 milljónir króna en 
gert er ráð fyrir 1 milljónar króna 
lækkun vegna hagræðingar í 
ríkisrekstri.

Gegnumstreymissjóðir aflagðir

Heildarfjárveiting til framlaga 
og sjóða í þágu landbúnaðar og 
dreifbýlis lækkar um 1.994,8 
milljónir króna frá fjárlögum 
yfirstandandi árs, að frátöldum 
almennum verðlagsbreytingum. 
Mestu máli skiptir að Fóðursjóður 
er lagður niður og fjárheimild hans, 
sem var 1.400 milljónir króna á 
yfirstandandi fjárlagaári, fellur 
niður. Þá fellur niður fjárheimild 
verðmiðlunar landbúnaðarvara 
upp á 405 milljónir króna. Í báðum 
tilfellum er um að ræða svokallaða 
gegnumstreymissjóði og því 
munu tekjur ríkissjóðs lækka sem 
samsvarar sparnaðinum. Afkoma 
ríkissjóðs verður því óbreytt.

Aukin framlög til MAST vegna 
yfirfærslu verkefna

Framlög til Matvælastofnunar aukast 
nokkuð, eða um 259,8 milljónir að 
krónutölu. Gert er ráð fyrir 135,1 
milljóna króna hækkun á tekjum 
stofnunarinnar vegna breytinga 
á verkefnum sem fjármögnuð eru 
með lögbundinni gjaldtöku, svo sem 
almennu matvælaeftirliti og heil-
brigðiseftirliti með sláturafurðum. Þá 
hækka framlög til stofnunarinnar um 
74 milljónir króna vegna innleiðingar 
nýrra laga um velferð dýra og búfjár-
eftirlit sem taka gildi í byrjun næsta 
árs. Upphaflega var gert ráð fyrir að 
framlag vegna nýju laganna yrði ein-
ungis 9 milljónir króna en við þriðju 
umræðu fjárlaga lagði meirihluti fjár-
laganefndar fram tillögu þess efnis 
að framlögin skyldu verða umtalsvert 
hærri, eða umræddar 74 milljónir.

Niðurgreiðsla vegna húshitunar 
dregst saman

Í fjárlagafrumvarpi var gert ráð fyrir 
108,3 milljóna króna raunlækkun frá 
gildandi fjárlögum til niðurgreiðslu á 
húshitun. Sú lækkun skýrist einkum 
af sértækum aðhaldsaðgerðum í rík-
isútgjöldum. Við 2. umræðu fjárlaga 
lagði meirihluti fjárlaganefndar hins 
vegar til 50 milljóna króna aukningu 
svo unnt yrði að greiða hærri stofn-
styrki í tengslum við uppbyggingu 
nýrra hitaveitna. Heildarframlög 
til málaflokksins verða því 1.405,5 
milljónir samkvæmt fjárlögum.

Stefnt að fullri jöfnun á kostnaði 
við dreifingu raforku

Verulega verður aukið við framlög 
til jöfnunar á dreifingu raforku, 
eins og greint var frá að stæði til 
í síðasta Bændablaði. Alls verða 
544 milljónum króna veitt til 
málaflokksins en upphaflega var 
gert ráð fyrir óbreyttu framlagi, 
240 milljónum króna. Í lögum um 
jöfnun kostnaðar við dreifingu á 
raforku sem tóku gildi í byrjun árs 

2005 er gert ráð fyrir að kostnaður 
við dreifingu á raforku í dreifbýli 
sé greiddur niður sé hann umfram 
viðmiðunarmörk sem taki mið af 
hæstu gjaldskrá í þéttbýli hverju 
sinni. Árið 2005 nægðu 230 milljónir 
króna til fullrar jöfnunar en með 
hækkandi gjaldskrám frá þeim tíma 
er nú áætlað að kostnaður við fulla 
jöfnum sé um einn milljarður króna. 
Væntanlegt er frumvarp til breytinga 
á lögunum og tekur framlag til 
málaflokksins mið af því. Taka á 
upp sérstakt jöfnunargjald á raforku 
sem fer um dreifikerfi dreifiveitna 
til að standa undir kostnaðinum við 
jöfnunina. Gangi áformin eftir má 
gera ráð fyrir að raforkukostnaður 
í dreifbýli lækki um 8,3 prósent en 
raforkukostnaður í þéttbýli gæti hins 
vegar hækkað um 2,4 prósent. 

Framlög til landbúnaðarskólanna 
lækkuð

Hvað varðar málaflokka sem heyra 
undir menntamálaráðuneytið ber 
helst að nefna að dregið verður úr 
framlögum til Landbúnaðarháskóla 
Íslands og Háskólans á Hólum. Í 
báðum tilfellum verður sérstakt tíma-
bundið framlag vegna langvarandi 
rekstrarerfiðleika skólanna fellt niður. 
Í tilfelli Landbúnaðarháskólans er um 
að ræða 10 milljónir króna en í tilfelli 
Hólaskóla er um að ræða 39 milljónir 
króna. Framlag til beggja skólanna 
lækkar einnig vegna aðhaldsaðgerða 
ríkisstjórnarinnar. Heildarframlag 
til Landbúnaðarháskólans verður 
1.175,9 milljónir króna og til 
Hólaskóla 500,9 milljónir.
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