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Umtalsverðar breytingar hafa orðið á bústofni landsmanna á síðustu 33 árum samkvæmt tölum MAST:

Sauðfé hefur fækkað um nær 40% með 
tilheyrandi stórminnkun beitarálags
− Alifuglum hefur einnig fækkað, en nautgripum, hrossum, svínum og loðdýrum hefur fjölgað
Miklar breytingar hafa orðið á 
íslenskum bústofni á síðustu 33 
árum hvað fjölda dýra varðar 
samkvæmt nýjum tölum búnaðar-
málaskrifstofu Matvæla  stofnunar 
Íslands (MAST). Þannig hefur 
vetrarfóðruðu sauðfé fækkað um 
307 þúsund, eða um 38,5%. Það 
þýðir að dregið hefur stórlega úr 
beitarálagi samfara aukinni upp-
græðslu og aukningu gróðurþekju 
af völdum hlýnunar loftslags. 

Búnaðarmálaskrifstofa Matvæla -
stofnunar Íslands er nú komin með 
allt utanumhald um búfjártölur á 
Íslandi en þar er unnið ötullega að 
endurbótum á allri tölfræði hvað 
þetta varðar. Þannig er ætlunin að 
talnagrunnurinn gefi sem sannasta 
mynd af stöðu dýraeldis á Íslandi 
sem nýtist síðan í hagtölugerð 
landsins. Samantekt búfjártalna í 
landbúnaðinum er þó iðulega gerð 
í samhengi við skýrslugerð bænda á 
hverju hausti. Í gegnum árin hefur 
þetta þó ekki verið raunin varðandi 
hross, þar sem þau voru einfaldlega 
ekki komin í hús að hausti. Því var 
oft verið að taka saman tölur um 
fjölda hrossa fram á vor. Vonast er 
til að talnaupplýsingar vegna hrossa 
komist í sama horf og varðandi aðra 
bústofna strax á þessu ári. Varðandi 

loðdýraeldið er þó vart að búast við 
raunhæfum samanburðartölum fyrr 
en undir áramót hverju sinni vegna 
eðlis greinarinnar. 

Sauðfé hefur stórfækkað

Samkvæmt tölum búnaðarmála-
skrifstofu MAST fækkaði sauðfé úr 
794.097 í 487.001 á 33 ára tímabili 
á milli áranna 1982 og 2015. Það 
er fækkun upp á 307.096 kindur. 
Lömb eru ekki talin með í slíkum 
samanburðartölum vegna skamms 
lífaldurs. Venjan er því í talnasam-
anburði að tala um vetrarfóðraðar 
kindur.

Minna beitarálag samfara 
aukningu á gróðurþekju

Þessi fækkun sauðfjár þýðir jafn-
framt að beitarálag hefur snar-
minnkað á þessu tímabili samfara 
aukinni uppgræðslu og vaxandi 
gróðurþekju vegna hlýnunar lofts-
lags. Þetta sýna m.a. lífmassakort 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) og grein-
ingar Náttúrufræðistofnunar Íslands 
á breytingum á lífmassa á landinu 
frá 1982 til 2010. Þar er tekið til 
aukningar lífmassa sem kíló á fer-

metra. Í samanburði við Rússland, 
Svíþjóð, Noreg, Finnland, Kanada, 
Grænland og Bandaríkin, var 
lífmassaaukning langmest á Íslandi 
og síðan kom Grænland. Var hún nær 
áttföld á Íslandi á við aukninguna í 
Bandaríkjunum, um og yfir fjórföld 
aukningin í Kanada, Finnlandi og 
Noregi. Þá var hún tæplega fjórföld 
aukningin í Rússlandi og ríflega þre-
föld aukningin í Svíþjóð.

Það er samt ekki þannig að aukn-
ingin sé jöfn og stöðug, því sum árin 
minnkar lífmassinn á ákveðnum 
svæðum eins og á Austurlandi á 
árunum 2000 til 2010, en í heildina 
er veruleg aukning. Aukningin var 
langmest á árunum 1982 til 1989 
og síðan veruleg á árunum 1990 til 
1999. Hlutfallslega meiri aukning 
á Íslandi en í mörgum öðrum lönd-
um skýrist trúlega af því að staðan 
hafi áður verið lakari hér en annars 
staðar. 

92 þúsund færri alifuglar

Alifuglar voru í fyrra taldir vera 
416.779 árið 1982, en voru 324.721 
árið 2015. Inni í þeim tölum eru 
varpfuglar, holdafuglar og eldis-
ungar. Alifuglum hefur því fækkað 
á þessu tímabili um rúmlega 92 þús-

und. Hafa verður fyrirvara á þess-
um tölum um alifugla þar sem þær 
geta verið mjög breytilegar milli ára 
vegna skamms lífaldurs kjúklinga og 
þá við hvaða tímasetningu talning 
er miðuð. 

14 þúsund fleiri nautgripir

Nautgripum hefur aftur á móti fjölg-
að frá 1981, eða úr 60.611 í 74.444 
gripi. Voru þeir því nærri 14 þús-
und fleiri á síðasta hausti en fyrir 
33 árum. 

Nærri 15 þúsund fleiri hross

Hrossum hefur einnig fjölgað á 
þessu tímabili, eða úr 52.998 í 
67.762. Hæstu tölur um hrossaeign 
landsmanna á þessu árabili hafa þó 
sýnt um eða yfir 70 þúsund hross. 

Hafa verður þó sérstakan fyrirvara 
um tölur hrossa vegna vanhalda á 
upplýsingagjöf um hrossaeign og þá 
aðallega í þéttbýli. Sömuleiðis hefur 
ekki alltaf verið beitt sömu aðferða-
fræði við talningu á alifuglum sem 
og svínum. 

Nær þúsund fleiri svín

Árið 1982 töldust vera 1.494 svín 

í landinu, en þau voru 3.518 árið 
2015. Þar er eingöngu verið að tala 
um gyltur og gelti. Ef eldisgrísir og 
smágrísir eru hins vegar taldir með 
þá er talan um 36.556. Slíkt er þó 
ekki gert í samanburðartölum, þar 
sem afkvæmatalan getur verið mjög 
rokkandi milli ára. 

Tæplega 50 þúsund loðdýr

Loðdýr voru talin vera 10.365 árið 
1982. Þar var fjöldinn kominn í 
48.038 dýr árið 2015. Þar er átt við 
læður og högna. Er þetta fjölgun um 
tæplega 38 þúsund dýr. Inni í þessum 
tölum eru minkar langflestir, en þar 
voru 39.773 læður og 7.920 högnar. 
Í heildartölunum fyrir síðasta ár eru 
einnig taldir upp 2 alirefir, 60 feld-
kanínur, 62 angórakanínur og 221 
kjötkanína. 

Minkabændur drógu heldur 
saman seglin í fyrra vegna lágs 
heimsmarkaðsverðs á skinnum. 
Hafa ber í huga að loðdýrabænd-
ur tala bara um ásettar læður og 
högna þegar rætt er um stærð 
greinarinnar, þar sem viðkoman 
og hvolpafjöldi getur verið mjög 
breytilegur frá ári til árs.  /HKr.

− Sjá framhald á bls. 2 
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Jón Baldur Lorange, forstöðumaður búnaðarmálaskrifstofu MAST, segir að alla tíð hafi verið erfitt að eiga við gagnasöfnun um fjölda hrossa á Íslandi. Þótt bændur hafi í langflestum tilvikum 
verið með öll gögn í lagi í hrossaræktinni eins og öðrum greinum, þá hafi ákveðinn vandi fylgt skráningu á hrossaeign einstaklinga í þéttbýli. Því hafi tölfræðin ekki alltaf verið nákvæm í þeirri 
grein. Vonir standa til að skráningarmál hrossa komist í betra horf í haust. − Sjá nánar bls. 2  Mynd / HKr.
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Skráning búfjár landsmanna 
hefur í gegnum tíðina verið á 
hendi Búnaðarfélags Íslands og 
síðan Bændasamtaka Íslands. 
Með lagabreytingu sem sett var 
2013 var tekin sú ákvörðun í 
samræmi við regluverk EES að 
flytja verkefni sem BÍ hafði með 
höndum fyrir íslenska ríkið  yfir 
til Matvælastofnunar Íslands 
(MAST). Þar á meðal var öll 
fjárumsýsla varðandi stuðnings-
greiðslur til bænda sem og söfn-
un tölfræðiupplýsinga um fjölda 
búfjár landsmanna.

Frá áramótunum 2014 til 2015 
var þessi starfsemi flutt í sjálf-
stæða deild innan BÍ sem nefnd var 
Búnaðarstofa. Í framhaldinu var 
síðan ákveðið að MAST yfirtæki 
þá starfsemi sem þar var innt af 
hendi. Um tíma olli þetta töluverðu 
róti, þar sem óvissa ríkti hvernig 
MAST hygðist framkvæma búfjár-
talninguna. 

Um síðustu áramót var svo form-
lega gengið frá þessari yfirfærslu. 
Flutti upplýsingaöflunin um set, út 
af skrifstofuhæð Bændasamtakanna 
í skrifstofur á fjórðu hæð Hótels 
Sögu. Er starfsemin nú rekin sem 
sjálfstæð eining innan MAST undir 
heitinu Búnaðarmálaskrifstofa. Með 
starfseminni fluttu þeir 4 starfsmenn 
sem áður unnu að þessum verkefn-
um hjá Bændasamtökunum. Þótti 
það rökrétt, þar sem þeir bjuggu 
yfir áratuga reynslu af þessum ver-
kefnum og óhætt er að fullyrða að 
hvergi í landinu er til meiri þekking 
á þessu sviði. 

Skráningin gerð skilvirkari

Jón Baldur Lorange var ráðinn 
yfirmaður skrifstofunnar, en hann 
var áður yfirmaður tölvudeildar 
Bændasamtakanna og stýrði yfir-
færslunni og mótun Búnaðarstofu og 
síðan Búnaðarmálaskrifstofu. Segir 
Jón Baldur að nú sé unnið að því að 
gera alla skráningu búfjár skilvirkari  
þannig að hún gagnist betur inn í 
hagfræðitölur landsins. Það er líka 
nauðsynlegt vegna þess að gögnin 
eru grunnurinn að því að hægt sé 
að útdeila stuðningsgreiðslum til 
bænda. 

„Það var haldinn samhæfingar-
fundur með dýralæknum og öðrum 
starfsmönnum MAST nú í febrúar. 
Þar var farið yfir hagtölusöfnunina 
og þá gagnagrunna sem við erum 
að nota varðandi lifandi dýr og hafa 
verið reknir af Bændasamtökum 
Íslands. Þar er um að ræða svokall-
aðar hjarðbækur.“ 

Samtenging margra 
gagnagrunna

„Við þurfum að tengja saman hag-
tölur sem fást úr skýrslugerð sem 
bændur skila á haustin og hjarð-
bækurnar þar sem allir bændur eiga 
að skár lifandi dýr sem eru í þeirra 
umsjá. Fellur sú skylda undir reglu-
gerð um merkingu búfjár. 

Þá er vinna í gangi á vegum 
MAST í samvinnu við sláturhúsin 
að tryggja að sláturgögn skili sér 
inn í hjarðbækurnar. Það varðar 
afdrif gripa. Sem dæmi um naut-
griparæktina, þá verða sláturgögnin 
látin gilda varðandi það þegar gripir 
eru felldir út úr kerfinu. Verið er að 
setja upp vöktunarkerfi til að tryggja 
að villurnar sem alltaf geta komið 
upp verði leiðréttar. Þar getur verið 
um að ræða mistök við álestur á 
merkingum og fleira. Það er mjög 
mikilvægt út af lyfjaleyfum og lyf-
jaskráningu sem verið er að auka eft-

irlit með. Þannig þarf t.d. að tryggja 
það að gripir sem eru í sláturbanni 
vegna lyfjagjafar séu ekki leiddir 
til slátrunar. Þannig á allt ferlið að 
verða traustara enda mikilvægt þar 
sem það er grundvöllur að hagtölu-
söfnun og útdeilingu fjármagns í 
stuðningskerfi landbúnaðarins.“

Rekjanleiki mikilvægur

Jón Baldur segir þetta líka skipta 
miklu máli gagnvart EES-samning, 
varðandi upprunamerkingar og  
rekjanleika matvæla. Þar eiga að 
liggja fyrir gögn um gripi allt frá 
fæðingu þar til þeim er slátrað. Það 
er svo í valdi sláturhússins að miðla 
upplýsingum um upprunann áfram 
til neytenda sé þess óskað. Þannig 
eigi tæknilega að vera hægt að láta 
rekjanleikanúmer fylgja hverjum 
einasta kjötbita þannig að kaupandi 
geti slegið inn því númeri og fengið 
upp alla sögu á viðkomandi grip frá 
fæðingu. Þar með talið sjúkrasögu 
og lyfjagjöf. 

Þeir sem trassa að skila
gögnum verða rukkaðir af MAST 

um eftirlitsgjald

-Eru einhver viðurlög ef menn passa 
ekki upp á að skráning búfjár sé 
rétt?

„Það er alltaf best að fá menn til 
að gera þetta með jákvæðri hvatn-
ingu. Kerfið er byggt þannig upp að 
bændur eru með skýrsluhaldið og 
hjarðbókina vegna eigin hagsmuna. 
Þá eiga allir að skila haustskýrslum 
fyrir búfé sem er eru síðan nýttar í 
hagtölur landsins. Þetta er grundvöll-
ur að stuðningsgreiðslum til bænda 
og því afar mikilvægt að þessi gögn 
séu rétt. Þeir sem skila ekki þessum 
gögnum fyrir 20. nóvember ár hvert 
geta búist við aukakostnaði. 

Þá eiga eftirlitsmenn MAST að 
fara á viðkomandi bæi og telja búféð 
á kostnað búfjáreigenda. Nú verður 
farið í að herða slíkt eftirlit. Með 
Búnaðarmálaskrifstofunni er MAST 
komið með tæki í hendur til að halda 
miklu betur utan um talnagögn um 
búfé landsmanna en verið hefur.  

Í nýjum búvörusamningum á að 
taka upp gripagreiðslur í sauðfjár-
rækt. Því skiptir miklu máli, bæði 
fyrir ríkið og bændur, að allar tölur 
um fé séu mjög áreiðanlegar. Þó er 
rétt að taka fram að í 99,9% tilvika 
eru þessi gögn bænda í mjög góðu 
lagi. Það er ekkert vandamál hjá 
þeim sem taka þátt í skýrsluhaldi 
RML. Vandinn liggur einkum hjá 
svokölluðum „hobbýbændum“ og 
varðandi hrossaeign í þéttbýlinu. 
Auðvitað geta svo alltaf leynst einn 
og einn svartur sauður í stórum hópi 
bænda eins og í öðrum atvinnugrein-
um. Ef hins vegar ekki er tekið á 
slíkum málum verður það á kostnað 
allra hinna.“

Engin skráning – enginn 
stuðningur

Þá segir Jón Baldur nauðsynlegt að 
þeir sem eingöngu eru í hjarðbókar-
kerfinu skili ársfjórðungslega upp-
lýsingum inn í kerfið. Ef þeir geri það 
ekki detti þeir sjálfkrafa út úr kerfinu 
og þar með út úr stuðningsgreiðslu-
kerfinu líka. Búnaðarmálaskrifstofa 
MAST mun fylgjast vel með þessu. 

Unnið að endurbótum við 
skráningu hrossa

Á næsta ári þegar haustskýrslum 
verður skilað á að vera komin í gagn-
ið tenging þannig að bændur geta 

sótt með sjálfvirkum hætti tölurnar 
úr sínum hjarðbókum. Þetta er ekki 
ósvipað því sem þekkist með skatta-
skýrslurnar. Í nautgriparæktinni 
heitir kerfið Huppa, WorldFengur í 
hrossaræktinni og Fjárvís í sauðfjár-
ræktinni. Með þessari sjálfvirku yfir-
færslu verður búið að tryggja meiri 
áreiðanleika talnanna en nú er unnt, 
þar sem alltaf geta orðið mistök við 
tvískráningu gagna.“

Misbrestir á skráningu
hrossa í þéttbýli

Jón Baldur segir að varðandi hrossin 
þá hafi alla tíð verið erfitt að eiga við 
gagnasöfnun um fjölda hrossa. Þótt 
bændur hafi í langflestum tilvikum 
verið með öll gögn í lagi í hrossa-
ræktinni eins og öðrum greinum, þá 
hafi ákveðinn vandi fylgt hrossaeign 

einstaklinga í þéttbýli. Því hafi töl-
fræðin ekki alltaf verið nákvæm í 
þeirri grein. 

„Við, Búnaðarmálaskrifstofan 
hjá MAST og sérgreinadýralækn-
ir hrossa hjá MAST, erum búin að 
funda með ábyrgðarmönnum hrossa-
ræktar hjá Ráðgjafarmiðstöð land-
búnaðarins (RML). Við höfum verið 
að fara yfir það hvernig við getum 
sem  best treyst þennan talnagrunn 
hrossa í landinu þannig að hægt sé 
að ganga að því vísu að verið sé að 
vinna með áreiðanlegar tölur um 
lifandi hross.“ 

Talnasöfnun breytt
og voreftirlit lagt niður

„Veikleikinn felst í því að voreftirlit 
var lagt af með lagabreytingu á 
Alþingi og dýraeftirlitsmenn MAST 

komu í stað forðagæslumanna 
sem voru á vegum sveitarfélaga 
og  Bændasamtakanna. Síðan hafa 
talnaupplýsingar ekki verið að skila 
sér frá hrossaræktendum í þétt-
býlinu með ásættanlegum hætti. 
Misbrestur hefur verið á að þau 
gögn skili sér inn í haustskýrslu. 

Ýmislegt kemur þar til, eins og 
kunnáttuleysi hrossaeigenda og 
fleira. Þótt þetta hafi verið auglýst 
mikið í fyrra, þá hafa þessi gögn 
ekki skilað sér eins og vera ber frá 
hrossaeigendum í þéttbýlinu.

Þess vegna er leiðin sú  að efla 
skýrsluhaldið í hrossarækt inn í 
WorldFeng. Þá eiga allir umráða-
menn hrossa að skila skýrslum inn 
í hjarðbókina og inn í WorldFeng. 
Þegar þetta hefur verið gert geta 
umráðamenn valið með sjálfvirkum 
hætti að skila gögnum úr WorldFeng 
inn í haustskýrslu í Bústofni.“ 

Flækjustigið er hærra í 
hrossaræktinni

„Við skráningu hrossa í dag eru 
uppi meiri vandamál en í öðrum 
búgreinum og ákveðin óvissa í 
kerfinu. Það skapast út af því að 
hrossin geta verið í hagagöngu 
þegar á að skrá þau. Þá geta verið 
margir eigendur að einstökum 
hrossum og jafnvel um lögaðila 
að ræða (fyrirtæki eða félög) og 
því getur verið óvissa uppi um hver 
á að skila inn upplýsingunum um 
fjölda hrossa. Þegar svo er þarf að 
tryggja að einn ákveðinn aðili skili 
inn upplýsingunum um hvert hross 
en ekki margir.“

Misvísandi tölur milli kerfa

Ákveðið misræmi hefur verið í 
tölum um fjölda hrossa á liðnum 
árum. Þegar voreftirlit BÍ var í 
gangi sýndu tölur að hross lands-
manna voru um 78 þúsund talsins. Í 
WorldFeng eru talin vera í kringum 
98 þúsund lifandi hross í landinu. 
Þar er nær örugglega um oftalningu 
að ræða sem skýrist af því að ekki 
hefur verið passað upp á að skrá 
hross sem hafa verið felld út úr kerf-
inu. Þá er líka til nýlegt dæmi um að 
tölur um tugi þúsunda hrossa hafi 
ekki skilað sér. Samkvæmt nýjustu 
gögnum MAST eru lifandi hross á 
Íslandi talin vera rúmlega 67 þús-
und. 

„Ég vonast til að við skil á gögn-
um í haust verðum við komin með 
áreiðanlegri tölur en verið hefur um 
raunverulegan fjölda lifandi hrossa í 
landinu,“ segir Jón Baldur Lorange.  
 /HKr.
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Fjöldi dýra - Hlutfall af búfjárfjölda Íslendinga

Heildarfjöldi gripa
919.195

Misbrestir hafa verið á skráningu hrossa í þéttbýli:

Unnið að skilvirkara kerfi og nákvæmari 
upplýsingaskilum um fjölda alls búfjár 
− Búnaðarmálaskrifstofa MAST vinnur að samtengingu allra gagnabanka um búfé

Nautgripir; 
60.611; 5%

Sauðfé;
794.097; 59%

Hross; 
52.998; 4%

Svín; 1.494; 0,001%

Alifuglar; 
416.779; 31%

Loðdýr; 
10.365; 1%

1982
Fjöldi dýra -Hlutfall af búfjárfjölda Íslendinga

Heildarfjöldi gripa
1.336.344

Jón Baldur Lorange, forstöðumaður Búnaðarmálaskrifstofu Matvælastofnunar Íslands.  Mynd / HKr. 
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www.VBL.is REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
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603 Akureyri 
Sími: 464-8600 
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Tæknilega framúrskarandi vélar þar sem 
GÆÐI og GÓÐ ÞJÓNUSTA er í fyrirrúmi

Yfir 25 LELY Double Action og 
LELY Tornado seldar síðastliðin 3 ár

Afhentar heim á bæ. Þjónustumaður kemur 
fyrir heyskap og hjálpar bændum af stað.
Einnig er innifalin 4 tíma ábyrgðarskoðun 
fyrir seinna ábyrgðarárið

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR HJÁ 
SÖLUMÖNNUM OKKAR

LELY Welger RÚLLUVÉLAR
Samstæða sem byggir á áralangri reynslu Welger í smíði rúlluvéla.

RPC 245 Tornado er sterk og afkastamikil rúllusamstæða

NÚNA ER TILVALIÐ AÐ TRYGGJA SÉR GÓÐA 
RÚLLUSAMSTÆÐU FYRIR SUMARIÐ!

2 ÁRA
VERKSMIÐJU-

ÁBYRGÐ
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Landbúnaðarsafn Íslands með nýja bók:

Konur breyttu 
búháttum
– Saga Mjólkurskólans á Hvanneyri og Hvítárvöllum 
Bjarni Guðmundsson, verkefnis-
stjóri Landbúnaðarsafns Íslands á 
Hvanneyri, vinnur nú að útkomu 
enn einnar bókarinnar sem tengist 
íslenskum landbúnaði. Er bókin 
væntanleg í byrjun júlí.

Að sögn Bjarna Guðmundssonar 
mun bókin heita „Konur breyttu 
búháttum – Saga Mjólkurskólans 
á Hvanneyri og Hvítárvöllum.“ 
Áformað er að hún komi út á 

Hvanneyrardegi, laugardaginn 
9. júlí næstkomandi. Það er 
Landbúnaðarsafnið sem gefur bók-
ina út með atbeina og í samvinnu við 
Bókaútgáfuna Opnu. Vonast Bjarni 
til að sala bókarinnar geti orðið safn-
inu fjárhagslegur stuðningur ef vel 
tekst til.

Bjarni hefur ritað margar aðrar 
bækur um starfshætti og tækniþróun 
í sveitum landsins.  /HKr. 

Fréttir

Þjóðminjasafnið leitar áhugasamra tækjamanna:

Þrjár gamlar vélar 
bíða uppgerðar
Þjóðminjasafn Íslands leitar nú 
eftir áhugasömum mönnum, 
(konum og körlum) sem hefðu 
hug á að taka til uppgerðar og 
varðveislu gamlar vélar sem safnið 
hefur í sínum fórum.

Lilja Árnadóttir,  sviðsstjóri 
munasafns Þjóðminjasafns Íslands, 
hafði samband við Bændablaðið og 
taldi líklegt að í lesendahópi þess 
væri að finna einstaklinga með áhuga 
fyrir gömlum vélum.

Vélar sem þarfnast uppgerðar

Safnið er með í sínum fórum þrjár 

óskráðar vélar sem þarfnast upp-
gerðar. Þar er um að ræða:

• Dráttarvél af gerðinni 
Caterpillar 22. 

• Dráttarvél af gerðinni      
Lanz Alldog.

• Jarðýta TD 9, árgerð 1945 
(International Harvester).

Þeir sem áhuga hefðu á að taka við 
þeim til uppgerðar og varðveislu geta 
haft samband við Lilju Árnadóttur í 
síma 530 2284 eða GSM 898-5290. 
Einnig er hægt að senda henni tölvu-
póst á netfangið: lilja@thjodminja-
safn.is   /HKr.

Framleiðsla á nautgripakjöti síðastliðna tólf mánuði:

Komin yfir 4.000 tonn
Samkvæmt yfirliti frá Búnaðar-
málaskrifstofu MAST var fram-
leiðsla á nautgripakjöti rétt rúm-
lega 4.000 tonn síðastliðna tólf 
mánuði, maí 2015 til apríl 2016, 
sem er 16,8 prósent aukning frá 
árinu á undan. 

Á heimasíðu Landssambands 
kúabænda segir að salan á sama 
tímabili hafi verið  3.970 tonn, 
sem er aukning um 15,1 prósent 
frá fyrra ári. 

Mest aukning í ungnautakjöti

Framleiðsla afurða skiptist þannig 
að ungnautakjöt var 2.336 tonn, sem 
er aukning um 14,3 prósent, kýrkjöt 
var 1.606 tonn, sem er aukning um 
19 prósent frá fyrra ári, ungkálfar 
voru 47 tonn, sem er aukning um 
57% frá árinu áður og alikálfar voru 

17 tonn, sem er rúmlega tvöföldun 
frá síðasta ári. 

Fyrstu þrjá mánuði ársins 2016 
var innflutningur nautgripakjöts 

rúmlega 68 tonn. Það er 38 pró-
senta samdráttur frá síðasta ári, þegar 
innflutningurinn var rúm 111 tonn á 
fyrsta ársfjórðungi.  /VH/LK

Einn gripanna sem Þjóðminjasafn Íslands vill koma í vörslu áhugasamra. 
Jarðýta af gerðinni International Harvester TD-9.  Mynd / þjóðminjasafn Íslands

COOL - LITE  
SÓLVARNARGLER

ispan@ispan.is  •  ispan.is

M
ynd: Josefine Unterhauser

Tún eru víða illa kalin
Gríðarlegt kal var í túnum við 
Búvelli í Aðaldal fyrir þremur 
árum, kalvorið mikla 2013, og 
var hraustlega tekið á málum, stór 
hluti þeirra endurunninn af krafti 
og með ærnum tilkostnaði. 

Á milli 70 og 80% túna sem 
endurunnin voru árið 2013 eru dauð.

„Þetta er eitthvað misjafnt, 
sums staðar ágætt en annars staðar 
afleitt, og þar sem verst er geri ég 
ráð fyrir að um 80% túna séu kalin,“ 
segir Sveinbjörn Þór Sigurðsson á 
Búvöllum.

Dálítið kal í Skriðu

Þór Jónsteinsson, bóndi í Skriðu, 
hefur verið önnum kafinn undan-
farna daga, en hann fékk ísáningarvél 
að láni og hefur farið um tún sín.

Þór hefur búið í Skriðu í 25 ár 
og hafði fyrir árið 2013 ekki þurft 

að glíma við afleiðingar kals áður.
Sum túnanna eru verri nú en var 
fyrir þremur árum, en í heildina er 
ástandið betra en þá.

Ekki svo slæmt í Dunhaga

Nokkurt kal er í túnum Stóra- 
Dunhaga í Hörgárdal við Eyjafjörð.  

„Þetta er ekki svo slæmt hér hjá 

okkur, við sleppum tiltölulega vel. 
Það eru margir sem fara mun verr 
út úr þessu,“ segir Halldór Arnar 
Árnason, bóndi í Stóra-Dunhaga.

Talsvert kal á Ströndum

Mikið kal er í túnum hjá Matthíasi 
Sævari Lýðssyni og Hafdísi Stur-
laugs dóttir í Húsavík á Ströndum. 
Hafdís segir að tún þar um slóðir séu 
víða illa kalin. 

„Kalið er mikið og hefur ekki verið 
meira síðan á kalárunum í kringum 
1970. Hjá okkur eru að minnsta kosti 
9 hektarar mjög illa farnir. Ekki er víst 
að allt verði endurræktað. Núna er 
búið að vinna upp 6 hektara sem voru 
rifnir upp í fyrra. Gert er ráð fyrir að 
sá þar rýgresi. Beðið er eftir úttekt til 
að sjá hve mikið í viðbót verði unnið 
upp,“ segir Hafdís.  /MÞÞ/HKr. 

Þór Jónsteinsson, bóndi í Skriðu í Hörgárdal, segir að mörg tún séu illa kalin. Um 70–80% af túnum sem endurunnin 
voru vegna kals 2013 eru dauð. 

„Það eru margir sem fara mun verr út úr þessu en ég,“ segir Halldór Arnar 
Árnason, bóndi í Stóra-Dunhaga, sem stendur hér á helkölnu túni. 

Í Lönguhlíð er verið að endurvinna 
tún vegna kals. 

Kal er verulegt í túnum við Ytri- 
Bægisá í Hörgárdal.

Mikið kal er á Búvöllum í Aðaldal. 
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Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 9.900 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgarar kostar 4.950 með vsk. 

Heimilisfang: Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík.
Sími: 563 0300 – Fax: 562 3058 – Kt: 631294–2279
Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands. − Málgagn bænda og landsbyggðar −

SKOÐUN

Það er staðreynd að sauðfé hefur fækkað 
mjög á Íslandi síðustu 33 árin. Það er 
líka staðreynd að með fækkun sauðfjár 
hefur beitarálag stórminnkað samfara 
hlýnun jarðar og aukinni gróðurþekju 
af þeim orsökum. Það þýðir þó ekki að 
hægt sé að leyfa sér eitthvert kæruleysi 
í umgengni við náttúruna.

Á undanförnum árum hafa íslenskir 
sauðfjárbændur verið að innleiða gæða-
stýringu í sinni framleiðslu. Hún felur m.a. 
í sér að þeir sem undirgangast það kerfi 
verða að tryggja að ekki sé verið að ofbeita 
land. Þá hafa bændur verið mjög öflugir 
í uppgræðslu á landi á liðnum áratugum 
og án þeirrar vinnu væri svipur landsins 
á mörgum stöðum talsvert dapurlegri en 
hann er í dag. 

Þrátt fyrir þessar staðreyndir eru sauð-
fjárbændur undir stöðugri gagnrýni og meira 
að segja má sjá virta vísindamenn saka þá 
um að ofbeita land. Slík orðræða hlýtur 
að vekja efasemdir meðal almennings um 
trúverðugleika sauðfjárbænda. Hefðbundin 
viðbrögð „andstæðra“ fylkinga, sem eru þó 
í raun að berjast fyrir sömu hagsmunum, 
eru að fara í skotgrafahernað og reyna að 
kaffæra andstæðinginn í orðræðunni. Þá 
skiptir oft ekki máli hvort menn fara með 
satt orð eða ekki, því gengið er út frá að 
tyggir þú ósannindin nógu oft, þá fari fólk 
að trúa lyginni. 

Það er deginum ljósara að svona umræða 
skilar okkur ekkert fram á veginn. Skítkast 
fram og til baka gerir ekki annað en að 
óhreinka alla sem taka þátt í því um leið 
og þeir glata virðingu meðal almennings. 
Það hljóta að vera til aðrar leiðir. 

Á gosbeltinu, sem liggur þvert í gegnum 
landið, eru viðkvæm og síbreytileg land-
svæði sem eru undir stöðugum áhrifum af 
eldvirkni. Á afmörkuðum svæðum á gos-
beltinu eru líka þau svæði sem mest er deilt 
um. Á áðurnefndum viðkvæmum svæðum, 
ekki síst við norðanverðan Mýrdalsjökul, 
eru vinsælar slóðir tugþúsunda ferðamanna. 
Þetta er líka það svæði sem hvað mest áhrif 
hefur haft á neikvæða umræðu í garð bænda 
vegna sauðfjárbeitar á undanförnum árum. 
Myndir af uppblásnum moldarbörðum á 
þessu svæði eru líka oftast látnar fylgja 
oft ómaklegri gagnrýni á bændur fyrir 
að ofbeita land. Þar eru sannarlega upp-
blástursflákar. Samt hafa bændur verið dug-
legastir við að græða þetta svæði upp ásamt 
Landgræðslu Íslands. Í þeirri vinnu hefur þó 
minna sést til þeirra sem hæst hafa gagnrýnt 
bændur fyrir illa umgengni um landið. 

Lagalega eiga bændur á þessu svæði 
sögulegan rétt til landnýtingar. Úttektir vís-
indamanna sýna einnig að óhætt er orðið 
að beita það land, en í takmörkuðum mæli. 
Spurningin er, hvort það sé þá endilega 
sjálfgefið að menn nýti landið bara af því 
að þeir eiga rétt á því? 

Það er ljóst að þetta svæði er eins konar 
tákngervingur umræðu um landnýtingu 
hvort sem mönnum líkar það betur eða verr. 
Það er líka ljóst að nýting þess, þó í mjög 
takmörkuðum mæli sé, skapar neikvæða 
umræðu gagnvart öllum sauðfjárbændum 
í landinu, hvar sem þeir búa. 

Vissulega er þetta afar viðkvæmt í 
umræðunni. Væri samt ekki skynsamlegt 
í ljósi reynslunnar að reyna að ná sátt og 
hefja víðtæka samvinnu um gerð landnýt-
ingaráætlunar? 

Hafa verður í huga, að það er fleira en 
sauðfé sem bítur gras á landinu. Álftum og 
gæsum hefur fjölgað gríðarlega á undan-
förnum árum. Þessar afkastamiklu grasætur 
halda sig oft á viðkvæmustu svæðum lands-
ins, en ekki eru þær gerðar út af bændum. 
Svo hafa blessaðir ferðamennirnir líka vax-
andi áhrif á landið. Er ekki kominn tími til 
að skríða upp úr skotgröfunum og horfa á 
heildarmyndina?  /HKr. 

Staðreyndir

Ísland er land þitt

-
uppstreymið er austan við fjallið og hefur það gengið síðustu ár undir nafninu Hverarönd. Fyrr á öldum var mikið brennisteinsnám við Námafjall 
en á miðöldum var brennisteinninn notaður í púður. Eigendur Reykjahlíðar auðguðust mikið á sölu brennisteins. Brennisteinn var unninn í 
Hlíðarnámum. Danakonungur eignaðist námurnar árið 1563. Þær voru nýttar af og til fram á miðja 19. öld. Verksmiðja til að vinna brennistein var 

milli Dalfjalls (til hægri á myndinni) og Námafjalls.  Mynd / HKr. 

„Hvað ætlið þið að gera í sumar?“ er spurn-
ing sem vinir og félagar á mölinni spyrja 
hver annan þessa dagana. Bændur verða 
margir hverjir hálf hvumsa við þessari 
spurningu. Nú, við ætlum að heyja, planta 
trjám, fara á Landsmót, girða, temja, þrífa 
og mála, reka á afrétt, sinna daglegum 
bústörfum og ef veður og mannskapur leyfir 
kannski skreppa eitthvað af bæ. 

Búskapurinn er nefnilega ekki 9–5 vinna 
eins og svo margir af okkar vinum og ættingj-
um stunda, en í raun þarf hann að vera það til 
að bændur njóti sömu lífskjara og aðrir þegnar 
þjóðfélagsins. 

Þó svo að gaman sé að vera bóndi í góðu 
veðri á sumrin þá getur það tekið á og bændur 
þurfa að geta litið upp með fjölskyldum sínum 
og skroppið í frí án þess að hafa áhyggjur af 
búinu. Þess vegna þurfa búin að vera nógu stór 
til að þau beri það að vera með vinnufólk eða 
tvær fjölskyldur geti rekið þau, svo hægt sé 
að dreifa vinnuálaginu. Eða að tryggir afleys-
ingamenn séu til staðar til að leysa bændur af.

En áður en farið er að huga að sumrinu þarf 
að klára vorverkin, sem eru t.d. uppskera  vetr-
artamninganna, tilhleypinganna á aðventunni 
eða pörunar gæðinganna síðastliðið sumar. 
Vorverkin geta líka verið undirbúningur upp-
skeru þar sem endurvinna þarf tún, sá korni, 
grænfóðri og matjurtum, svo fátt eitt sé tínt til.

Búvörulögin

Eitt af verkum þessa vors er að koma breyting-
um á búvörulögum í gegnum Alþingi. Um er að 
ræða heilmikinn bandorm sem fæddist í kjölfar 
búvörusamningagerðarinnar í vetur. Þó svo að 
bændur hafi samþykkt samningana og ráðherr-
ar skrifað undir, þá þarf að breyta lögum til að 
þeir öðlist gildi. Við fyrstu umræðu um samn-
ingana á þingi komu eðlilega fram misjöfn 
sjónarmið um gæði þeirra, enda þingflokkarnir 
með misjafnar áherslur í landbúnaðarmálum 
og sumir þingflokkarnir því miður ekki með 

nógu sterka þekkingu á málefninu. Vonandi 
verða umsagnirnar sem atvinnuveganefndinni 
berast nógu greinargóðar til að skerpa á skiln-
ingi manna á málefninu og þeim ágreiningi 
sem um samningana er þannig að þingmenn 
verði tilbúnir til þess að samþykkja lögin svo 
samningarnir hljóti gildi í óbreyttu formi.

Tollamálin

Samhliða búvörulögunum eru ræddir tollar á 
landbúnaðarafurðir og breytingar á þeim. Þar 
sýnist sitt hverjum, en menn verða að átta sig 
á því að aðrar þjóðir reiða sig líka á stuðning 
við landbúnað og tollvernd. Margir neytend-
ur velta fyrir sér 
hvaðan varan 
sem þeir neyta 
kemur, hvern-
ig aðbúnaður 
dýranna var 
og fóðrið sem 
þau voru alin 
á. Íslenskir 
bændur, sem og 
kollegar þeirra 
í nágranna-
l ö n d u n u m 
kappkosta að 
búa til góðar 
landbúnaðar-
afurðir, en hvers 
vegna eigum 
við að flytja 
meira inn en við 
þurfum, hvers 
vegna eigum 
við ekki að nýta 
landið til góðs? 
Það er sjálfsagt 
mál að flytja inn 
þær vörur sem 
við ekki getum 
framleitt sjálf, en við eigum að nýta landið 
sem við búum til að framleiða af því góðar 
afurðir og gera það sterkara fyrir vikið. Ónýtt 
land sem veðst upp í sinu er engum til yndis, 
ekki frekar en ofnýtt land, hvoru tveggja þurf-
um við að huga að. 

Hvað er fengið með lægra verði?

Þegar þeir sem berjast fyrir tollalækkunum 
og innflutningi á landbúnaðarvörum tjá sig 
þá eru helstu rökin lægra verð. En hvað er 
fengið með lægra verði? Í forsíðugrein The 
Economist þessarar viku er rætt um sýklalyfja-
ónæmi, þar kemur fram að það deyi árlega um 
700 þúsund manns vegna sýklalyfjaónæmra 
sýkinga. Íslenskur landbúnaður hefur þá sér-
stöðu að hér er bannað að setja sýklalyf í fóður 
dýra, ólíkt því sem gerist víða erlendis. Einn 
tilgangur með sýklalyfjum í fóðri er að búa 
til ódýrari landbúnaðarvöru, en slíkar vörur 
eru hreint ekki heilnæmari fyrir neytandann, 

eins og við vitum þá fara 
verð og gæði sjaldnast 
saman. Með auknum 
innflutningi hafa neyt-
endur minna val um að 
sniðganga kjöt af dýrum 
sem fóðruð eru á þann 
hátt. Þó svo að fólk geti 
oftast valið úti í búð, þá 
ræður fólk ekki hvað 
það kaupir í gegnum 
veitingahús og mötu-
neyti, sem mörg hver 
þurfa að kappkosta að 
lágmarka kostnað í 
hráefnum og vilja þá 
stundum gæðin víkja 
fyrir verði. Einnig eru 
nautgripir og sauð-
fé hérlendis í meira 
mæli fóðruð á grasi og 
heyi og minna mæli 
á kjarnfóðri. Þessu 
er víða öfugt farið 
erlendis.

„En þetta fer nú 
aldrei öðruvísi en 
illa“ eins og einn 

góður vinnumaður sagði, en átti þá reyndar við 
að það færi aldrei verr en illa. Sem er reyndar 
ekki nógu gott, við skulum frekar horfa á hálf-
fullt glasið og til bjartari tíða með sumri og sól 
og regni inn á milli þannig að við uppskerum 
vel eftir sumarið á öllum vígstöðvum.

Guðný Helga Björnsdóttir
Í stjórn Bændasamtaka Íslands
bessast@simnet.is

Ritstjóri: Hörður Kristjánsson (ábm.) hk@bondi.is – Sími: 563 0339 − Rekstur og markaðsmál: Tjörvi Bjarnason tjorvi@bondi.is – Blaðamenn: Margrét Þ. Þórsdóttir mth@bondi.is – Sigurður Már Harðarson  
smh@bondi.is – Vilmundur Hansen vilmundur@bondi.is –  Ásgerður María Hólmbertsdóttir amh@bondi.is – Sími: 563 0303 – Netfang auglýsinga: augl@bondi.is − Vefsíða blaðsins:  
www.bbl.is − Netfang blaðsins: (fréttir og annað efni) er bbl@bondi.is
Frágangur fyrir prentun: Prentsnið – Prentun: Landsprent ehf. – Upplag: sjá forsíðu – Dreifing: Landsprent og Íslandspóstur. ISSN 1025-5621
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Horfum til bjartari tíðar með sumri og sól 
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 Fyrsta geitakembingarnámskeið landsins 
var haldið laugardaginn 14. maí á bænum 
Hlíð í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 

Kennari var Anna María Lind Geirsdóttir 
en Anna María Flygening, geitabóndi í Hlíð, 
lagði til aðstöðuna og geiturnar. 

„Tilgangur námskeiðsins var fyrst og fremst  
að kenna geitabændum að kemba geitur og 
hvernig á að hirða hráefnið. Markmiðið er að 
tryggja afkomu geitastofnsins á Íslandi með því 
að hvetja geitabændur að hirða fiðuna og láta 
vinna hana í söluvæna vöru og þar með auka 
úrval  landbúnaðarvara í sérflokki á Íslandi,“ 
segir Anna María. 

Um var að ræða sýnikennslu og verklega 
kennslu þar sem þátttakendur námskeiðsins 
kembdu geitur. Sex þátttakendur sóttu nám-
skeiðið sem tókst mjög vel og fóru allir heim 
reynslunni ríkari að kemba geiturnar sínar. 
  /MHH

Geitabændum kennt að kemba 
geitur og hirða hráefnið

Líf og starf MÆLT AF
MUNNI FRAM

Í beinu framhaldi af síðasta vísnaþætti 
birtast áfram vísur frá hagyrðingakvöldi 
Karlakórs Eyjafjarðar sem haldið var í 

mars sl. Hjálmar Freysteinsson læknir fær 
allt sviðið í þessum þætti líkt og þeim síðasta. 
Nú spyr Birgir Sveinbjörnsson, leiðtogi hag-
yrðinganna, Hjálmar hvort hann vildi heldur 
láta breyta sér í róna eða gleðikonur:

Senn er tæmt mitt tímaglas;
þótt tóri framar vonu
er tilgangslítið bölvað bras
að breyta mér í konu.

Í huga rónans harmur felst
hann er sjaldan glaður.
Mætti ég velja vildi ég helst
vera gleðimaður.

Hjálmar fær svo færi á að flytja sitthvað úr 
gullkistu sinni:

Sólborg í Nesi átti syni
sína í tilraunaskyni,
eignaðist þá
alla þrjá
með erlendum pennavini.

Jafnaðarmaður er Jónas hét
jarða sig heima í kyrrþey lét
að viðstöddum fáum
fátækum smáum.
Það hlakkaði í ekkjunni en hundurinn grét.

Margrét frá Mannskaðahóli
er mögnuð á torfæruhjóli.
Af ótuktarskap
sinn eiginmann drap
á toppnum á Tindastóli.

Ert þú góður dansari, Hjálmar?:

Vel mér líkar vangadans,
við hann ræð ég enn í dag
og alveg stíg ég Óla skans
með ótrúlegum glæsibrag.

Formáli Birgis að næstu vísu. „Þið lendið í því 
ævintýri að endurfæðast og að fenginni reynslu 
er ykkur leyft að ráða hvaða starfsvettvang þið 
kjósið ykkur í nýju lífi. Hvert mundi verða þitt 
val, Hjálmar, og hvers vegna?“

Eftirsjá er mest til meins;
mér finnst nú sem betur fer
ég ekki þurfi að iðrast neins.
Eitt líf takk – það nægir mér.

„Mér er falið af innanríkisráðherrum, (Kæru 
Eygló og Sigrúnu) að útnefna einn hagyrðing 
úr þessum hópi hagyrðinga til að dæma í næstu 
fegurðarsamkeppni, þar sem kjörin verður 
fegurðardrottning Íslands. Nú spyr ég þig, 
Hjálmar, hvern af hagyrðingunum telur þú 
hæfastan og hvers vegna?“

Vísast Jói verkið fær
vanur að dæma kindur,
júgur, bóga, lendar, lær,
lagðprýði og grindur,
siðprúður og sómakær,
svo er hann ekki blindur.

Í einu tilskrifi Birgis til hagyrðinganna lét hann 
þess sérstaklega getið að hann sæti við skrif án 
þess að hafa við hendina bjór. Þá orti Hjálmar:

Á heimili Birgis er höfðingjabragur,
hinsvegar þannig fór
að 7. mars varð sérstakur dagur
þá sat hann með engan bjór.

„Hvað finnst þér, Hjálmar, um þann gríðar-
lega fjölda ferðamanna sem nú streymir til 
landsins?“

Lexíu við læra þurfum enn,
leiðin verður greiðfær ef við reynum
að laða hingað færri ferðamenn
en fénast langtum meira á hverjum einum.

„Á löngum og gifturíkum læknisferli þínum 
hefur þú örugglega bjargað mörgum manns-
lífum. Er eitthvert eitt læknisafrek sem þú ert 
hreyknastur af?“

Ýmis mætti afrek telja,
er umfjöllun og skoðun þyldu
en af því mér finnst vont að velja
vísa ég til þagnarskyldu.

150

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Kolbrún Kara Róbertsdóttir, tíu ára, heldur hér á einum kiðlingnum í Hlíð en Kolbrún býr á höfuðborgarsvæðinu en kom í sveitina til afa síns og 
ömmu til að fylgjast með geitakembingarnámskeiðinu.  Myndir / MHH

Geiturnar voru teymdar út á tún í lok námskeiðsins þar sem þeir fengu að bíta gras og leika 
sér. Í Hlíð eru fjórar huðnur og einn hafur. Huðnurnar eru bornar og því er mikið fjör á bænum 
þegar skemmtilegir kiðlingar hoppa og skoppa úti í vorinu.

Anna María Flygening (nær) og Anna 
María Lind Geirsdóttir kenndu þátttak-

endum að kemba geitur en hér er verið 
að kemba hafurinn Zorro.
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Fréttir

Landgræðsla:

Seyra til uppgræðslu á 
Hrunamannaafrétti
Árið 2012 gerðu Hrunamanna-
hreppur og Landgræðsla ríkisins 
með sér samning um tilrauna-
verkefni með notkun á seyru til 
uppgræðslu. 

Tilraunaverkefnið var framkvæmt 
innan landgræðslugirðingar fremst 
á Hrunamannaafrétti, þangað sem 
seyran var flutt og felld niður með 
sérstökum búnaði. 

Í frétt á vef Landgræðslu ríkis-
ins segir að verkefnið hafi staðið 
í þrjú ár og unnið með samþykki 
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. 
Landgræðslan fylgdist með fram-
vindu og árangri uppgræðslunnar 
og gerði mælingar á gróðri haustið 
2015.

Strax á fyrsta ári mátti sjá að 
gróðurþekja jókst þar sem seyru var 
dreift. Tilraunin sýndi að seyra er 
góður kostur við uppgræðslu lands og 
nýting hennar til landbóta sé hyggi-
legur kostur. Höfundar skýrslunnar 
eru þau Sigþrúður Jónsdóttir héraðs-

fulltrúi og Magnús H. Jóhannsson, 
sviðsstjóri þróunarsviðs.

Í skýrslunni kemur fram að hægt 
er að draga úr kostnaði við flutn-
ing á seyru með því að nýta hana í 
heimabyggð í stað þess að flytja hana 
um langan veg til urðunar. Jafnframt 
því sem dregið er úr kostnaði við 
flutning er lífrænum efnum komið 
aftur inn í næringarefnahringrás nátt-
úrunnar og næringarefni úr seyrunni 
nýtast plöntum til vaxtar og þar með 
til landbóta. Í þessu liggja tækifæri 
fyrir sveitarfélög á Íslandi því allt 
of víða er land lítt gróið og ekki í 
ásættanlegu ástandi.

Landgræðslan mælir með því 
að seyra sé notuð til uppgræðslu 
lands að þeim skilyrðum uppfyllt-
um að farið sé eftir reglum er varða 
heilbrigðisöryggi og náttúruvernd. 
Urðun á seyru er í raun sóun á verð-
mætum.

Skýrsluna má lesa í heild á vef 
Landgræðslu Íslands. /VH / land.is

Landgræðslan mælir með því að seyra sé notuð til uppgræðslu lands að 
þeim skilyrðum uppfylltum að farið sé eftir reglum er varða heilbrigðisöryggi 
og náttúruvernd.

Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi:

Safngestir vel á fjórða þúsund
Á síðasta ári komu um 3.400 
gestir í Heimilisiðnaðarsafnið á 
Blönduósi og hefur gestum fjölg-
að um 13% frá árinu 2014 þegar 
safngestir voru um 3.000. 

Meirihluti þeirra voru erlend-
ir gestir og komu flestir á eigin 
vegum en hópum hefur einnig fjölg-
að. Þetta kemur fram í ársskýrslu 
Heimilisiðnaðarsafnsins sem birt er 
á vef safnsins.

Í skýrslunni kemur fram að 
þrátt fyrir verulega fjárhagserfið-
leika í árslok 2014 hafi náðst að 
skila örlitlum hagnaði á síðasta 

ári en reksturinn sé þó í járnum. 
Framlag sveitarfélaganna hækkaði 
um 50 þúsund krónur á milli ára 
og framlag Safnasjóðs hækkaði um 
450 þúsund. Fyrir utan 1 milljón 
króna í rekstrarstyrk sem úthlutað 
er til allra viðurkenndra safna af 
Safnasjóði, fengust 1,3 milljónir í 
verkefnastyrki. Þá nema aðrir styrkir 
samtals 950 þúsundum og ber þar 
hæst styrkir frá Uppbyggingarsjóði 
vegna ýmissa viðburða, en einnig 
veitti Kvenfélagið Vaka á Blönduósi 
safninu styrk að upphæð 100 þúsund 
krónur.   /MÞÞ

www.VBL.is

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

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

GOTT ÚRVAL - HAGSTÆTT VERÐ
BEISLISHLUTIR - REKSTRARVÖRUR

Sjá nánar í vefverslun okkar á VBL.is undir beislishlutir

„Hér er allt á réttri leið og nú tekur 
við vinna við lokafrágang. Við 
erum í góðum gír og sannfærð um 
að mótið verði mjög gott,“ segir 
Áskell Heiðar Ásgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Landsmóts hesta-
manna, sem fram fer á Hólum í 
Hjaltadal í lok júní.

Heiðar segir að nú um helgina 
hafi skólahaldi í Háskólanum á 
Hólum lokið og í kjölfarið allt farið 
á fullt í þeim framkvæmdum sem 
ljúka þarf áður en blásið verði til 
landsmóts. Mannvirkjanefnd LH 
var í heimsókn á Hólum fyrr í vik-
unni og tók svæðið formlega út 
fyrir hönd LH. „Nefndin lýsti yfir 
ánægju sinni með svæðið og hvern-
ig til hefði tekist með uppbyggingu. 
Nú tekur við lokafrágangur, það er 
eitt og annað eftir sem við erum á 

fullu í að framkvæma núna, en allt 
er samkvæmt áætlun,“ segir hann.

Um liðna helgi voru haldin mót 
á Hólum, bæði á vegum háskól-
ans og eins heimamanna og komu 
vellirnir vel út að sögn Heiðars. 
„Knaparnir voru ánægðir með vell-
ina og við erum auðvitað í skýjun-
um yfir því,“ segir hann. 

Bæta við tjaldstæðum

Fyrir liggur á næstu dögum að vinna 
við lagnir á svæðinu, m.a. rafmagns- 
og vatnslagnir sem og ljósleiðara og 
eins verður bætt við tjaldsvæðum, en 
þau 300 tjaldstæði sem í boði voru 
með rafmagni seldust upp á skömm-
um tíma. „Við ætlum að bæta við 
stæðum, eftirspurnin er mikil,“ segir 
Heiðar. Ferðaskrifstofan North West 

Adventures heldur utan um gistirými 
í Skagafirði í kringum mótið og mjög 
vel hefur gengið að selja það.

Jákvæðar og góðar viðtökur

„Miðasala hefur farið fram úr 
væntingum, við erum þegar búin 
að selja um 4.000 miða í forsölu og 
líklega hafa aldrei jafnmargir miðar 
verið seldir á landsmót miðað við 
árstíma, það er allur júnímánuður 
eftir í sölu og yfirleitt fer drjúgt út 
á þeim tíma,“ segir Heiðar. Forsölu 
lýkur 15. júní en eftir þann tíma 
gildir sama miðaverð og í hliði. Enn 
er því tækifæri á að kaupa miða á 
landsmót á góðu verði. „Við þurf-
um svo sannarlega ekki að kvarta 
yfir viðtökum, þær hafa verið mjög 
jákvæðar og góðar.“  /MÞÞ

Landsmót hestamanna á Hólum í Hjaltadal:

Framkvæmdir á lokastigi 
og allt í góðum gír

mótssvæðinu á Hólum.

Vorhátíð og opið hús hjá Kanínu 
ehf. á Syðri-Kárastöðum
Það verður opið hús laugardaginn 
4. júní í kanínubúi Birgit Kositzke 
á Syðri-Kárastöðum skammt 
norðan við Hvammstanga. Tekið 
verður á móti gestum á milli 
klukkan 13 til 17. 

Kvenfélagið Freyja sér um kaffi 
og kleinur eins og á opnu húsi 
undanfarin ár. Að sjálfsögðu eru 
kanínur á staðnum en þar á að vera 
meira líf og fjör.

Birgit vonast til að geta fengið 
nokkrar handverksmanneskjur í 
heimsókn. Þar á meðal verður vænt-
anlega Jóhanna frá Hvammstanga 
sem er að vinna úr beinum, hornum 
og hrossahári. Einnig Guðmundur 
Ísfeld frá Jaðri sem er að búa til mjög 
fallega hnífa. Hugsanlega verða 
fleiri handverksmenn og konur á 
staðnum, en undirbúningsvinna er 
á fullu. Vonast Birgit til að sauð-
burður verði að mestu afstaðinn hjá 
því leiklistar- og handverksfólki sem 
er í búskap.

Tónlistarbóndinn frá Litlu-
Ásgeirsá mætir á svæðið

Magnús Ásgeir Elíasson, tónlistar-
maður, sauðfjárbóndi, hestamað-
ur og dýragarðsrekandi á Litlu-
Ásgeirsá ætlar að mæta á svæðið 
og skemmta fólki með með hljóð-
færaleik og söng. Um kaffileytið 
mun Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir 
svo mæta og syngja með Magnúsi.  

Svo gæti verið að „hestamenn“ 
frá Hvammstanga komi ríðandi í 
heimsókn.

Birgit segir að markmiðið sé að 

bjóða fólk á smá vorskemmtun og 
þakka öllum þeim sem stutt hafa 
Kanínu ehf. í gegnum fjármögn-
unarsjóðinn Karólínafund.   /HKr.

Birgit Kositzke, kanínubóndi á Syðri-Kárastöðum.
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ÉG MÆLI MEÐ BIO-KULT CANDÉA 
FYRIR SKJÓLSTÆÐINGA MÍNA

Sigríður Jónsdóttir, ADHD markþjálfi
og fíkniefnaráðgjafi (ICADC)

„Síðustu ár hef ég lagt

mikla áherslu á að vera í 

jafnvægi, með góða orku

og einbeitingu í lífi og

starfi. Eitt af því sem ég

tel skipta miklu máli í því 

samhengi er jafnvægi í 

líkamanum og góð flóra.“

„Í gegnum tíðina hef ég því 

lagt áherslu á að taka inn

góða gerla til að viðhalda

jafnvæginu og orkunni og

hef prufað þá allra bestu

hér á markaðnum

ju sinni.“hverj

„Meltingarstarfsemi er mitt

hjartans mál og mér finnst

sérstaklega mikilvægt að

meltingarfærin starfi eins

og þau eiga að gera. Ef litið

er til matarvenja þá hafa 

flest lönd ákveðna rétti sem

innhalda gerjaðan mat eða 

eru til þess fallnir að við-

halda náttúrulegri bakteríu-

flóru líkamans. Fyrir þá sem

ekki borða slíkan mat eru

bakteríur í hylkjum það sem

kemur næst. Ég mæli heils-

hugar með Bioeð Bio-K lt C déKult Candéa

og Bio-Kuult Original,

báðar teggundirnar hafa

reynst méér vel.“

Margrét Alice Birgisdóttir, heilsumark þjálfi, mælir 
alltaf með því við viðskipta vini sína í upphafi þjálf-

unar að þeir þurfi að hafa meltinguna í góðu lagi.

MELTINGIN MUN BETRI 
MEÐ BIO-KULT

Bio-Kult er fáanlegt í öllum apótekum, heilsuverslunum 
og heilsuhillum stórmakaða. Nánari upplýsingar má nálgast á www.icecare.is.

Bio-Kult er fáanlegt í öllum apótekum, heilsuverslunum 
og heilsuhillum stórmakaða. Nánari upplýsingar má nálgast á www.icecare.is.

 Inniheldur blöndu af vinveittum gerlum 
sem styrkja þarmaflóruna

 Þarf ekki að geyma í kæli
 Hentar barnshafandi konum, mjólkandi 
mæðrum og börnum

 Fólk með mjólkur- og sojaóþol má nota 
vöruna

 Inniheldur blöndu af vinveittum gerlum 
ásamt hvítlauk og Grape Seed Extract

 Öflug vörn við meltingaróþægindum og 
til að viðhalda og bæta flóru líkamans

 Hentar barnshafandi konum, mjólkandi 
mæðrum og börnum

 Mælt er með að taka 2 hylki á dag



10 Bændablaðið | Fimmtudagur 26. maí 2016

Fréttir

Í 8. tölublaði Bændablaðsins sem 
kom út þann 28. apríl síðastliðinn 
var ranglega farið með nöfn í grein 
um gagnagrunn fyrir íslenskt 
handverk sem bar yfirskriftina 
„Skráning, rekjanleiki og mark-
aðssetning“.

Í umfjöllun um Litlu lopasjopp-
una á Hellu var sagt að Margrét 

Jónsdóttir og eiginmaður hennar, 
Baldur Árnason, ættu verslunina. Hið 
rétta er að eiginkona Baldurs Arnars 
Ánasonar og meðeigandi í verslun-
inni heitir Berglind Kristinsdóttir. 
Margrét er aftur  á móti frænka 
Baldurs. Þetta leiðréttist hér með 
og eru allir viðkomandi beðnir 
velvirðingar á þessum mistökum.

Leiðrétting

Þremur sveitarstjórum var boðið við athöfn í Litlu lopasjoppunni þegar Berg-
lind og Baldur fengu sérstaka viðurkenningu frá Landssambandi sauðfjár-
bænda fyrir að vera með upprunamerkingu á vörum búðarinnar. Á myndinni 

Baldur Örn Árnason, Berglind Kristinsdóttir, Margrét Jónsdóttir, Ágúst Sig-

Ásahrepps.   Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Upplýsingar: 
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Nýir FRD fleygar á lager 
200kg – 3,600kg

Ferðamálafélag Eyjafjarðarsveitar:

Undirbúa stofnun matvælaklasa
Ferðamálafélag Eyjafjarðar-
sveitar samþykkti á aðalfundi 
sínum í apríl að fela stjórn 
félagsins að hefja undirbún-
ing að stofnun matvælaklasa í 
Eyjafjarðarsveit með þátttöku 
matvælaframleiðenda, veitingaað-
ila og áhugamanna um mat úr 
héraði. 

Kynningarfundur um hug-
myndina var haldinn á Lamb Inn 
á Öngulsstöðum í liðinni viku 
þar sem frummælendur voru 

Laufey Haraldsdóttir, lektor og 
deildarstjóri ferðamáladeild-
ar Háskólans á Hólum, Garðar 
Kári Garðarsson, landsliðskokk-
ur og yfirmatreiðslumaður á 
Strikinu, Karl Jónsson, formaður 
Ferðamálafélags Eyjafjarðarsveitar, 
og Jóhannes Geir Sigurgeirsson á 
Öngulsstöðum sem kom inn í for-
föllum Arnars Árnasonar, formanns 
Landssambands kúabænda. 

Góð mæting var á fundinn og 
voru þar fulltrúar matvælaframleið-

enda, veitingaaðila, sveitarstjórnar 
og fleiri áhugasamir. Eftir fram-
sögu var spjallað vítt og breitt um 
hugmyndina og ákveðið að stjórn 
Ferðamálafélagsins héldi áfram með 
undirbúning að stofnun matvæla-
klasans.

Eyjafjarðarsveit er mikið mat-
vælaframleiðsluhérað og sáu fundar-
menn ótvíræða kosti í að ramma inn 
samstarf matvælaframleiðenda og 
ferðaþjónustunnar með þessum 
hætti.  /MÞÞ

Um fimm hundruð manns mættu 
í hellaskoðun á bænum Hellnum 
í Landsveit laugardaginn 23. 
apríl þar sem sumrinu var fagn-
að með opnu húsi. 

Auk þess var boðið upp á 
leiki, veitingar og teymt var undir 
börnum. Tilgangurinn var fyrst og 
fremst að kynna stærsta helli lands-
ins fyrir gestum en nú verður hann 
opnaður ferðamönnum. Á Hellnum 
eru þrír hellar, allir manngerðir, 
höggnir í sandstein, og er sá stærsti 

þeirra lengsti manngerði hellir á 
Íslandi en hann heitir Hellnahellir.

„Hellirinn er um fimmtíu metra 
langur, lofthæðin er þrír til fimm 
metrar og álíka vítt á milli veggja. 
Í hellinum eru tvær útgönguleið-
ir, ein í hvorum enda, en auk þess 
eru á honum fimm upphlaðnir 
strompar sem gerðir hafa verið til 
að hleypa birtu inn í hellinn eða 
til að hleypa út reyk frá eldstæð-
um,“ segir Jóhanna Hlöðversdóttir 
á Hellnum. 

Hún segir ekki nákvæmlega 
vitað hve gamall hellirinn er en 
talið er að hann sé  mögulega frá 
því fyrir eiginlegt landnám Íslands 
og hafi verið gerðir af pöpum, 
þ.e.a.s. írskum munkum sem tóku 
sér bólfestu hér á landi fyrir tíma 
víkinganna, eða um 900. Nú stend-
ur til að taka á móti ferðamönn-
um í hellinn en hægt er að nálgast 
frekari  upplýsingar á heimasíðu 
Hellna, http://www.hellar.is og á 
Facebook. /MHH

Hellnahellir í Landsveit:

Stærsti manngerði hellir landsins 
opnaður ferðamönnum

Mynd / MHH

Heimilisiðnaðarskólinn með örnámskeið í handverki
Heimilisiðnaðarskólinn heldur 
örnámskeið í byrjun júní þar sem 
kennd er ákveðin aðferð á einni 
kvöldstund í nokkrum greinum.

Meðal þess sem boðið er upp á að 
þessu sinni eru námskeiðin Kanntu 
að spinna á halasnældu? Þar læra 
nemendur á einni kvöldstund að 
kemba og spinna á halasnældu. 

Námskeiðið er haldið fimmtudags-
kvöldið 2. júní kl. 18–21 og kostar 
7.000 kr (6.300 kr. fyrir félagsmenn 
HFÍ).

Örnámskeið í vattarsaumi er á 
dagskrá fimmtudaginn 9. júní á sama 
tíma og sömu kjörum. Einnig eru 
á dagskrá heklnámskeiðin „Tuska 
eða teppi?“ og „Fyrst á réttunni svo 

á röngunni“, þar sem kennd er ein 
aðferð á þriggja tíma námskeiði. 

Nánari upplýsingar um nám-
skeiðin má nálgast á heimasíðunni 
www.heimilsidnadur.is eða í síma 
551 5500.

Margrét Valdimarsdóttir, fomaður 
félagsins, segir þarna kjörið að læra 
nýtt handverk í góðum félagsskap.

Ungt fólk í búskap:

Nýbúar í Þykkvabæ
Undanfarið eitt og hálfa ár hefur 
íbúum í Þykkvabæ fjölgað um 
fimm. Það eru tvær ungar konur, 
sem eru aldar upp í sveitarfé-
laginu, sambýlismenn þeirra og 
Helga Dís, sem er tveggja ára.

Sigurfinna og Aldís Harpa 
Pálmarsdætur eru fæddar 1983 
og 1987 og aldar upp í Unhól. 
Sambýlismaður Aldísar er Jón 
Þór Árnason, fæddur árið 1980. 
Undanfarið eitt og hálft ár hafa þau 
búið í Hábæ 2A. Sambýlismaður 
Sigurfinnu er Róbert Þórðarson, 
fæddur 1980. Þau hafa búið í 
Vatnskoti 2 ásamt tveggja ára gam-
alli dóttur sinni, Heklu Dís, frá því í 
síðasta mánuði.

Fjölskyldurnar hófu saman í 
fyrrasumar rófnarækt sem að þeirra 
sögn gekk vonum framar og ætla í 
ár að auka ræktunina um rúmlega 
hálfan hektara. Auk þess sem þær 

rækta kartöflur á fimmtán hekturum 
í samvinnu við föður Sigurfinnu og 
Aldísar. Auk ræktunarinnar stunda 

þau öll vinnu utan heimilis að 
Sigurfinnu undanskilinni, sem er 
heimavinnandi.  /VH
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Anaerobix rotþró með síu    

Yfir 90% hreinsun  

one  hreinsistöð 

Allt að 99% hreinsun * 

Klaro E hreinsistöð 

Yfir 99% hreinsun * 

Verð frá:   Verð frá:   Verð frá:   

Hvammshólar efh. 
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Jötunn vélar hf. hafa samið við 
Fjárfestingafélag atvinnulífsins 
um 330 milljóna króna endurfjár-
mögnun langtímaskulda félagsins. 
Í fréttatilkynningu frá fyrirtæk-
inu  segir að með samkomulaginu 
sé fjármögnun Jötuns véla tryggð 
næsta áratuginn. 

Fjárfestingafélag atvinnulífsins 
er fjármagnað af lífeyrissjóðum, í 
rekstrarumsjón ALM verðbréfa.

„Fjármögnunarsamningurinn 
jafngildir traustsyfirlýsingu við 
fyrirtækið og starfsemi þess sem 
við erum að sjálfsögðu afar ánægð 
með. Við höldum ótrauð áfram við 
að byggja upp og efla fyrirtækið,“ 
segir Finnbogi Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Jötuns véla.

Jötunn vélar sérhæfa sig í að 
selja vélar og búnað tengdan land-
búnaði og verktökum. Fyrirtækið 
var stofnað árið 2004, með höfuð-
stöðvar á Selfossi auk verslana á 
Akureyri og Egilsstöðum. Stærstu 
eigendur Jötuns véla eru Finnbogi 
Magnússon, Vélaverkstæði Þóris 
ehf. og Sel ehf., Hofstaðaseli. 
Áætluð velta félagsins í ár er um 

3 milljarðar króna, starfsmenn eru 
um 40. Fjárfestingafélag atvinnu-
lífsins var stofnað 2015 af ALM 
Verðbréfum í samstarfi við lífeyr-
issjóði. Félagið fjárfestir í fyrir-

tækjaskuldabréfum, sem uppfylla 
kröfur um lágmarks lánshæfis-
einkunn skv. lánshæfismati ALM.  
Fyrirtækjaráðgjöf ALM Verðbréfa 
var umsjónaraðili fjármögnunar.

„Græðum Ísland“. Þessi 
hvatningarorð eru upphaf 
og eða endir á ræðum Sveins 
Runólfssonar landgræðslu-
stjóra. 

Það var dimmt yfir 
Gunnarsholti og Rangárþingi í 
maí árið 1947, ösku  og eimyrju 
lagði frá Heklu, eldgos var í 
gangi þegar Runólfur Sveinsson 
og Valgerður Halldórsdóttir, kona 
hans, óku í hlað með drengina 
sína, og þá var Sveinn aðeins 
mánaðargamall. Runólfur yfir-
gaf skólastjórastarfið á Hvanneyri 
eftir 11 ár. Hér skal það sagt að 
hann var einn af mörgum leiðtog-
um sem hafði mikil og góð áhrif á 
hinn hefðbundna landbúnað.

Runólfur útskrifaði hina ungu 
sveit búfræðinga sem með stór-
hug umbyltu og breyttu sveitun-
um  fyrir og eftir miðja síðustu 
öld. Hann lagði grunn að nútím-
anum og lærisveinar hans hófu 
ræktunarbúskapinn með véladyn 
og hugsjónabaráttu sveitamanns-
ins.  Þeir innleiddu túnrækt og 
ræktun búfjárins til afurða. Í 
Gunnarsholti gekk Runólfur á 
hólm við landeyðinguna og hóf 
landgræðslu til vegs og virðingar.

Þrautir mínar í þúsund ár

Það var ekki björgulegt um að 
litast í Gunnarsholti þennan 
maímorgun, allt kolsvart, hvergi 
græna rönd að sjá. Ofurhuginn var 
kominn til starfa ásamt Páli bróð-
ur sínum og nú voru línur lagðar 
um aðgerðir landinu til varnar. 
Bólu- Hjálmar lýsti ástandinu 
þannig nokkru fyrr:

„Sjá nú hvað ég er beinaber/
brjóstin visin og fölar kinnar/ eld-
steyptu lýsa hraunin hér/hörðum 
búsifjum ævi minnar/ kóróna mín 
er kaldur snjár/ klömbrur hafísa 
mitt aðsetur/ þrautir mínar í þús-
und ár/ þekkir guð einn og talið 
getur.“

Þannig höfðu eldgosin, haf-
ísinn, fátæktin og beitin leikið 
landið í margar myrkar aldir. 
Runólfur fórst svo í hörmulegu 
slysi en Páll bróðir hans tók upp 
merki fallins bróður og vann mörg 
afrek næstu áratugina. Það er svo 
1972 sem Sveinn er kallaður heim 
til að taka við Landgræðslu rík-
isins við fráfall Páls frænda síns. 

Sveinn virkjaði 
landgræðsluherinn

Sveinn er fæddur leiðtogi og í 
hans tíð hefur nánast öll þjóðin 
gengið í landgræðsluherinn. Með 
samstöðu var ofbeitin stöðvuð 
sem var vandamál fram á níunda 
áratug síðustu aldar.

Sveinn átti öflugustu bændur 
hverrar sveitar í sínu liði, góða 
lærisveina sem töluðu máli lands-
ins og landgræðslu. Sveinn er 
maður gestrisinn og vinmargur, 
hann stóð á hlaðinu í Gunnarsholti 
eins og bændahöfðingjarnir 
gömlu og fagnaði gestum, bauð 

þeim til stofu, þar voru á ferðinni 
landgræðsluvinir. Fólk af öllum 
stéttum og stigum þjóðfélagsins, 
alls konar hópar hugsjónafólks, 
karla og kvenna og athafnamanna, 
sem vildu leggja starfinu lið, taka 
land í fóstur leggja fram söfnunar-
fé eða styrki.

Það var matur og kaffi og 
næg gestrisni í Gunnarsholti og 
frú Oddný Sæmundsdóttir, eigin-
konan Sveins, stóð við hlið bónda 
síns og afburða starfsfólk sem 
fylgdi honum í gegnum langan 
feril. Erlendir gestir voru líka 
áberandi í Gunnarsholti að fræð-
ast eða leggja landgræðslunni lið 
sitt, enda Sveinn aðsópsmikill og 
rómsterkur hvar sem tekist var á 
við eyðingaröflin um víða veröld.   

Bestu flugmennirnir voru 
sjálfboðaliðar Sveins

Nú er glæsilegum ferli að ljúka 
þegar Sveinn hverfur á braut 
eftir 70 ára samfellda baráttu 
feðga og frænda við að græða 
Ísland. Landgræðsluflugvélin Páll 
Sveinsson vann þúsund manna-
verk á hverju vori og allir bestu 
flugmenn Íslands voru án launa 
af hugsjóninni einni  við að dreifa 
áburði, stundum til að græða upp 
eyðisanda stundum til að bjarga 
litlum þorpum undan eyðingu 
hins svarta sands. 

Ég var ráðherra landgræðsl-
unnar í átta ár, einn af átján ráð-
herrum sem unnu með Sveini. 
Hann fór með okkur stjórnmála-
mennina inn á eyðimörkina,eða 
þangað sem vandinn var stærstur, 
fræddi okkur og upplýsti með 
þeim hætti að við stigum feti 
framar.

Stóra stundin var þjóðargjöfin 
á Þingvöllum 1974 sem Alþingi 
ákvað þá að setja í landgræðslu-
starfið í tilefni ellefu hundrað ára 
búsetunnar. 

Nú er jörðin grænni
og landið betra

Nú er öldin önnur, grænir akrar 
og búfé dreifir sér um græna haga 
og 700  bændur eru í verk efninu 
„Bændur græða landið“. Enn þarf 
að huga að beitinni og illa förnu 
landi þótt sigrarnir séu margir, 
nýrri árás frá eldgosum, ösku sem 
kæfir gróðurinn. Enn hefur hug-
sjónamaðurinn Sveinn bent á nýja 
hættu, örtröð ferðamanna sem 
traðka helga staði og ósnortna 
náttúru. Nýtt verkefni sem stjórn-
málamennirnir og ferðaþjónustan 
verða að takast á við.

Um leið og Sveini og Oddnýju 
eru þökkuð mikilvæg störf í þágu 
lands og þjóðar er nýr forstjóri að 
Landgræðslunni boðinn velkom-
inn. Til hamingju, Árni Bragason, 
taktu þér stöðu á hlaðinu í 
Gunnarsholti og kallaðu þangað 
fólkið í landinu, virkjaðu bændur 
með þér. Settu þig í spor braut-
ryðjandans og leiðtogans Sveins 
Runólfssonar.

Guðni Ágústsson − rithöfundur
og fyrrverandi landbúnaðarráðherra:

Í þágu lands og þjóðar 

Fréttir

Agnar Jónasson, sem margir 
þekkja sem skeifusmið, er nú að 
söðla um í starfi og opna bíla-
partasölu í Stykkishólmi. 

Agnar segist hafa orðið að 
hætta í skeifuframleiðslunni vegna 
ofnæmis. Var hann orðinn illa far-
inn á höndum og orðinn óvinnu-
fær er hann gerði tilraunir með 
að bera á sig áburð sem unninn er 

úr minkafitu. Það hafi undraverð 
áhrif og gerði honum kleift að halda 
áfram skeifusmíðinni um sinn, en 
nú telur hann fullreynt. Hann seg-
ist hafa verið blóðrisa alla daga 
og óæskileg efni úr smíðinni hafi 
síast í gegn þótt hann hafi verið 
með vettlinga. 

„Ég er nýhættur að framleiða 
skeifurnar þannig að ég fór að 

snúa mér að öðru. Nú er ég að 
setja á fót bílapartasölu sem er sú 
eina á svæðinu frá Reykjavík til 
Akureyrar. Hún mun heita Partasala 
Vesturlands. Heimasíða fyrirtækis-
ins er að fara í loftið og ég er byrj-
aður að rífa 20 bíla,“ segir Agnar. 
Hann telur að markaður sé nægur á 
svæðinu enda langt að sækja í aðrar 
bílapartasölur.   /HKr.

Agnar Jónasson skeifusmiður söðlar um:

Úr skeifusmíði í bílapartasölu

Agnar Jónasson, fyrrum skeifusmiður, komin á kaf í bílaniðurrif í nýja fyrirtækinu sínu, Partasölu Vesturlands, í 
Stykkishólmi.

Fjárfestingafélag atvinnulífsins 
endurfjármagnar Jötunn vélar

Frá undirskrift fjármögnunarsamnings.  Sitjandi f.v.: Finnbogi Magnússon og 
Sigurður K. Egilsson. Standandi f.v.: Bessi Freyr Vésteinsson, Guðmundur Þ. 
Guðjónsson, Lárus Sigurðsson, Ragnar Birgisson og Þórir L. Þórarinsson.

Í stúdíó
Bítlanna
„Stórhljómsveitin“ Fjallabræður 
héldu heljarmikla tónleika í Gamla 
bíói þann 8. maí sem vöktu mikla 
lukku meðal tónleikagesta − eins 
og venjulega. 

Tónleikarnir voru haldnir í fjáröfl-
unarskyni fyrir væntanlega ferð hóps-
ins í Abbey Road, stúdíó Bítlanna í 
London, í haust. Þar á að taka upp 
eitt stykki plötu. Að sögn Halldórs  

Gunnars Pálssonar, stofnanda og 
stjórnanda hópsins, á aðeins eftir að 
semja lögin. Gáfu þeir tónleikagest-
um þó sýnishorn af tveim lögum á 
tónleikunum sem byrjað er að semja. 
Þeir sem þekkja Halldór og félaga 

efast þó ekki um að kapparnir klári að 
semja lög á plötuna áður en upptökur 
hefjast. Samt renna menn alveg blint 
í sjóinn með hvort allur þessi hópur 
komist fyrir í stúdíóinu. Eitt þykir þó 
víst að sú upptaka verður söguleg.
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TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á HHI.ISDRÖGUM 10. JÚNÍ Vænlegast til vinningsVænlegast til vinnings

VAKNA ÞÚ MÍN ÞYRNIRÓS,
EKKI SOFA AF ÞÉR 
STÓRA VINNINGINN!

ÆVINTÝRALEGAR
VINNINGSSÖGUR

VANTAR SKJÓL?
Vindbrjótar hafa sannað gildi sitt við ræktun trjágróðurs hér á landi. 

Vantar þig meira skjól? Hafðu þá samband sem fyrst.

Stapaseli, 311 Borgarbyggð, s. 893 8090, netfang: danielth@nett.is

Selskógar ehf
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Fréttir

Tuttugu tonna dráttarvélarferlíki 
væntanlegt í Birtingaholt
− Verður að mestu nýtt við verktöku bæði í jarðvinnu og einnig í heyskap
Sigurður Ágústsson í Birtinga-
holti í Árnessýslu er að fá á næstu 
dögum sannkallaða risadráttar-
vél, allavega á íslenskan mæli-
kvarða. Þetta er nær tuttugu 
tonna CLAAS Xerion 4000 með 
419 hestafla mótor sem flutt er 
inn af Vélfangi. 

Með CLAAS dráttarvélinni 
mun Sigurður fá CLAAS Jaguar 
múgsaxara, CLAAS Liner 3600 
fjögurra stjörnu múgavél og PTH 
malara (Cruscher) sem er firna öfl-
ugt verkfæri.

CLAAS Xerion 4000 er sam-
kvæmt heimildum Bændablaðsins 
langstærsta dráttarvél, sem hægt er 
að kalla svo, sem flutt hefur verið 
til landsins. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Eyjólfi Pétri Pálmasyni, 
forstjóra Vélfangs, er vélin tæp 20 
tonn að eigin þyngd og með 419 
hestafla mótor. Segir Eyjólfur að 
verðið á CLAAS vél af þessari 
gerð liggi á bilinu 35 til 40 millj-
ónir króna.

Rarik á Egilsstöðum mun þó 
vera með stærri vél en þetta af 
gerðinni IH Case sem frekar mætti 
kalla vinnuvél fyrir verktaka en 
eiginlega dráttarvél. Enda er hún 
liðstýrð og mjög ólík að allri gerð. 

Verður aðallega notuð í 
jarðvinnu, en einnig við heyskap

Sigurður Ágústsson í Birtingaholti 
sagðist svo sem ekki geta rætt 
mikið um nýja traktorinn fyrr en 
hann fengi hann í hendur.

„Þessi vél verður notuð við hey-
skapinn en þó aðallega í verktöku 
við jarðvinnu. Svo var ég líka að 
kaupa PTH brjót til að brjóta vegi. 
Ég vonast til að geta komið honum 
í vinnu þessa dagana.“

Þessi brjótur, eða malari, er 
talinn henta vel þar sem erfitt er 
að ná í ofaníburð. Með því að draga 
hann eftir veginum er hægt að 
brjóta niður allt grjót sem í honum 
er. Líklega myndu einhverjir fagna 
því ef Sigurði dytti í hug að draga 
hann yfir Kjöl svo dæmi sé tekið.

„Þessi brjótur á að auðvelda alla 
vinnu við gamla vegi. Oft eru menn 
að bera ofan í þetta gróft hraun 

þegar ekkert annað er til. Þá getur 
maður farið með þennan brjót yfir 
og mulið  það niður. Ég hef fulla trú 
á að þetta eigi eftir að gagnast vel. 
Ég er aðeins búinn að prófa þetta 
og það lofar góðu,“ segir Sigurður. 

Með snúanlegu stýrishúsi

CLAAS vélina er þó varla heldur 
hægt að kalla venjulega dráttar-
vél. Hún er t.d. með Variable Cab 
(VC) snúanlegu húsi, þannig að 
stjórnandinn getur valið sér hvað 
snýr fram og aftur á vélinni eftir 
þeim verkefnum sem verið er að 

fást við hverju sinni. Þannig er m.a. 
hægt að tengja ýtutönn á það sem 
venjulega mætti kalla afturhluta 
vélarinnar og snúa einfaldlega hús-
inu til að auðvelda stjórnandanum 
vinnuna. 

Stór dekk og mikil flothæfni

Þótt vélin sé tæp 20 tonn að eigin 
þyngd, þá segir Sigurður að dekkin 
séu breið og mikil þannig að hún 
fljóti vel á landi. 

„Hún á að fljóta vel. Hún er á 
það stórum dekkjum allan hringinn 
að þyngdin er ekkert meiri á 

fersentímetra en á minni vélum.  
Ég hugsað þetta svo sem ekki til 
að nota hana mikið á tún. Hún er 
mikið frekar sniðin í að fást við 
rúllurnar og jafna stæðurnar heima-
fyrir.“

− Eru næg verkefni fyrir svona 
vél?

„Já, ég hef þurft að bæta við mig 
vélum vegna aukinna umsvifa við 
heyskap og jarðvinnu.“ Sagði hann 
það einfaldlega þannig að ef maður 
ætti ekki tækin þegar á þyrfti að 
halda, þá fengi maður heldur ekki 
verkefnin. 

Mótorinn kemur frá
Mercedes Benz

Mótorinn er frá Mercedes Benz og 
stenst Tier 4 mengunarkröfur ESB 
með notkun SCR tækni (Selective 
catalytic reduction), en ekki Blue 

TEC sem Benz hefur einnig notað 
við ýmsar vélar.

Mótorinn er sex strokka 419 hest-
öfl eða 308 kílówött og  gefur 2.100 
newtonmetra togkraft við 1.300 snún-
inga á mínútu. Meðalsnúningshraði 
á vél við vinnslu er gefinn upp 
1.900 snúningar á mínútu. Vélin í 
stærstu útgáfunni af CLAAS sem 
heitir  XERION 5000 er einnig sex 
strokka, en skilar 520 hestöflum eða 
382 kW. Togkrafturinn í þeirri vél 
er 2.450 Nm. Í millistærðarvélinni, 
sem er CLAAS Xerion 4500 er 479 
hestafla vél. 

Dráttargeta CLAAS Xerion 4000 
er gefin upp 15 tonn. 

Sigurður sagðist vonast til að geta 
verið kominn með vélina í hendur 
um mánaðamótin til að menn gætu 
lært á hana. Þá ætti hún fljótlega að 
verða klár í verktöku og fyrir hey-
skapinn þegar hann fer í gang. /HKr.

Hvað snýr aftur og hvað snýr fram á CLAAS Xerion er afstætt og fer bara 
eftir því í hvað á að nota vélina. 

vegspotta á Íslandi sem eru vegfarendum stöðugt til ama. Má þar t.d. nefna 
Kjalveg, vegina um Kaldadal og í Landmannalaugar, svo ekki sé minnst á 
Dynjandis heiði fyrir vestan og veginn úr Örlygshöfn út á Látrabjarg.

Greinilega til ýmissa hluta nytsamlegt tæki. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 

www.volundarhus.is

Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
á allar þjónustu-

stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 

GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

Utanborðsmótorarnir frá Yamaha eru þekktir fyrir einstök 
gæði og endingu. Þeir koma í mörgum útfærslum, 
tvígengis og fjórgengis, allt frá 2,5 upp í 350 hestöfl.  
Allir eru þeir hlaðnir bestu fáanlegu Yamaha tækni. 
Yamaha á örugglega rétta mótorinn fyrir þig.

Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900 

www.yamaha.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ÁSGEIR JÓNSSON
FRÁ GOTTORP

FORYSTUFÉ

HiHiHiHiHiHiiH ðððððð gagagagagagagg gngngngngngngnmememememeemmeerkrkrkrkrkrkrkkka aaa a aaaa riririririririirit ttt tt t ÁsÁsÁsÁsÁsÁsÁÁÁ gegegegeeeeeiririririririrs s s sss í ííí í í ííí GoGoGoGoGoGoGoGoG ttttttttttttttororororrp p p ppp frfrfrfrfrfrá á á áááááá árárárárrrrrá inininininninnnu u u uuuu 19191919191991 535353535353535535  
kekekekkekekekekek mumumumumumumummur rrrrr núnúnúnúnúnúnúú ííííííí ssssssumumumumummmu ararararararrraa úúúúúúúút tt t tt á á á áá á nýnýnýnýnýnýnýn mmmmmmmmeðeðeðeðeðeðeeðð vvvvviðiðiððiððððauauauauauauauaukakakakakakökökökökökököököök flflflflfllfllumumumumumumum uuuuuum mm m mmmmm
ræræræræræræræræktktktktktkttkttunununununnnnnn fffffffooroorororororysysysysysysyssstutututututututufjfjfjfjfjfjfjfjáráráráráráráráá ffffffffrárárárárárárááá mmmmmmmiðiðiðiðiðiðððriririririririri 222222220.0.0.0.00.0. ööööööölddldldldldldl ttttttttililililiiii oooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk arararararaaar dddddagagagagagagagga.a.a.a.a.a.a  

EnEnEnEnEnEnEnEEnEEnnfnfnfnfnfnfnffnffnfn rererererererremumumumumum r r r r r r vevevevevevvvv rðrðrðrðrðrðrðrððr ururururururrr íííííííííí bbbbbbbbókókókókókókkóó inininininininniniinininininin bbbbbbbiririrriririrt t ttt t t stststststssts ututututtutttt t ttt ævævævævævævævviáiáiáiáiáiáiáiái grgrgrgrgrggrgg ipipipipipipipi hhhhhhhhöföföföföföföffununununununndadadadadadadarr rr r
ogogogogogogog vvvvvvvvananananananandaddaddadadaðaðaðaðaðaððarr rr skskskskskskskrárárárárárááár rrrrrr fyfyfyfyffyfyffyyylglglglglglglglgllgjajajajajajajj rrrrrrrititiitititittitininininninnii u.u.uuuuu.

ÁhÁhÁhÁhÁhÁhÁhÁhÁhÁ uguguguguguuuu asasasasaasömömömömömömömumumumumummm bbbbbýðýðýðýðýðýðstststsstst nnnnnnnnú ú ú ú ú úúú aðaðaðaðaðaað kkkkkkkkkauauauauauaaa papapaapa bbbbbbbókóókókókininiinininnaaaaa ííííí fofofofoffoforsrsrssrsölölölölöllluuuuuupapapapapaa bbbbbókókókkókókinininininnnaa a aa ííííí íí fofofofoofofof rsrsrsrsrsrsölölölölllölluu u uuu uuuÁhÁhÁhÁhÁhÁhÁhÁhÁhhuguguguguguguugugugasasasasasasasasasasömömömömömömömömmumumumumumummmmm bbbbbbýðýðýðýðýðýýðýýý sssss
svsvsvsvsverererererrerrðiðiðiðiðiðiðiðði. . .. . NöNöNöNöNöNöNöööfnfnfnfnfnfffffnnnnnnnnn þþþþþþþeieieieieirrrrrrrrrrr a a a a aa seseseseseeem m m m mm m kakakakakaakak upupupupuppupupa a a a aaaa í í ííí í í á áá ááááá á á 5.5.5.5.5.55.55 0000000000000000000 0 0 0 00 00000 krkrkrkrkrkrkrkrónónónónónónónóónóna a aaa aaaa tititititititilblblblblblboðoðoðoðoðooo
í í íí í TaTaTaTaTaTaTaTabububububuub lululululuuu ffffffffrerererereerrerreeeeeeeemsmsmsmsmmsmmmsm t t t t tttt íí í í íííííí bóbóbóbóbóbóóbóóóbókikikikikikikkk nnnnnnnnnnnnnnnnni.i.i.i.i.iiiifofofofoffofofoforsrsrsrsrssrssrssölölölöölölölölöllu uu uu u uu uu bibibibibibibibb rtrtrtrtrtrtrtasasasasasaaaa t t t t t ttt
ttttttttfafafafafafaffafangngngngngngngngiðiðiðiðiðððii bbbbbbbbokokokokokokokokkkkkkkkkkkakakakakakakakakaakafafafafafafafaffafffifififififififif d@d@d@d@d@d@dd@d@@bobobobobobobobbokakakakakakakakaakakakakakakakakakaafffffffffffffffidididididdiddd.i.i.i.i.i.i.i.iiis s sssssssHaHaHaHaHHHaHafififififififififf ððððððððð sasasasasasasassambmbmbmbmbmbmbmbmbmmm anananannananana d d d d dd ddddd umumumumumummumummum nnnnnnneeeeeeee

uuuuuuuuðjðjðjðjðjðjðjðjðjjónónónónónónónónóó ííííííí ssssssssímímímímímímímímmmmaaaaaaaaaaaa a aa aa 868686868666868666000 0 0 0 000 0404040404040404040440 1414141414141414141 .......eðeðeðeðeðeðeeðeðða a aa a aa viviviviviviviviviiððððððððð GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuG
ægægægægægæggægggt tt t ttttt aðaðaðaðaðaððaðaððað ssssssssskrkrkrkrkrkrkrkrkrkk á á á ááááááá sssssssssiiiiiiiiig g g g g g ggg g á ááááááá féféfééféféféféféfésbsbsbsbsbsbbsbbsbókókókókókókókókókókókarararararararararra sísísísísísísíðuðuðuðuðuðuðuuðuuu EnEnEnEnEnEnnfnfnfnfnfnfnfffrerererereremumumumumuumum r rrr r r rr ererererererer hhhhhhhhhhææææææææ
bobobobobobooooookokokokokokokokoko .c.ccc.c..c.comomomomomommmm/S/S/SS/S/S/S/S/Saaaaaaaaeaeaeaeaeeaaeaeemumumumummumumumundndndnddndndndndndndururururrurururu BoBoBoBoBoBoBoBoBoBokakakkkakaakakautututututuutgagagagagagagg fafafafafffabóbóbóbóbbób kakakakakaaútútútútútútúú gágágágágágágágág fufufufufufunnnnnnnnnnnnnnnnn ararararararrr, , , , ,, ,, fafafafafafafaafaacececececeeecc bbbbbbbbbb



16 Bændablaðið | Fimmtudagur 26. maí 2016

Ásmundarstaðir í Norðfirði 
eru þekktir úr þjóðsögum fyrir 
ramman draugagang fyrr á 
öldum. Forsaga málsins er sú að 
einu sinni var í Skálholtsskóla 
drengur sem var ástfanginn af 
stúlku á staðnum en hún vildi 
ekkert með hann hafa. 

Drengurinn tók höfnun stúlk-
unnar svo illa að hann lagðist í 
rúmið og lést skömmu síðar. Áður 
en hann lést lét hann þau orð falla 
að fyrst hann fengi ekki að njóta 
stúlkunnar lifandi skyldi hann 
gera það dauður.

Nóttina áður en jarðsetja átti 
Sigurð læddist einn af skólabræðr-
um hans út í kirkju. Hann sá að 
kistan stóð opin og líkið var ekki 
á staðnum. Eftir alllangan tíma 
kemur draugurinn aftur og þeir 
fara að tala saman. Sá lifandi 
spurði drauginn hvar hann hefði 
verið og svaraði hann því til að 
hann hafi heimsótt stúlkuna sína. 
„Ég fann stúlkuna eins og ég lof-
aði henni því ég lagðist með henni 
og myndi hún son fæða ef henni 
yrði lífs auðið en liggur hún sem 
dauð og kætir það mig að hún fer 
líklega í sömu gröf og ég.“

Skólabróðirinn gekk hart að 
draugnum og sagðist ekki munu 
hleypa honum í kistuna fyrr en 
hann segði sér hvernig hægt væri 
að lífga stúlkuna við. Að lokum 
gefst draugurinn upp og segist 
hafa falið lífið í litlu tá hægri fótar 
og bundið fyrir með spotta og 
muni líf færast í líkama stúlkunnar 
þegar búið er að leysa hann. „En 
það er að segja af syni okkar að 
hann mun verða efnilegur maður 
og námsmaður mesti, mun hann 
og nema skólalærdóm og verða 
prestur. Í fyrsta sinn sem hann 
messar og á að blessa söfnuð sinn 
fyrir altarinu snýr hann blessunar-
orðunum í römmustu særingar 
hvar svo bregður við að kirkjan 
sekkur með honum og fólkinu.“

Níu mánuðum seinna ól stúlk-
an sveinbarn sem varð afburða-
námsmaður og lauk presta-
skólanum með sóma. Eftir að 
draugssonurinn lauk námi fékk 
hann Norðfjarðarprestakall og 
kirkjujörðina Ásmundarstaði. 

Í millitíðinni varð skólabróðir-
inn prestur í Hörgslandi og fylgd-
ist grannt með unga prestinum. 
Þegar hann fréttir að til standi að 
ungi presturinn og draugssonurinn 
eigi að messa í fyrsta sinn sendir 
hann einbeittan mann til að vera 
viðstaddan fyrstu messu hans. 

Til að byrja með fór allt eðli-
lega fram en þegar líða tók á mess-
una fór að kveða við annan tón 
og særingarnar hófust. Einbeitti 
maðurinn hljóp þá fram og rak 
draugaprestinn í gegn með sveðju 
fyrir altarinu, eins og presturinn í 
Hörgslandi hafði sagt honum að 
gera, og féll hann dauður niður. 

Sóknarbörnin brugðust að 
sjálfsögðu illa við og þustu upp á 
svið en þegar þangað var komið 
var presturinn horfinn og ekk-
ert eftir nema sjö blóðdropar. 
Blóðdroparnir voru það eina sem 
hann hafði frá móður sinni því allt 
hitt var frá föður hans, draugnum. 

Í annarri útgáfu af sömu sögu 
segir að blóðhnykill sé það eina 
sem eftir hafi verið af prestinum 
eftir að hann var rekinn í gegn. 
Eftir þetta voru Ásmundarstaðir 
lagðir niður sem kirkjustaður og 
skömmu seinna fór jörðin í eyði. 
 /VH

Draugssonurinn

Bændasamtök Íslands eru okkar 
samtök. Þau stunda fjölbreytta 
starfsemi í þágu félagsmanna 
sinna. Bændasamtökin eru mál-
pípa okkar og málsvari. Vegna 
almennrar þátttöku bænda í sam-
tökunum og faglegrar þekkingar 
innan þeirra hafa þau viður-
kennda stöðu sem hagsmuna-
aðili gagnvart stjórnvöldum og 
öðrum. Þessa stöðu eigum við að 
varðveita og styrkja. Samstaða 
stéttarinnar er mikils virði og þess 
vegna er mikilvægt að allir bænd-
ur verði áfram félagsmenn í BÍ.

Um nokkurra ára skeið hefur 
ríkt óvissa um framtíðarfjármögn-
un félagskerfis bænda. Breytingar 
á búnaðargjaldi hafa legið í loftinu 
en nýfallinn héraðsdómur, þar sem 
deilt var um lögmæti gjaldsins, og 
ályktanir samtaka bænda um málið 
eru hvort tveggja atburðir sem kalla 
á nýja nálgun.

Bændasamtök Íslands hafa þegar 
breytt samþykktum sínum til að 
bregðast við nýjum aðstæðum. Þar 
er gert ráð fyrir að taka upp veltu-
skatt sem tilsvarar 0,3% af því sem 
nú telst til búnaðargjaldsskyldrar 
veltu. Það er 25% af því sem bændur 
greiða í dag í búnaðargjald. Önnur 
aðildarfélög BÍ hyggjast ýmist nota 
gjald á hvern einstakling, búsgjald 
eða veltutengt gjald. 

Breytt framlög til ráðgjafarstarfs

Fram til þessa hafa framlög af bún-
aðargjaldi skipt verulegu máli fyrir 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
(RML). Með nýjum búvörusamn-
ingum er brugðist við þeirri stöðu 
sem upp er komin með aukinni 
fjármögnun úr rammasamningi. 
Þar er gert ráð fyrir að draga smátt 
og smátt úr því framlagi á næstu 10 
árum. Þetta þýðir að RML verður 
þá að reka sig í enn meira mæli en 
nú er af útseldri þjónustu.

Bjargráðasjóður

Vert er að nefna að innheimta bún-
aðargjalds til Bjargráðasjóðs er talin 
lögleg í fyrrnefndum héraðsdómi. Á 
síðustu árum hefur þó komið í ljós 
að einstakar búgreinar sjá ekki fyrir 
sér áframhaldandi innheimtu bún-
aðargjalds til Bjargráðasjóðs. Þessi 
afstaða kom m.a. fram í umræðum 
um málið á nýliðnu búnaðarþingi. 
Minnt er á að svokölluð A-deild 

Bjargráðasjóðs, sem bætir náttúru-
hamfaratjón, var ekki fjármögnuð af 
búnaðargjaldi. Gert er ráð fyrir að 
þessi starfsemi verði hluti af nýjum 
hamfarasjóði á vegum ríkisins.

Félagskerfi tekur breytingum

Félagskerfið okkar er flókið að 
margra mati og mætti minnka að 
umfangi. Það verður hins vegar 
að gefa því tíma til að þróast og 
sjá hvaða einingar lifa í breyttu 
umhverfi. Skoðanir bænda eru 
mjög skiptar um hvaða einingar sé 
mest þörf fyrir og jafnvel eru þær 
skoðanir ólíkar eftir því hvar bænd-
ur búa. Þó þetta séu auðvitað allt 
frjáls félög er einsýnt að allar þessar 
einingar munu ekki lifa í breyttu 
umhverfi.

Mikilvægt er að Bændasamtökin 
þróist og aðlagist nýjum veruleika. 
Þar fer fram nauðsynleg hagsmuna-
gæsla allra bænda og þar er mótuð 
stefna í samráði við búgreinarnar 
fyrir landbúnaðinn í heild sinni. 
Þaðan kemur mestur þungi í 
umræðu um landbúnaðarmál. Öll 
helstu samskipti við ríkisvaldið eru 
í höndum BÍ.

Einhverjum kann að þykja nokk-
uð há upphæð að greiða 0,3% af 
veltu til BÍ. Það er þó nokkurn veg-
inn sú upphæð sem rennur til BÍ í 
dag í gegnum búnaðargjaldið. Þá 
er heimild í samþykktum BÍ til að 

setja hámark og lágmark á það gjald 
sem rennur til BÍ með þessum hætti.

Eru aðrir kostir í boði?

Innheimta með veltutengdu gjaldi 
er ekki eina leiðin sem er fær. Annar 
kostur er að nýta svipaða leið og 
er farin hjá stéttarfélögum þar sem 
félagsmenn greiða hlutfall af laun-
um til starfseminnar. Fyrirmyndin að 
slíku kerfi er til. Ef það er vilji hjá 
bændum að fara slíka leið þá myndu 
ákveðin verkefni, sem snúa að bónd-
anum sem einstaklingi, verða fjár-
mögnuð með þessum hætti. Þar má 
nefna t.d. sjúkrasjóð sem hugsanlegt 
væri að endurvekja ef vilji er fyrir 
hendi. Tekið skal fram að það hefur 
ekki verið mótuð nein stefna í þessa 
veru hjá stjórn BÍ en umræða um 
Bændasamtökin sem stéttarfélag er 
nauðsynleg á þessum tímapunkti.

Hvað fá bændur fyrir að vera 
félagar í BÍ?  

Það er eðlilegt að bændur spyrji hvað 
þeir fái fyrir sinn snúð. Með því að 
vera félagi í Bændasamtökum Íslands 
bjóðast mönnum margvíslegar vörur 
og þjónusta. Hér eru nefnd nokkur 
atriði en listinn er ekki tæmandi:

• Þátttaka í samfélagi bænda, 
netverki félaga í landbúnaði 
innanlands og utan.

• Eigandaverð á þeirri þjónustu 
sem BÍ veita og þeim vörum 
sem þau framleiða, útgáfa, 
forrit ráðgefandi þjónusta, s.s. 
lögfræðiþjónusta.

• Eigendaverð á þjónustu og 
vörum dótturfyrirtækja svo 
sem RML, Hótel Sögu og 
Nautastöðvar.

• Aðgangur að orlofshúsastarf-
semi og orlofssjóði. 

• 
• Aðgangur að starfsmenntasjóði.

• Stuðningur þegar sérstaklega 
stendur á - ættliðaskipti - veik-
indi - búháttabreytingar - nátt-
úruhamfarir. 

• Aðkoma að gerð samninga 
við ríkið um starfsumhverfi, 
búvörusamninga, tollvernd, 
stærðarmörk búa o.fl.

Allir bændur – hvort sem þeir eru 
félagar eða ekki – njóta þess að 
Bændasamtökin vinna að því að 
skapa bændum bætt starfsskilyrði, 
m.a. með gerð búvörusamninga. 
Bændasamtökin skila álitsgerð-
um varðandi lagaumhverfið, ekki 
síst varðandi byggðamál, skatta-
mál og eignarréttarleg málefni. 
Samtökin vinna að sameiginlegum 
hagsmunum bænda með þátttöku 
í fjölda nefnda og starfshópum. 
Samtökin vinna að landnýtingar-
málum, m.a. vernd ræktanlegs 
lands og réttindum bænda til land-
nýtingar. Bændasamtökin láta sig 
varða umhverfismál og loftslags-
mál og taka þátt í starfi norrænna 
bændasamtaka, evrópskra og 
heimssamtaka bænda. Með útgáfu 
Bændablaðsins, stuðningi við Opinn 
landbúnað og framleiðslu á öðru efni 
stuðla Bændasamtökin að kynningu 
á landbúnaði, bæði inn á við og út 
á við.

Að lokum viljum við  hvetja alla 
bændur til að vera áfram félagsmenn 
í BÍ þegar og ef kemur til þess að 
núverandi kerfi verði breytt.

Sameinaðir stöndum vér, 
sundraðir föllum vér.

Einar Ófeigur Björnsson og 
Eiríkur Blöndal
Höfundar eru bændur og
stjórnarmenn í BÍ

Bændasamtök Íslands eru okkar • Eigandaverð á þeirri þjónustu

Félagskerfi landbúnaðarins – opið bréf til bænda:

Ágætu bændur!
STEKKUR 

Í nýju ársriti Skógræktar Íslands 
sem kom út fyrir skömmu er 
mikið af áhugaverðu lesefni fyrir 
skógræktarfólk og annað áhuga-
fólk um ræktun. 

Þar er meðal annars fjallað um:

• 20 ára skóg ræktaðan á auðn 
sem nú gefur girðingarstaura

• tilraun með beinni og hrað-
vaxnari furuplöntur

• skógrækt og uppgræðslu í 
Þjórsárdal

• notkun dróna við skógmæl-
ingar og áætlanagerð

• kolefnisskóga Landsvirkjunar
• sameiningu skógræktarstofn-

ana ríkisins
• meindýrið asparglyttu og áhrif 

þess á trjágróður
• kal í kjölfar asparryðs og fleira 

sem snertir heilsufar trjágróð-
urs á Íslandi.

Ritið hefst á ávarpi skógræktarstjóra 
undir yfirskriftinni Gengið til skógar. 
Þröstur Eysteinsson ræðir þar um 
undirbúning sameiningar skógrækt-
arstofnana ríkisins í nýja stofnun. 
Hann horfir einnig fram á veginn og 
brýnir þjóðina til dáða. Halda verði 
talsvert lengur áfram að fjárfesta í 
skógrækt til að ná þeim fjölþætta 
ágóða sem skógar veita enda sé 
skógarauðlindin enn lítil.

„Er þar er ekki síst átt við þátt 
skóga við að binda koltvísýring úr 
andrúmsloftinu og að græða upp rýrt 
og rofið land,“ skrifar Þröstur meðal 
annars.

Meðal efnis í ritinu er grein 
Brynjars Skúlasonar um reynslu-
ræktun á sænsku úrvalsefni af stafa-

furu og skógarfuru á Íslandi og reifar 
fyrstu niðurstöður þeirra athugana. 
Meðal annars er prófaður í tilraun-
inni kynbættur efniviður úr sænsk-
um frægörðum sem lofar góðu. 

Að venju er í Ársritinu grein 
um heilsufar trjágróðurs á landinu 
sem Edda S. Oddsdóttir og Halldór 
Sverrisson skrifa að þessu sinni. 

Lárus Heiðarsson og fleiri fjalla 
um notkun dróna við fjarkönnun í 
skógrækt og þá möguleika sem sú 
tækni gefur umfram hefðbundnar 
aðferðir við skógmælingar og áætl-
anagerð. 

Ólafur Oddsson skrifar hug-
leiðingu um skógaruppeldi og segir 
mikilvægt að sem flestir komi að 
slíkum verkefnum, þau verði fjöl-
breytt og höfði til ólíkra hópa. /VH

Einar Ófeigur Björnsson.  Mynd / HKr. Eiríkur Blöndal.   Mynd / HKr.

Ársrit Skógræktar ríkisins 2015:

Reynsluræktun á sænskri furu og 
drónar við könnun á skógrækt
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Gerð Celli Ergon 120 hnífatætar Celli Pioneer 140 hnífatætari
Vinnslubreidd (cm) 285 310

Heildarbreidd) 307 332

Aflþörf (hö) 90 115

Gírhús 4ra hraða 4ra hraða

Hnífar L-laga, 80 mm x 7 mm L-laga, 80 mm x 8 mm

Fjöldi hnífa og gerð 66 - tvöfaldir flangsar 72 - tvöfaldir flangsar

Drifskaft Drifskaft með yfirálagskúplingu Drifskaft með yfirálagskúplingu

Þyngd (kg) með jöfnunarhlera 800 935

Verð með jöfnunarhlera kr. 1.150.000 án vsk kr. 1.517.000 án vsk

Verð með tenntum jöfnunarvalsi kr. 1.570.000 án vsk kr. 1.940.000 án vsk

Tætarar
til afgreiðslu strax

Gerð Amazone KE3000 Special pinnatætari
Vinnslubreidd (cm) 300

Aflþörf frá (hö) 65

Gírar 2 gírar en hægt að tæta á 540, 750 og 1000 snún á mín.

Hnífar L-laga, 80 mm x 7 mm

Fjöldi rótora 10

Fjöldi tinda 20

Tindar með hraðskipti já - aðeins 1 splitti

Drifskaft Walterscheid drifskaft með skrall-yfirálagskúplingu

Tenntur jöfnunarvals (Ø mm) 500

Þyngd (kg) án jöfnunarvals 860

Verð kr. 1.650.000 án vsk

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Svínvetningabraut:
Fjögur tilboð bárust 
í endurbyggingu 
Fjögur tilboð bárust í endur-
byggingu Svínvetningabrautar, 
vegar númer 731 frá vegamótum 
Kjalvegar númer 35 að vegamót-
um Hringvegar númer 1, samtals 
um fimm kílómetra leið. Tilboðin 
voru opnuð hjá Vegagerðinni 
nýverið. 

 Vélaþjónustan Messuholt ehf. 
og Víðimelsbræður ehf. áttu lægsta 
tilboðið sem hljóðaði upp á tæpar 
60 milljónir króna en áætlaður verk-
takakostnaður er rúmar 62 milljónir 
króna.

Aðrir sem buðu í verkið voru 
Norðurtak ehf., sem bauð tæpar 69 
milljónir, Borgarverk ehf., sem bauð 
rúmar 95 milljónir og G.V. Gröfur 
ehf., sem bauð tæpar 96 milljónir.

Vegkaflinn verður sjö metra 
breiður með 6,8 metra breiðri klæðn-
ingu. Verkinu skal lokið að fullu 1. 
september næstkomandi.  /MÞÞ

Byggðaráð Norðurþings:

Þungar áhyggjur 
Byggðaráð Norðurþings hefur 
heils hugar tekið undir ályktun 
Veiðifélags Laxár og Krákár, en í 
henni koma fram þungar áhyggj-
ur félagsmanna af ástandinu í líf-
ríki Laxár og Mývatns. 

Fara félagsmenn þess á leit að 
sveitarstjórnir beiti sér fyrir því að 
rannsóknir á svæðinu verði efldar 
og að þær stuðli að því að gripið 
verði til þeirra aðgerða sem að gagni 
mega koma.

Byggðaráð tekur undir þetta 
og ítrekar sínar fyrri ályktanir um 
málið. „Hnignun vistkerfis Mývatns 
af manna völdum getur haft mjög 
miklar afleiðingar niður með allri 
Laxá, bæði á umhverfi og atvinnu-
starfsemi,“ segir í bókun Byggðaráðs 
Norðurþings.  /MÞÞ

Björgvinsbelti á 
ferðamannastaði
„Við ætlum okkur í samstarfi við 
Vegagerðina og Sjóvá að setja 
upp hundrað Björgvinsbelti við 
sjó, ár og vötn á vinsælum ferða-
mannastöðum víða um land. 

Fyrstu vestin voru sett upp við 
Jökulsárlón og síðan munum við 
halda áfram hringinn í kringum 
landið og koma beltunum fyrir,“ 
segir Smári Sigurðsson, formaður 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 

Björgvinsbeltið er  hannað 
af Björgvini Sigurjónssyni, 
stýrimanni og skipstjóra frá 
Vestmannaeyjum, en í dag á fyrir-
tækið Petó ehf. í Vestmannaeyjum 
réttinn á beltunum og sér um fram-
leiðslu þeirra úti í Eyjum. 

„Beltin eiga að stuðla að öryggi 
ferðamanna, bæði á láð og legi, 
enda mikið lagt upp úr gæðum 
þeirra og eingöngu notuð efni í 
þau sem eru viðurkennd, sterk og 
endingargóð. 

Okkur finnst frábært að taka þátt 
í þessu verkefni þótt við vonum að 
sjálfsögðu að aldrei þurfi að nota 
Björgvinsbeltin á ferðamannastöð-
um,“ segir Sigurjón Andrésson, 
markaðsstjóri Sjóvár.  /MHH

Samstarfsaðilarnir við fyrsta Björg-
vinsbeltið sem var sett upp við 
Jökulsárlón á Breiðamerkursandi, 
frá vinstri: Smári frá Landsbjörg og 
Sigurjón frá Sjóvá. Vegagerðin mun 
taka að sér uppsetninguna beltanna. 
 Mynd / MHH
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Hrossaræktarárið 2016 hófst með 
kynbótasýningu að Sörlastöðum í 
Hafnafirði daganna 17.–20. maí. 
Komu þar fram glæsileg hross 
sem gáfu góð fyrirheit um fram-
farir og góða stöðu hrossaræktar 
í landinu. 

Átta kynbótasýningar munu fara 
fram fyrir Landsmót hestamanna en 
í ár verður í fyrsta sinn fjöldatak-
markanir kynbótahrossa á hátíðina.

Alls var 101 hross skráð til 
dóms á Sörlastöðum en 72 hlutu 
fullnaðardóm. Hæstu aðaleinkunn 
hlaut stóðhesturinn Hafsteinn frá 
Vakursstöðum, undan Álfasteini frá 
Selfossi og Hendingu frá Hvolsvelli. 
Hafsteinn hlaut jafnan dóm, 8,70 í 
aðaleinkunn, 8,63 fyrir sköpulag og 
8,75 fyrir kosti. Þar af hlaut hann 
einkunnina 9 fyrir tölt, skeið, vilja 
og geðslag, höfuð, samræmi og fóta-
gerð. Hafsteinn, sem er á áttunda 
vetri, var sýndur af Teiti Árnasyni.

Fimm vetra leirljós stóðhestur, 
Draupnir frá Stuðlum, vakti athygli 
þegar hann hlaut næsthæstu aðal-
einkunn sýningarinnar, 8,68. 
Draupnir, sem er undan Kiljan frá 
Steinnesi og heiðursverðlaunahryss-
unni Þernu frá Arnarhóli, hlaut 8,55 
fyrir sköpulag og 8,77 fyrir kosti. 
Þar af hlaut hann einkunnina 9 fyrir 
tölt, skeið, vilja og geðslag og feg-
urð í reið. Sýnandi Draupnis var 
Daníel Jónsson.

Sömu aðaleinkunn, 8,68, hlaut 
Organisti frá Horni I, sýndur af Árna 
Birni Pálssyni. Organisti, sem er 
undan Ágústínusi frá Melaleiti og 
Flautu frá Horni I, hlaut 8,39 fyrir 
sköpulag og glæsilega 8,87 fyrir 
kosti, þar sem einkunnin 9 var gef-
inn fyrir flestalla þætti hæfileika-
dóms.

Hæstu einkunn fyrir kosti hlaut 
Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum, 
8,92. Þar af hlaut Álfarinn einkunn-
ina 9,5 fyrir vilja og geðslag og 9 
fyrir tölt, brokk, skeið og fet en 
sýnandi hans var Bergur Jónsson. 
Álfarinn er undan Keili frá Miðsitju 
og heiðursverðlaunahryssunni 
Álfadísi frá Selfossi, en bróðir hans 
sammæðra, Álfgrímur frá Syðri-
Gegnishólum, undan Orra frá Þúfu 

var einnig sýndur á Sörlastöðum 
og hlaut hann 8,33 í aðaleinkunn. 
Sýnandi Álfgríms var Olil Amble.

Hæstu einkunn fyrir sköpulag, 

8,72, hlaut Hrókur frá Efsta-Dal 
II. Hann hlaut 8,40 í aðaleinkunn, 
8,19 fyrir kosti. Sýnandi Hróks var 
Guðmundur Friðrik Björgvinsson.

Uppfærð sýningarskrá 
aðgengileg

Kynbótasýningar á Landsmótsári 
vekja ávallt eftirvæntingu meðal 
hestamanna enda koma þá alla 
jafna fram frambærilegustu rækt-
unarhross landsins. Alls munu 
165 kynbótahross koma fram á 
Landsmóti hestamanna sem haldið 
verður á Hólum í Hjaltadal dagana 
27. júní til 3. júlí næstkomandi. 
Verður það í fyrsta sinn sem fjölda-
takmörkun verður sett á þátttöku-
rétt kynbótahrossa á hátíðinni, en 
horfið hefur verið frá einkunnarlág-
mörkunum. Þess í stað munu hæst 
dæmdu hross vorsýninga, skil-
greindur fjöldi í hverjum aldurs-
flokki, hljóta þátttökurétt. Miðað 
við gæði og framgöngu hrossa á 
fyrstu kynbótasýningu ársins má 

búast við að hart verði barist um 
sæti á Landsmóti. 

Á heimasíðu WorldFengs má 
nálgast lista yfir þau hross sem 
eiga þátttökurétt á Landsmóti, en 
listinn er í sífelldri uppfærslu meðan 
á vorsýningum stendur. Ekki þarf að 
skrá sig inn í WorldFeng til að sjá 
listann heldur má opna hann með 
því að smella á „Sýningarskrá fyrir 
Landsmót 2016“ á heimasíðu upp-
runaættbókarinnar.

Í vikunni fara fram sýningar um 
allt land. Á Brávöllum á Selfossi 
eru 132 hross skráð til dóms, 55 
hross koma fram á Akureyri og 18 
á Fljótsdalshéraði. Í byrjun júní 
fara svo fram þrjár stórar sýningar, 
í Borgarfirði, Kópavogi og við 
Hellu, sem munu að lokum leiða í 
ljós hvaða ræktunargripir munu láta 
ljós sitt skína í Skagafirði í sumar.

Kynbótasýningar hrossa árið 2016 hófust með glæsibrag:

Hart verður barist um Landsmótsrétt

 HROSS&HESTAMENNSKA Guðrún Hulda Pálsdóttir

gudrun.hulda.palsdottir@gmail.com

rahlutir í flestar tegundir dráVarrahlVar flestar tegundirtar t ndirr dráttarvéla
New Holland, Fiat, Ford, Case, Steyr, Zetor og Fendt

di síur í flestar gerðir þessara vEigum fyrirliggjand véla
varahluta. Einnig sérpantanir.og mikið úrval v tanir.

Eigum einnig mikið úrval varahluta í gömlu dráttarvévélarnar

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

a a uta. g sé pa tg ð ú a ta

Eigum einnig mikið úrval varahluta íí göömllu dd áráttarvélélarnar

Framganga Draupnis frá Stuðlum vakti athygli. Hann hlaut m.a. 
einkunnina 9 fyrir skeið. Sýnandi er Daníel Jónsson.  Myndir / GHP

Afkvæmi Spuna frá Vesturkoti eru farin að skila sér til dóms. Hér 
má sjá 4 vetra hryssu, Bunu frá Skrúð undan Yrju frá Skrúð. Buna 
hlaut 8,02 í aðaleinkunn en sýnandi hennar og eigandi er Björn 
Haukur Einarsson.

Náttfríður frá Kjartansstöðum hlaut hæstu aðaleinkunn hryssa á 
sýningunni. Hún hlaut 8,61 í aðaleinkunn, 8,34 fyrir sköpulag og 

-
an Sædyni frá Múla og Sál frá Kjartansstöðum. Sýnandi hennar er 
Sigurður Vignir Matthíasson. 

Gerpla frá Torfabæ, 4 vetra, hlaut 8,11 í aðaleinkunn. Gerpla er undan 
Ómi frá Kvistum og Carmen frá Stekkjarhóli (Heimalandi). Sýnandi 
hennar er Fanney Guðrún Valsdóttir. 

BÖRN OG VÉL-
KNÚIN ÖKUTÆKI
Bílar, dráttarvélar, vöruflutninga- eða 
mjólkurbílar ættu aldrei að nálgast  
leiksvæði barna. 

Það er góð hugmynd að girða leikvelli 
tryggilega af og sjá til þess að vélknúin 
ökutæki þurfi ekki að snúa eða bakka  
í námunda við þá.

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

PO
RT

 h
ön

nu
n

Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is
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Skoðanakannanir í Bretlandi sýna 
mikla spennu ríkja milli þeirra 
sem vilja að Bretland verði áfram 
fullgilt aðildarríki að ESB og 
hinna sem vilja að Bretar yfirgefi 
sambandið. Mjög harður áróður 
er rekinn af fjölþjóðlegum stofn-
unum og einstökum ríkjum fyrir 
áframhaldandi aðild Breta. Samt 
virðast andstæðingar aðildar hafa 
verið að styrkja stöðu sína að með-
altali í könnunum undanfarnar 
vikur.

Kosið verður um það 23. júní 
næstkomandi hvort Bretar vilji 
vera áfram í ESB eða yfirgefa 
sambandið. Það er tveim dögum 
fyrir forsetakosningarnar á Íslandi. 
Samkvæmt frétt Financial Times í 
byrjun síðustu viku, þá hafa and-
stæðingar aðildar (BREXIT-sinnar) 
verið að vinna á í könnunum mis-
munandi aðila síðan í september 
2015. Frá 24. apríl hafa and-
stæðingar verið yfir í 7 könnunum 
af 12 og í einni könnuninni, 29. 
apríl, var staðan jöfn, 50/50. 

Kosningarnar um ESB-aðildina 
eru samkvæmt loforði sem David 
Cameron forsætisráðherra gaf í 
kosningum 2015. Neyddist hann 
þá til að gefa yfirlýsingu um slíkar 
kosningar vegna vaxandi þrýstings 
innan hans eigin flokks, breska 
íhaldsflokksins. Var það þó ekki 
síður óttinn við vaxandi áhrif sjálf-
stæðisflokksins, UKIP, sem hafði 
gagnrýnt mjög aðild Breta að ESB, 
sem olli ókyrrð í Íhaldsflokknum. 
Í könnunum strax eftir hvítasunnu 
var ekki marktækur munur á þeim 
sem vilja vera eða fara úr ESB. 
Allra nýjustu skoðanakannanir 
eru þó aðildarsinnum örlítið hag-
stæðari.

Athygli hefur vakið að Alþjóða 
gjaldeyrissjóðurinn (International 
Monetary Fund – IMF) hefur tekið 
upp harðan hræðsluáróður fyrir 
veru Breta í ESB. Sömu sögu er 
að segja af talsmönnum ríkisstjórna 
nokkurra landa sem og Barack 
Obama, forseta Bandaríkjanna. 
Eru þeir þar með að styðja kröfur 
breskra og annarra evrópskra banka 
um óbreytta aðild Breta. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn með 
bein afskipti af lýðræðislegum 

kosningum

Christine Lagarde, framkvæmda-
stjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
bakkaði upp orð Mark Carney, yfir-
manns Englandsbanka, á dögunum 

fyrir áframhaldandi aðild Breta að 
ESB. Tók Lagarde undir fullyrðingar 
Carney um að samdráttur geti orðið í 
Bretlandi í kjölfar úrsagnar úr ESB. 
Sagði hún einnig að skelfing gæti 
gripið um sig meðal fjárfesta sem 
gætu valdið höggbylgjum um allt 
efnahagskerfið. Það myndi þýða fall 
verðbréfa og fasteignaverð myndi 
skrúfast niður í öflugum spíral. 

Alþjóðabankinn virðist einnig 
taka undir þetta og áhyggjur 
banka og fjármálamanna á Wall 
Street í Bandaríkjunum yfir mögu-
legri útgöngu Bretlands úr ESB. 
Fullyrða þeir að tugir þúsunda 
starfa geti tapast í fjármálageiran-
um í London við útgöngu. 

Stórfyrirtæki eins og SIEMENS, 
sem er með umfangsmikla starf-
semi í Bretlandi, hafa lagt hart að 
starfsmönnum sínum að kjósa með 
áframhaldandi veru Breta í ESB. Þá 
hefur breska flugfélagið Rayanair 
hótað að flytja höfuðstöðvar sínar 
frá Bretlandi og hætta við fyrir-
hugaðar fjárfestingar í landinu ef 
Bretar yfirgefi ESB. 

Það vekur þó athygli að mitt í 
öllum þessum hrakspám, þar sem 
spáð var umtalsverðu falli breska 
pundsins, þá hefur það verið að 
styrkjast gagnvart evrunni.

Margt líkt með Icesave-deilunni

Minnir þetta óneitanlega á hræðslu-
áróður alþjóðlegra stofnana gagnvart 
Íslendingum þegar krafa var gerð 
af Bretum og Hollendingum um að 
almenningur á Íslandi tæki á sig að 
greiða kröfur þessara þjóða á íslenska 
einkabanka vegna Icesave-skulda. 
Var sú krafa studd dyggilega af IMF 
og Evrópusambandinu sem fylgdi 

málinu eftir fyrir dómstólum þar 
sem Íslendingar höfðu þó á endanum 
betur.  Fræg urðu orð þáverandi efna-
hags- og viðskiptaráðherra, Gylfa 
Magnússonar, „Ísland verður Kúba 
norðursins“. Var það innlegg hans 
til að hræða Íslendinga til að sam-
þykkja að greiða Icesave-skuldina 
samkvæmt samningum þáverandi 
ríkisstjórnar. Þann samning kol-
felldi þjóðin á eftirminnilegan hátt 
í þjóðaratkvæðagreiðslu sem efnt 
var til fyrir tilstuðlan Ólafs Ragnars 
Grímssonar forseta. 

Örvænting sögð í hópi 
aðildarsinna

Breski atvinnumálaráðherrann, Priti 
Patel, sagði að ef IMF ætlaði að tala 
niður breskt efnahagslíf með þess-
um hætti til þess að Brussel gæti 
náð yfirhöndinni í fjármálastjórn 
Bretlands, þá væri sjóðurinn að gera 
mikil mistök.

„IMF, sem fjármagnaður er af 
ESB, ætti ekki að skipta sér af 
lýðræðislegum átökum nokkrum 
vikum fyrir kosningar,“ sagði Patel. 
Konan sú virðist því ekki vera par 
hrifin af ráðabruggi forsætisráð-
herra síns með framkvæmdastjóra 
IMF.

„Það virðist vera að breski for-
sætisráðherrann sé að taka út greiða 
hjá frú Lagarde í viðleitni til að 
hvetja IMF til að níðast á bresk-
um almenningi. – Þetta er merki 
um að örvænting sé komin í þeirra 
baráttu,“ bætti Patel við. 

Cameron hræðir Breta og spáir 
þriðju heimsstyrjöld við „Brexit“

Það var sannarlega örvænting hjá 
David Cameron í ræðu í miðborg 
Lundúna í byrjun maí. Þá varaði 
hann við því að ef Bretar yfirgæfu 
ESB þá gæti það leitt til þriðju 
heimsstyrjaldarinnar. 

Það verður þó að teljast miklu 
líklegra að vandræði ESB út af 
opnun Þjóðverja á landamærum 
sínum fyrir flóttamenn frá Sýrlandi 
og Afríku geti hleypt af stað átök-
um. Vísir að slíkum átökum vegna 
flóttamannastraums er þegar fyrir 
hendi víða um Evrópu. Búið er að 
loka landamærum margra ESB-
ríkja vegna flóttamannastraums og 
í raun er Schengen-samstarfið vart 
orðið nema orðin ein. Þá má nefna 
átök í Þýskalandi, hryðjuverkaárás-
ir í Frakklandi og Belgíu. Svíar, 
sem tekið hafa við gríðarlegum 
fjölda flóttamana á liðnum árum, 
hafa heldur ekki farið varhluta af 

þessum vanda. Þar eru nú tugir 
hverfa í fjölmörgum borgum 
sem lögregla og sjúkralið veigr-
ar sér við að fara inn í af ótta við 
skotárásir og handsprengjur. 
Á dögunum bárust fréttir af 
því að komið hafi verið í 
veg fyrir vopnasendingu til 
óskilgreindra glæpamanna í 
Svíþjóð sem innihélt að sögn 
m.a. flugskeyti. 

Trúarbragðaágreiningur 
blandast inn í baráttuna

Bretar hafa mjög  gagnrýnt 
stefnu Angelu Merkel Þýska-
landskanslara í þessum málum 
og er það talinn einn angi vaxandi 
andstöðu Breta við ESB.

Ótti við múslima og hryðju-
verkamenn sem gefa sig út fyrir 
að starfa í nafni íslam fer einnig 
vaxandi. Virðist það m.a. hafa 
áhrif á þá Breta sem vilja efla 
eigin landamæravörslu þvert á 
stefnu ESB um opin landamæri. 
Einn angi af þessu er að sjón-
varpsstöðin SKY greindi frá því 
á þriðjudag í síðustu viku að hafin 
væri rannsókn á starfsemi nokkurra 
einkarekinna skóla múslima í 
London. Ástæðan er sú að þeir 
innræti sínum nemendum að snið-
ganga bresk lög en tileinka sér ein-
göngu svokölluð Sharialög bók-
stafstrúarmanna. Sjónvarpsstöðin 
TV 2 í Danmörku var með frétt 
af svipuðum toga fyrir nokkru 
vegna kennslu múslima í mosk-
um þar sem sömuleiðis var lagt 
að fólki að sniðganga dönsk lög. 
Hefur þetta verið sem olía á eld 
vaxandi tortryggni í garð fólks sem 
hafa múslimskar trúarskoðanir en 
reynir að lifa friðsömu lífi í vest-
rænum ríkjum. Hefur slík umræða 
um leið verið vatn á myllu nýnas-
istahreyfinga og annarra öfgahópa 
í Þýskalandi, Frakklandi, Svíþjóð, 
Noregi, Finnlandi og víðar um 
Evrópu. 

Líkti ESB við tilraun Hitlers til að 
sameina Evrópu

Boris Johnson, fyrrverandi borg-
arstjóri í London, sem hefur verið 
leiðandi persóna í baráttunni fyrir 
„BREXIT“, þykir hafa gengið nokk-
uð langt í samlíkingum ESB við 
nasistaríki Hitlers. Sagði hann m.a. 
í viðtali við Sunday Telegraph að 
Evrópusambandið væri tilraun til að 
enduruppgötva gullöld sameinaðr-
ar Evrópu. Það hafi Rómverjar líka 
reynt sem og Napóleon og Hitler og 

allt hafi það endað með hörmungum. 
Bætti hann þó við að aðferðafræði 
ESB væri vissulega önnur. 

Drottningin sögð styðja útgöngu

Það er þó fleira þungavigtarfólk en 
breskir stjórnmálamenn sem styður 
líka úrsögn Breta úr ESB. Þannig sló 
breska blaðið The Sun því upp á for-
síðu í mars að sjálf drottningin yfir 
Bretlandi styddi „BREXIT“. Haft var 
eftir henni í blaðinu að ESB væri á 
rangri braut. 

Engin „tilfinningaleg sulta“ hjá 
Barack konungi

Afskipti Barack Obama, for-
seta Bandaríkjanna, af kosn-
ingunum í Bretlandi hafa líka 
farið fyrir brjóstið á mörg-

Gríðarlegur áróður fjölþjóðlegra stofnana, forseta Bandaríkjanna, fyrirtækja og fleiri gegn úrsögn Breta úr ESB:

Fullyrt að efnahagur Breta fari á hliðina og 
úrsögn geti leitt til þriðju heimsstyrjaldar
− Áróðurinn fyrir veru Breta í ESB minnir um margt á átökin um Icesave-samningana á Íslandi

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Fréttaskýring

Christine Lagarde, framkvæmda-
stjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

-
banka.

David Cameron, forsætisráðherra Boris Johnson, fyrrverandi borgar- -
Bretlands, gagnrýnir forsætisráð-

Tim Montgomerie segir að hroki 
-
-
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Í nýlegri könnun segist yfir-
gnæfandi hluti ungra bænda í 
Bretlandi, eða 62%, munu kjósa 
með því að Bretland yfirgefi ESB 
í kosningunum 23. júní. Í könnun 
sem gerð var í apríl sögðust 58% 
allra bænda í Bretlandi vera sömu 
skoðunar.

Í skoðanakönnun sem breska 
bændablaðið Farmers Weekly 
lét gera á fundi félagsmanna í 
klúbbi landssamtaka ungra bænda 
(National Federation of Young 
Farmers’ Clubs’ – NFYFC), var 
afstaðan afgerandi. Þar sögðust 405, 
eða 62%, vilja að Bretland gengi 
úr ESB, en 251, eða 38%, vildu að 
landið yrði áfram í sambandinu. Þeir 
sem vildu að Bretar yrðu áfram í 
ESB sögðust einkum óttast óvissuna 
um hvað gerðist við útgöngu. Þá 
kom einnig fram í afstöðu þeirra 
sem vilja vera áfram í ESB að sam-
stöðu skorti meðal breskra bænda 
til að standa á rétti sínum líkt og 
franskir bændur eru þekktir fyrir 
að gera. 

Þeir sem voru meðmæltir brott-
göngu úr ESB (BREXIT) sögðu 
aftur á móti að útgangan myndi 
skapa ný tækifæri í breskum land-
búnaði. Það myndi auðvelda fram-
þróun og vöxt í greininni. Einkum 
myndi það auðvelda ungum bænd-
um að hefja búrekstur miðað við 
það sem er undir landbúnaðarkerfi 
ESB (CAP). 

Aðrir þættir er bændur segja að 
styðji útgöngu er að innleiðing reglu-
gerða frá ESB sé oft í andstöðu við 
breska hagsmuni. Þá muni útganga 
opna viðskiptatækifæri fyrir breska 
bændur á alþjóðavísu. Þá segja 
breskir bændur að þeir njóti mun 
lélegri kjara í styrkjakerfi 
ESB en bændur í 
mörgum öðrum 
löndum. Við 
brotthvarf úr ESB 
telja breskir bænd-
ur sig í mun betri 
samkeppnisstöðu 
við að keppa við inn-
flutning en nú er. Þá 
segja breskir bænd-
ur að CAP-kerfið sé 
mjög ósanngjarnt og hygli eink-
um lélegum bændum. Við útgöngu 
muni breskir bændur fá aukið frelsi 
og hafa möguleika á ný til að móta 
eigin stefnu í landbúnaðarmálum.

Í annarri könnun sem Farmers 
Weekly lét gera í apríl meðal breskra 
bænda í heild kemur fram svipuð 
afstaða, en andstaðan virðist þó vera 
að aukast. Í þeirri könnun vildu 58% 
breskra bænda að landið yfirgæfi 
ESB en aðeins 31% vildu vera þar 
áfram.  

Breskir bændur spyrja sig m.a. 
þeirrar spurningar að ef áfram-
haldandi aðild verður ofan á, hvernig 
eigi þá að tryggja að ákvarðanir í 
landbúnaðarmálum verði byggðar 

á vísindalegri þekkingu en ekki ein-
göngu á viðskiptalegum forsendum. 
Hvort hægt verði að treysta því að 

Evrópuráðið framfylgi stefnu um að 
gera breskan landbúnað samkeppn-
ishæfari. Einnig hvort hægt verði 

að treysta því að landbúnaðarstefna 
CAP verði áfram við lýði sem hluti 
af meginstefnu ESB. 

SPARAÐU MEÐ VARMADÆLU
Allt að 80% sparnaður á hitunarkostnaði
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Um eða yfir 60% breskra bænda 
vilja að Bretland yfirgefi ESB

um Bretum. Þannig hæddist 
aðgerðar sinn inn og bloggarinn 
Tim Montgomerie að þessum 
afskiptum Bandaríkjaforseta í 
grein í The Spectator. Kallaði 
hann Bandaríkjaforseta konung 
og sagði:

 „Enginn getur sagt að Donald 
Trump skorti sjálfsálit, en sjálfs-
álit milljónamæringsins er þó 
tilfinningaleg sulta í samanburði 
við Barack konung.“ Sagði Tim 
Montgomerie einnig að þessi 
Brexit-yfirkeyrsla Obama sé dæmi-
gerð fyrir hans hroka.

„Hann hefur ekki gullslegna 
þyrlu herra Trump, einkaþotu, 
„penthouse“-íbúð eða einka-
snekkju. Þegar kemur að sjálfs-
hólinu og að hreykja sér hátt, þá 
getur enginn unnið hann.“

Þá sagði Montgomerie að ferða-
lag Obama þvers og kruss um 

ESB-löndin hafi ekki verið nein 
tilviljun. Það sé löng hefð fyrir því 
á alþjóða vísu að þjóðhöfðingjar 
fari ekki í heimsóknir á meðan 
kosningaslagur er í hámarki. Hins 
vegar þurfi breski forsætisráðherr-
ann að toga í alla spotta sem hann 
nær í sér til stuðnings eins og frá 
framkvæmdastjóra IMF. Heimsókn 
Baracks konungs hafi því verið í 
þeirra huga besta „plöggið“ sem 
hugsast gat. Þetta hafi hins vegar 
fallið í grýttan jarðveg hjá almenn-
ingi Í Bretlandi.  

Gæti ekki síður orðið til góðs 

Það hriktir greinilega í Evrópu-
sambandinu yfir hugsanlegri útgöngu 
Breta. Bretar hafa það þó með sér að 
þeir eru enn með sinn sjálfstæða gjald-
miðil, sem ætti að auðvelda þeim mjög 
útgönguna. Hvaða áhrif það hefur á 

staðnað efnahagslíf ESB-ríkjanna og 
evruna sem gjaldmiðil skal ósagt látið. 

Ólíklegt er að allar hrakspárnar ræt-
ist, þvert á móti telja sumir að Bretum 
muni farnast mun betur utan ESB. Á 
hvorn veginn sem fer mun það hafa 

áhrif á íslenskt efnahagslíf. Viðskipti 
Íslendinga við ESB-ríkin eru vissulega 
gríðarlega mikilvæg, en sömuleið-
is við Bretland. Hugsanlega gætu 
Íslendingar hagnast á úrsögn Breta og 
mögulegum nánari tengslum þeirra við 

Norðurlandaþjóðirnar og aðrar EFTA-
þjóðir. Afleiðingin gæti orðið endur-
bætt eða nýtt viðskiptabandalag þeirra 
ríkja. Allavega er meirihluti breskra 
bænda ekki í vafa um kosti þess að 
yfirgefa Evrópusambandið. 

Bretland hættir ekki að vera til

Eitt er víst, Bretland hættir ekki að 
vera til með sínar 64,7 milljónir íbúa 
við mögulega útgöngu úr ESB. Tíminn 
mun heldur ekki stöðvast og jörðin 
heldur áfram að snúast í kringum 
sólina. Þeir sem veðja á að fjárfesta í 
gulli geta þó allavega glaðst, því sam-
kvæmt Saxo Bank A/S í Danmörku 
eru BREXIT-kosningarnar í Bretlandi 
þegar farnar að hafa áhrif til hækkun-
ar á gullverði sem og væntanlegar 
forsetakosningar í Bandaríkjunum. 
Hefur gullverð hækkað á skömmum 
tíma um 20%.

Niðurstaða könnunar meðal breskra bænda í apríl. 

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
Smáauglýsingar 56-30-300
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Uppbyggingarsjóður Norður-
lands eystra úthlutaði við athöfn 
á Breiðumýri í Reykjadal rúmlega 
70 milljónum króna til menningar, 
atvinnuþróunar og nýsköpun-
ar á starfssvæði Eyþings, sem er 
Eyjafjörður og Þingeyjarsýslur.  
Sjóðurinn er hluti af samningi 
milli Eyþings og ríkisins um 
Sóknaráætlun Norðurlands eystra 
2015-2019. 

Uppbyggingarsjóður er sam-
keppnissjóður og veitir verkefna-
styrki til menningarverkefna,  
atvinnuþróunar og nýsköpunar, auk 
stofn- og rekstrarstyrkja til menn-
ingarmála.  

Uppbyggingarsjóði bárust samtals 
190 umsóknir, þar af 58 til atvinnu-
þróunar og nýsköpunar og 132 til 

menningar.  Sótt var um 111,8 millj-
ónir, þar af 56,3 til atvinnuþróunar 

og nýsköpunar og 55,4 til menn-
ingarstarfs. Uppbyggingarsjóður 

samþykkti að veita 93 verkefnum 
styrkvilyrði að upphæð 70,1 mkr. 

Áætlaður heildarkostnaður við verk-
efnin er rúmar 300 mkr.  /MÞÞ
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Nánari upplýsingar
www.fuglavarnir.is, sala@fuglavarnir.is, sími: 896 1013 

Fuglavarnir 
fyrir íslenskan 
landbúnað

Scarcrow 360 er ný kynslóð fuglavarna sem er sér- 
hönnuð fyrir íslenskar aðstæður og þá fugla sem eru 
hér á landi, líkt og íslenskar gæsir, álftir, máva, starra, 
hrafna og fleiri tegundir. Notast er við byltingarkennda 
tækni en aðvörunarhljóð í tækjunum eru þróuð og 
unnin hér á Íslandi og í Bretlandi. 

Uppbyggingasjóður Norðurlands: 

Um 70 milljónir til menningar, atvinnuþróunar og nýsköpunar

Styrkþegar við athöfn sem fram fór í Breiðumýri í Reykjadal. Vilyrði voru veitt til að styrkja 93 verkefni að upphæð um 70 milljónir króna.  Mynd / 641.is

Hagstofa Íslands:

Lífslíkur á Íslandi með 
þeim mestu í Evrópu
Árið 2015 var meðalævilengd 
karla 81 ár og meðalævilengd 
kvenna 83,6 ár á Íslandi.

Meðalævilengd sýnir hve mörg 
æviár einstaklingur á að meðaltali 
ólifuð við fæðingu, ef miðað er 
við aldursbundna dánartíðni mann-
fjöldans. Aldursbundin dánartíðni 
hefur farið lækkandi á undanförnum 
áratugum og má því vænta þess að 
fólk lifi að jafnaði lengur en reiknuð 
meðalævilengd segir til um.

Meðalævi Íslendinga lengist

Í frétt á vef Hagstofu Íslands segir að 
frá árinu 1985 hafa karlar bætt við 
sig rúmlega sex árum og konur rúm-
lega fjórum árum í meðalævilengd.

Sé horft á tíu ára tímabil, 2005 
til 2014, var meðalævi karla á 
Íslandi 80,2 ár og í Sviss 80 ár og 
skipuðu þeir fyrsta og annað sætið 
meðal Evrópulanda. Fast á hæla 
þeim komu karlar frá Svíþjóð og 
Liechtenstein 79,5 ár, Ítalíu 79,4, 
Noregi og Spáni 78,9 ár. Styst er 
meðalævilengd evrópskra karla 
í Moldavíu 65,6, Úkraínu 64 og 
Rússlandi 61,6 ár.

Á sama tíu ára tímabili, 2005 
til 2014, var meðalævi kvenna í 
Frakklandi og á Spáni 85,1 ár og 
skipuðu þær fyrsta sætið í Evrópu. 
Næstar í röðinni voru konur frá Sviss 
84,7, Ítalíu 84,6 og Liechtenstein 
84,1 og því næst Íslandi 83,7 ár. 
Meðalævilengd kvenna er styst 

í Úkraínu 74,8, Rússlandi 74 og 
Moldavíu 73,6 ár.

Ungbarnadauði lægstur
á Íslandi í Evrópu

Árið 2015 létust 2.178 einstaklingar 
sem búsettir voru á Íslandi, 1.064 
karlar og 1.114 konur. Dánartíðni 
var 6,6 látnir á hverja 1.000 íbúa og 
ungbarnadauði var 1,9 barn af hverj-
um 1.000 lifandi fæddum árið 2015.

Á tíu ára tímabili, 2005 til 2014, 
var meðalungbarnadauði á Íslandi 
1,8 af 1.000 lifandi fæddum. Hvergi 
í Evrópu var ungbarnadauði jafn 
lágur og hér. 

Meðalungbarnadauði var 2,5 í 
Svíþjóð og Finnlandi, 2,7 í Noregi 
og Slóveníu. Tíðastur var ungbarna-
dauði í Tyrklandi, 15,3 af hverjum 
1.000 lifandi fæddum.

Skýringar

Ungbarnadauði er alþjóðleg stöðluð 
vísitala á dánartíðni barna á fyrsta 
aldursári. Hún er reiknuð með því að 
deila fjölda látinna á fyrsta aldursári 
með fjölda lifandi fæddra í árgangi 
og margfalda niðurstöðuna með 
1.000.

Við samanburð á tölum um 
ævilengd og ungbarnadauða í 
Evrópu er rétt að geta þess að 
íslensku tölurnar fyrir 2005–2014 
byggjast á útreikningum Eurostat.  
 /VH



23Bændablaðið | Fimmtudagur 26. maí 2016

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Tölvupóstur: info@europartar.is  ·  Sími: 777 5800

www.europartar.is

Vélar, skiptingar og 
gírkassar í miklu úrvali

Sendu okkur fyrirspurn á europartar.is 
og við finnum varahlutinn sem þig vantar
á hagstæðum kjörum

Sendum hágæða varahluti frá
Þýskalandi, Svíþjóð og Póllandi

Minni varahlutir afhentir á 3-7 dögum
Stærri varahlutir afhentir á 7-14 dögum

Varahlutir koma fljótt og örugglega til
landsins með DHL hraðþjónustu

 

 
Egilsholti 1 
310 Borgarnesi 
Verslun opin 8-18 virka 
daga  
10-16 laugardaga, sími: 
430-5500 

www.kb.is 
 

 

 

-Annar 20 lömbum 
-Mjólkin alltaf passlega 
heit 
- Tekur allt að 12L af mjólk 
-Einföld og áreiðanleg, 
aðeins að stinga í samband 
og hún er klár 
-Ungviðið hefur frjálsan 
 aðgang að mjólk 
-49.900 með vsk 

 Skútuvogi 11  www.neyd.is  s: 510 8888 
 Opið alla virka daga 8-18 laugardaga 10-14

Vantar 

Hurðapumpur

Gerð Celli Ergon 120 hnífatætar Celli Pioneer 140 hnífatætari
Vinnslubreidd (cm) 285 310

Heildarbreidd) 307 332

Aflþörf (hö) 90 115

Gírhús 4ra hraða 4ra hraða

Hnífar L-laga, 80 mm x 7 mm L-laga, 80 mm x 8 mm

Fjöldi hnífa og gerð 66 - tvöfaldir flangsar 72 - tvöfaldir flangsar

Drifskaft Drifskaft með yfirálagskúplingu Drifskaft með yfirálagskúplingu

Þyngd (kg) með jöfnunarhlera 800 935

Verð með jöfnunarhlera kr. 1.150.000 án vsk kr. 1.517.000 án vsk

Verð með tenntum jöfnunarvalsi kr. 1.570.000 án vsk kr. 1.940.000 án vsk

Tætarar
til afgreiðslu strax

Gerð Amazone KE3000 Special pinnatætari
Vinnslubreidd (cm) 300

Aflþörf frá (hö) 65

Gírar 2 gírar en hægt að tæta á 540, 750 og 1000 snún á mín.

Hnífar L-laga, 80 mm x 7 mm

Fjöldi rótora 10

Fjöldi tinda 20

Tindar með hraðskipti já - aðeins 1 splitti

Drifskaft Walterscheid drifskaft með skrall-yfirálagskúplingu

Tenntur jöfnunarvals (Ø mm) 500

Þyngd (kg) án jöfnunarvals 860

Verð kr. 1.650.000 án vsk

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is
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Bændurnir Hafdís Sturlaugs-
dóttir og Matthías Sævar Lýðsson 
í Húsavík í Steingrímsfirði á 
Ströndum upplifðu einstakan 
atburð þann 5. maí síðastliðinn 
þegar ærin þeirra, Sarabía, bar 
sex lömbum og öllum lifandi. Afar 
sjaldgæft er að slíkt gerist hér á 
landi.

„Þetta gekk vel,“ sagði Hafdís 
í samtali við Bændablaðið en um 
var að ræða þrjú hrútlömb og þrjár 
gimbrar. „Þau voru öll spræk þegar 
þau komu í heiminn.“

Hún telur að þetta kunni að ein-
hverju leyti að skýrast af því að 
þau eru með fé í sínum stofni sem 
hafa svokallað Þokugen sem veldur 
ofurfrjósemi. Sarabía ber númerið 
13-308. Foreldrar hennar eru Dolli 
(09-892) sem var á sæðingarstöð og 
kom frá Ragnari Bragasyni, bónda 
á Heydalsá á Ströndum, og móðir-
in er Klukka (11-134) heimaalin í 
Húsavík.

Ber nafn teiknimyndastjörnu

Nafnið Sarabía á ánni sem eignaðist 
sexlembingana þykir sérstakt. Það 
var barnabarn þeirra Hafdísar og 
Matthíasar sem gaf henni nafnið. 
Hann heitir Ingvar Þór Pétursson 
(5 ára) og nefndi hann kindina eftir 
teiknimyndapersónu í Konungi ljón-
anna. Hafdís segir að Sarabía sé afar 
gæf og komi rakleitt til þeirra til að 
láta klappa sér ef þau stoppa við garð-
ann þar sem hún er.

Mikil frjósemi hjá fénu í Húsavík

„Það er góð frjósemi í stofninum og 
töluvert af þrílembum og fjórlemb-
um í gegnum tíðina. Við höfum áður 
fengið fimm lömb, en þá var eitt 
lambið dautt, en við höfum aldrei 
áður fengið sex lömb í einu og öll 
lifandi og spræk. Við erum búin að 
venja fjögur lömb undan móðurinni 
undir aðrar ær svo hún er bara með 
tvö núna.“

Þau hjón eru með um 450 fjár og 
var búist við að burði á bænum lyki 
um nýliðna helgi. Megnið er tvílembt, 
en einar fjórar fjórlembdar. Hafdís 
segir að það hafi verið beitt sónar á 
féð til að kanna hvað ærnar voru með 
mörg lömb. Þá hafi sést með góðu 
móti fjögur lömb hjá sexlembunni, 
en talningamaður þorði ekki að segja 
til um hvort það væru fleiri. 

Burðurinn gekk vel

„Við reyndum bara að gera vel við 
fleirlemburnar okkar og það lukkað-
ist vel þó ekki hafi öll lömbin verið   

mjög stór,“ segir Hafdís. Við slíka 
lambamergð í einni kind mætti ætla 
að burður gengi illa. Slíkt var þó ekki 
raunin. 

„Við stóðum yfir henni meðan hún 
bar, en hún skilaði lömbunum öllum 
skammlaust án hjálpar. Eitt eða tvö 
komu þó á afturfótunum, en öll hin 
á eðlilegan hátt.“

Mikið kal í túnum

Þegar burði lýkur bíða önnur 
viðamikil störf þeirra hjóna á 
Húsavíkurbúinu. Hafdís segir að 
tún þar um slóðir séu víða illa kalin. 

„Kalið er mikið og hefur ekki verið 

meira síðan á kalárunum í kringum 
1970. Hjá okkur eru að minnsta kosti 
9 hektarar mjög illa farnir. Ekki er 
víst að allt verði endurræktað. Núna 
er búið að vinna upp 6 hektara sem 
voru rifnir upp í fyrra. Gert er ráð 
fyrir að sá þar rýgresi. Beðið er eftir 
úttekt til að sjá hve mikið í viðbót 
verði unnið upp.

Framleiðsla beint frá býli nýtur 
mikilla vinsælda

Það er meira en sauðfjárræktin sjálf 
sem stunduð er í Húsavík, því þar er 
einnig kjötvinnsla sem gott orð fer 

Ærin Sarabía í Húsavík á Ströndum 
bar sex sprækum lömbum
– Bændurnir Hafdís og Sævar selja um 25% afurða sinna í gegnum eigin heimavinnslu á kjöti 

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson, sjálfstætt starfandi 
ráðunautur, segir að sexlembingarnir í Húsavík 
séu ekki einstakt fyrirbæri en slíkur burður sé 
mjög sjaldgæfur.

„Venjulega er um að ræða ær með Þokugenið 
sem leiðir til þess að fleiri egg losna og frjóvgast 
en í öðru fé. Mætti kalla ofurfrjósemi,“ segir Ólafur.

„Fyrsta tilvikið sem mér er kunnugt um var ærin 
Stóra-Kolla frá Stórulág í Hornafirði en ærin sem 
genið er kennt við hét Þoka frá Smyrlabjörgum 
í Borgarhafnarhreppi hinum forna í Austur- 
Skaftafellsssýslu. Þeir dr. Jón Viðar Jónmundsson 
og dr. Stefán Aðalsteinsson hafa einkum rannsakað 
og skrifað um Þokufé og hvernig Þokugenið var 
uppgötvað. 

Árið 2008 sýndu dr. Stephen C. Bishop og sam-
starfmenn hans fram á að um stökkbreytingu væri 
að ræða, en í Edinborg í Skotlandi og Aberystwyth 
í Wales voru ræktaðir blendingar með sæði úr tveim 

íslenskum hrútum, Skúm 81-844 og Þristi 83-836, 
sem sent var til Edinborgar haustið 1985.“

Frá þeim útflutningi var m.a. greint í 
myndskreyttri grein í Frey, 13.–14. tbl. 1990 eftir dr. 
Ólaf R. Dýrmundsson, en hann skoðaði blendings-
lömbin, bæði í Edinborg og Aberystwyth, um 
mánaðamótin ágúst/september 1986. Niðurstöður 
dr. Stephen og samstarfsmanna voru byggðar 
á Edinborgargögnunum þar sem unnið var með 
Cheviot-fé.

Stóra-Kolla, sem var uppi um og upp úr 1980, var 
venjulega þrí- eða fjórlembd. Hún fóstraði sjálf tvö 
af lömbunum en hin fjögur voru vanin undir aðrar ær. 
Öll lifðu og voru falleg um hausið. Mynd af henni 
með lömbin sex um haustið er m.a. á bls. 111 í minn-
ingarriti um dr. Halldór Pálsson frá 1989 í grein eftir 
þá dr. Jón Viðar og dr. Stefán (Reproduction, Growth 
and Nutrition in Sheep). Ritinu ritstýrðu dr. Ólafur 
R. Dýrmundsson og dr. Sigurgeir Þorgeirsson.

Sexlembingar afsprengi ofurfrjósemi 
vegna þokugens í sauðfé

Ærin Sarabía með lömbin sín sex.  Myndir / HS

Matthías Sævar með Sarabíu og eitt af lömbunum sex. 

Hjónin Matthías Sævar Lýðsson og Hafdís Sturlaugs dóttir að marka.

Kal í túnum hefur ekki verið meira í Húsavík á Ströndum síðan um 1970. 
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af. Þar fullvinna þau sitt eigið kjöt 
og selja.

„Við vinnum um 25% af kjöt-
framleiðslunni á bænum hér heima 
og seljum afurðirnar hér á svæðinu. 
Við slátrum öllu okkar fé á Blönduósi 
og hefur verið afar gott að eiga stjórn-
endur og starfsmenn þar. Þeir eru 
afskaplega liðlegir og láta skrokkana 
hanga eftir okkar óskum.

Við sjáum svo veitingahúsinu 
Café Riis á Hólmavík, sem er mjög 
flott veitingahús, fyrir öllu lamba-
kjöti. Er því haldið á lofti þar hvaðan 
kjötið kemur. Réttirnir eru merktir 
beint frá býli og undir slagorðun-
um Veisla að vestan. Þá erum við 
að vinna að því að þau geti fengið 
nýja upprunavottunarmerkið frá 
Landssamtökum sauðfjárbænda þar 
sem veitingakonan er með svo marga 
rétti frá okkur.“

Segir Hafdís að mikið sé spurt 
um framleiðsluna, einkum af 
útlendingum, og hvort kjötið sé af 
svæðinu. Auk þess að sjá frú Báru  
Karlsdóttur á Café Riis fyrir kinda-
kjöti, þá selja þau einnig kjöt til 
Stellu Guðmundsdóttur hjá ferða-
þjónustufyrirtækinu í Heydal við 
Ísafjarðardjúp og líka til veitinga-
hússins á Laugarhóli. 

„Þetta hefur gengið vonum fram-
ar. Svo höfum við verið að kynna 
okkar vörur í Hörpunni í Reykjavík 
og höfum selt víðar.“

Hafa ekki undan að framleiða 
„Lostalengjur“

Aðallinn okkar í framleiðslunni er 
þó „Lostalengjur“. Það er aðalblá-
berjamarínerað ærkjöt eða ærvöðv-
ar sem eru lítils háttar reyktir og 
síðan þurrkaðir. Þetta er eins konar 
þurrskinka. Þetta erum við búin 
að vera með í ein átta ár og vorum 
í þróunarverkefni með þetta með 
MATÍS. Við höfum svo þróað þetta 
frekar og betrumbætt framleiðsluna. 
Núna erum við komin á gott ról með 
þessa framleiðslu og varan selst út 
úr höndunum á okkur jafn óðum og 
við framleiðum. Við höfum bara ekki 
nægan tíma afgangs til að geta fram-
leitt nógu mikið.“

Ná auknum virðisauka út úr eigin 
framleiðslu

− Hvernig er svona heimavinnsla að 
koma út, er þetta að borga sig?

„Ég held að við séum alveg að fá 
fyrir okkar vinnu. Við fáum virðis-
aukann sem skapast með heimafram-
leiðslunni. Líka það að geta boðið 
upp á afurðir úr héraði, það finnst 
mér skipta miklu máli.“

Eiginmaðurinn Matthías Sævar 
Lýðsson er frá bænum Húsavík þar 
sem foreldrar hans bjuggu áður og 
ættmenni hans hafa verið þar í fimm 
ættliði. Tóku Matthías og Hafdís 
alfarið við búskapnum um 1990. 

Fyrir utan að sinna bústörfum er 
Hafdís sérfræðingur hjá Náttúrustofu 
Vestfjarða og sinnir þar gróðurrann-
sóknum og fleiru frá starfstöð sinni 
á Hólmavík.  /HKr.

Girðingarefni og 
rúlluplast í úrvali

Allt í girðingarvinnuna

Rúlluplast, stæðuplast , net og garn

Þræðir og borðar Jarðleiðslur

Þráðspólur
Rafgirðingarspennar

Staurar, net, gaddavír og þanvír

p ,

Megaplast Power

Yfir plast
10m x 50m
12m x 50m
14m x 50m
16m x 50m

Megastretch fimm laga hágæðaplast
Grænt 75 cm
Hvítt 75 cm
Svart 75 cm

kr. 10. 50 án vsk.
kr. 10. 0 án vsk.
kr. 10. 0 án vsk.

Sala og ráðgjöf

S. 540 1100

Lynghálsi, Reykjavík

, Akureyri

Efstubraut, Blönduósi

Borgarbraut, Borgarnesi

www.lifland.is

lifland@lifland.is

Leitið tilboða hjá sölumönnum okkar

Unterland Extra plus gæðaplast
Grænt 75 cm kr. 10.  án vsk.
Hvítt 50 cm kr. 8. 50 án vsk.

Total Cover rúllunet 3.600 metrar
Kr. 2  án vsk.

Visscher Holland bindigarn
Bindigarn fyrir rúllur VITO 50
Stórbaggagarn VITO 130

Frír flutningur ef pantað er fyrir 1. júní.

Bætt gerjun og betri 
verkun með Advance 
íblöndunarefni fyrir 

heyfenginn

Lostalengjur, léttreykt þurrskinka úr 
ærkjöti frá Húsavíkurbúinu, renna út 
eins og heitar lummur.  

Matthías við reykskápinn fullan að kindabjúgum af Húsavíkurbúinu.  
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Landbúnaðarsýning og bændahátíð 
13. ágúst í Reiðhöllinni Svaðastaðir, Skagafirði 

Þeim sem hafa áhuga á að taka þátt í SveitaSælu 2016 er bent á að hafa samband við 
Steinunni Gunnsteinsdóttur í síma 865-5146 eða í gegnum netfangið sveitasaela@svadastadir.is

ALLIR VELKOMNIR - AÐGANGUR ÓKEYPIS

N
Ý

PRBúgBúgBúgBBúgBúgBúgBúgBúgBúgBúggBBúgBBúgBúBB gBúgreireireireireieirereireieeireireireirer nafnafnafnafnafnafnnafnafnnafnafnnannafnafa élöélöélölélöélé öélöélöélöéélölélöélöginginginginiinginginginginginginginginingiinng   
í Sí Sí Sí Sí SSí SSí Sí Sí Sí SSí Síí í Sí Sí SSSSSkagkagkagkagkagkagkagkagkagkaggkagagkagkakakaggkagkagggafiafifiafiafiafiafiafiafiafiafifiafiafiafiiafiafififfiafirðirðirðirðirrrrðirrrðirðirðirðirðirðirrðiðiir

BúnBúnBúnBúnBúnBúnBúnBúnBúnBúúúBúnBúnBúBúnBúBúúnBúnBúBBB aðaaðaaðaaðaaðaaðaaðaððaððaðaðaðaðaaððaðaaðaððaðaaðað rsarsarsarsarsarsarsasarsar asasasambambambambambambmbambambmbambmbmmbabmbambabbabababband nd nddd
SkaSkaSSkSkakSkaSSkagafgagafgafgafjararjarjarjaarðarðaððarðarðara

RE
N

T 
f

eh
f

SveitamarkaðurKvöldvaka
KKKHunda-

sýning 

SS

 Húsdýragarður 
Vélasýning 

skagfirskra 
bænda
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Opin bú
 í Skagafirði

Varahlutir fyrir ámokstursVVaraV tir ffyrir ámoksfyrir moksturstæki
Varahlutir í Trima og Alö Quicke ámoksturstæki.  Einnig stjórnbarkar, suðufestingar ofl.Varahlutir í Trima og Alö Quicke ámoksturstæki.  Einnig stjórnbarkar, suðufestingar o

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Þrír umsækjendur fá styrklof-
orð vegna uppsetningar á lýs-
ingarbúnaði í ylrækt að þessu 
sinni samkvæmt upplýsingum 
búnaðarmálaskrifstofu frá 
Matvælastofnun (MAST).

Hefur MAST lokið yfirferð 
umsókna sem bárust um styrk 
vegna uppsetningar á lýsingarbún-
aði í ylrækt vegna yfirstandandi 
árs. Við yfirferð umsókna er farið 
eftir verklagsreglum í viðauka I í 
reglugerð nr. 1222/2015 um bein-
greiðslur í garðyrkju árið 2016.

Samanlagður áætlaður kostn-
aður við uppsetningu á lýsingar-
búnaði í gróðurhúsum sam-
kvæmt innkomnum umsóknum 
var 53.850.000 krónur á grunn-

fleti sem nemur alls 3.264 fer-
metrum. Samkvæmt reikniregl-
um um úthlutun styrkja hefði 
heildarstyrkupphæð þurft að 
vera 10.978.200 krónur vegna 
umsókna í ár. Heildarupphæð 
styrkja til úthlutunar er 8 millj-
ónir króna og þurfti því að beita 
skerðingarreglum í samræmi við 
fyrrgreindar verklagsreglur.

Niðurstaðan er að þrír umsækj-
endur fá styrkloforð vegna upp-
setningar á lýsingarbúnaði í 
ylrækt að þessu sinni að því gefnu 
að úttekt á framkvæmdinni fari 
fram í samræmi við reglur þar 
um. Hæsti samþykkti styrkurinn 
eftir skerðingarreglum er að upp-
hæð 4.960.103 milljónir króna. 

Búnaðarsambönd sjá um úttektir 
á framkvæmdum og skal úttektum 
vera lokið eigi síðar en 15. nóv-
ember 2016.

Matvælastofnun miðar við 
að styrkir vegna uppsetningar 
á lýsingarbúnaði verði greidd-
ir fyrir árslok 2016 að loknum 
úttektum. Samkvæmt nýjum 
samstarfssamningi um garðyrkju 
við ríkið er ekki gert ráð fyrir 
áframhaldandi styrkjum vegna 
lýsingarbúnaðar í ylrækt, og því 
verður þetta að öllum líkindum í 
síðasta skipti sem lýsingarstyrkj-
um er úthlutað. Nánari upplýs-
ingar veitir Ásdís Kristinsdóttir, 
fulltrúi á búnaðarmálaskrifstofu 
Matvælastofnunar.

...frá heilbrigði til hollustu

Þrír fá styrkloforð vegna 
lýsingarbúnaðar

Árið 2015 fæddust 4.129 börn á 
Íslandi, sem er nokkur fækkun frá 
árinu 2014 þegar það fæddust 4.375 
börn. Það komu 2.119 drengir og 
2.010 stúlkur í heiminn árið 2015, 
sem jafngildir 1.054 drengjum á 
móti hverjum 1.000 stúlkum. Við 
viðhöldum ekki lengur mannfjölda 
á Íslandi.

Samkvæmt upplýsingum á vef 
Hagstofu Íslands er helsti mælikvarði 
á frjósemi fjöldi lifandi fæddra barna 
á ævi hverrar konu. Yfirleitt er miðað 
við að frjósemi þurfi að vera um 2,1 
barn til þess að viðhalda mannfjöld-
anum til lengri tíma litið. 

Árið 2015 var frjósemi íslenskra 
kvenna 1,81 barn á ævi hverrar konu 
og hefur hún aldrei farið lægra frá því 
að mælingar hófust árið 1853. Árin 
2013 og 2014 var frjósemi 1,93 en 
það er næstlægsta frjósemi sem hefur 
mælst hér á landi. Undanfarinn áratug 
hefur frjósemi á Íslandi verið rétt um 
tvö börn á ævi hverrar konu.

Frjósemi á Íslandi hefur verið 
með því hæsta sem gerist í Evrópu 
á síðustu árum. Árið 2014 var frjó-
semi yfir tveimur í Frakklandi 2,01 
og í Tyrklandi 2,17 en þess utan 
voru öll löndin undir tveimur. Þá 
var frjósemi að meðaltali 1,58 í 28 
löndum Evrópusambandsins árið 
2014. Síðustu ár hefur fæðingartíðnin 
innan álfunnar verið lægst í löndum 
Suður-Evrópu og er árið 2014 engin 
undantekning en fæðingartíðni var 
1,23 í Portúgal, 1,30 á Grikklandi 
og 1,31 á Kýpur.

Flest börn fæðast í Reykjavík

Eins og við má búast voru flest 
nýfædd börn í fyrra skrásett með 
lögheimili í Reykjavík, 1.574, í 
Kópavogi 445 og í Hafnarfirði 373. 

Flestar fæðingar voru í júlí-
mánuði, 385, en fæstar í desember, 

297. Árið 2014 fæddust flest börn 
í júlí, 435, og fæst í desember og í 
apríl, 323. 

Meðalaldur mæðra hefur hækkað

Meðalaldur mæðra hefur hækkað 
jafnt og þétt síðustu áratugi og eign-
ast konur nú sitt fyrsta barn síðar á 
ævinni en áður var. Frá byrjun sjö-
unda áratugarins og fram yfir 1980 
var meðalaldur frumbyrja undir 22 
árum en eftir miðjan níunda áratuginn 
hefur meðalaldurinn hækkað og var 
27,4 ár í fyrra. 

Algengasti barneignaaldurinn er 
á milli 25 og 29 ára. Á þessu aldurs-
bili fæddust 116 börn á hverjar 1.000 
konur í fyrra. Fæðingartíðni mæðra 
undir tvítugu í fyrra var 7,9 börn 
á hverjar 1.000 konur. Það er afar 
lágt miðað við þegar hún fór hæst á 
árabilinu 1961 til 1965, en þá fæddust 
84 börn á hverjar 1.000 konur undir 
tvítugu. Til samanburðar var með-
alaldur frumbyrja 28,8 ár í 28 lönd-
um Evrópusambandsins árið 2014, 
yngstar voru frumbyrjur í Albaníu, 
25,3 ára, en elstar á Ítalíu, 30,7 ára.

Um 30% barna fæðast innan 
hjónabands

Árið 2015 fæddust 30,1% barna í 
hjónabandi. Rúmlega 52% barna 
fæddust í óvígðri sambúð árið 2015 
og 15,3% barna fæddust því utan 
sambúðar eða hjónabands í fyrra. 
Af 28 löndum Evrópusambandsins 
fæðast um 40% barna utan hjóna-
bands. Næstólíklegast, á eftir Íslandi, 
er að börn fæðist innan hjónabands 
í Búlgaríu, 58,8%, Slóveníu, 58,3% 
og Svíþjóð, 54,6%. Til samanburðar 
fæðast varla börn utan hjónabands 
í Tyrklandi, 2,8%, og það sama er 
hægt að segja um Grikkland 8,2%.   
      /VH

Frjósemi á Íslandi:

Aldrei verið minni

Fyrir þá sem ekki þekkja, þá eru þetta íslensk börn í sveit, en fjær eru kindur.
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AFMÆLISTILBOÐ

Kendo verkfæraskápur með 191 
verkfærum. 7 skúffur. 1/4", 3/8" 
& 1/2" topplyklasett.
Fastir lyklar, skrúfjárn, tangir, 
djúpir toppar & fleira.

Búvís 10 ára 2016
Að því tilefni höfum við náð samningum um sérstök afmælistilboð við nokkra af okkar helstu birgjum:

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 139.000.- án vsk.

Kranzle háþrýstidæla K2160TST 
Vatnsfæði, 11 lítrar á mín. 
Vatnsþrýstingur 160 bar, 
15 metra slanga, túrbo 
og kraftstútur.

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 49.900.- án vsk.

Kranzle háþrýstidæla K1050P 
Vatnsfæði, 7,5 lítrar á mín. 
Vatnsþrýstingur 160 bar, 
8 metra slanga.

Palmse malarvagnar 
13, 15 og 18 tonna.

Akureyri · Sími 465 1332

www.buvis.is

10 
ÁRA

2006-2016

ÚRVAL AF LEMIGO 
STÍGVÉLUM

BOSCH rafgeymar í flestar 
gerðir véla, bíla og tækja
10% kynningarafsláttur

Kr. 79.900.- án vsk.

Palmse rúlluvagn
Burðargeta: 12 tonn, heildarþungi: 14,6 
tonn, mesta lengd: 9,78 metrar metrar, 
mesta breidd: 2,46 metrar, pallstærð 
innan: 8 x 2,46 metrar, dekk extra 
stærð: 520/50 x 17. 
Kr. 1.590.000.- án vsk.

Irving smurolía 15W-40 18,9 lítrar 
Vortilboð kr. 12.290.- án vsk.
Irving traktorsglussi 18,9 lítrar 
Vortilboð kr. 12.360.- án vsk.

Rauch MDS 19,1K áburðardreifari, 
900 lítra, vökvaopnun.

Kr. 489.000.- án vsk.

AFMÆLISTILBOÐ AFMÆLISTILBOÐ

Rauch AXIS 32,2 áburðardreifari,
1400 lítra, vökvaopnun.

Kr. 795.000.- án vsk.

Ávinnsluherfi
4. m. kr. 196.000.- án vsk.
6 m. kr. 315.000.- án vsk.
8 m. kr. 395.500.- án vsk.AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 895.000.- án vsk.

Samasz KDT300 diskasláttuvél, 
vinnslubreidd 3 metrar.
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Umsóknir um styrki úr 
Stofnverndarsjóði íslenska 

hestakynsins frá  
Bændasamtökum Íslands:

Fagráð í hrossarækt starfar samkvæmt 15 gr. búnaðarlaga nr. 
70/1998. Fagráð fer, meðal annarra verkefna, með stjórn Stofn-
verndarsjóðs sem starfræktur er samkvæmt ákvæðum í sömu 
lögum og reglugerð nr. 1123/2015 um sama efni.

Verkefni sjóðsins eru að veita styrki til þróunar- og rannsókna-
verkefna í hrossarækt. Verkefnin skulu stuðla að viðhaldi verðmætra 
eiginleika í íslenska hrossastofninum, verndun erfðafjölbreytileika 
stofnsins og/eða auka þekkingu á stofninum og útbreiðslu hans. 
Fagráð í hrossarækt auglýsir eftir umsóknum ár hvert og tekur 
ákvörðun um styrkveitingar.
Fagráð tekur ákvörðun um styrkveitingar í júní 2016. Nánari upp-
lýsingar fást hjá Bændasamtökunum.

Frestur til að skila inn umsóknum er til 15. júní 2016 og skal um-
sóknum skilað til:
Fagráð í hrossarækt, Bændahöllinni v/Hagatorg, 107 Reykjavík.

Fagráð í hrossarækt.

Bændasamtök Íslands, 
Bændahöllinni við Hagatorg, 
107 Reykjavík

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Til sölu er jörðin Vatnskot 1 í Rangárvallasýslu.  Landstærð er um 
36 hektarar, auk hlutdeildar í sameignarlandi í Austurbæjarmýri 
og í Þykkvabæjarfjöru.  Á jörðinni er 133 fm íbúðarhús, 54 fm 
bílskúr og 225 fm garðávaxtageymsla.  Á jörðinni var áður fyrr 
stunduð kartöflurækt.  Fjarlægð frá Reykjavík er um 105 km, 
bundið slitlag alla leiðina. 

Nánari upplýsingar og myndir á 
www.fannberg.is og á skrifstofu.

 VATNSKOT 1 Í ÞYKKVABÆ

Uppl. í síma

893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is

Nýir Dieeci

llyyffttaarraarr áá

lleiiððiinnii tiill

landsinss með

2,5 – 4 toonna

llyyffttiiggeettuuuu

Margar 

útfærsluur 

í boði.

Utan úr heimi

Iðnaðarjurtir:

Ræktun á hampi eykst í löndum 
Evrópusambandsins
Í nýútgefinni skýrslu Iðnaðar-
hampssamtaka Evrópu (EIHA) 
hefur ræktun á iðnaðarhampi 
aukist mikið síðastliðin fimm ár. 
Mest er framleiðslan á trefjum, 
fræjum til framleiðslu á hampolíu 
og blómum til lyfjagerðar. 

Samkvæmt skýrslunni jókst rækt-
un á iðnaðarhampi mikið á árunum 
2011 til 2015 enda hampjurtin til 
margra hluta nytsamleg. Trefjar sem 
unnar eru úr stönglum plöntunnar eru 
notaðar í textíliðnaði, til pappírsgerð-
ar, og til framleiðslu á einangrun í 
hús og bifreiðar. Úr fræjunum, sem 
líkjast litlum hnetum, er unnin olía 
til matargerðar og þau eru seld sem 
gæludýrafóður. Blómin eru aftur á 
móti mest notuð til lyfjagerðar. 

Ræktun á iðnaðarhampi var leyfð í 
flestum löndum Evrópusambandsins 
á árunum 1993 til 1996. Árið 1994 
var hampur ræktaður á um 8.000 
hekturum innan ESB en ræktunin var 
komin í 25.000 hektara á síðasta ári 
og talið að hún muni aukast talsvert 
á komandi árum. 

Stærstu framleiðendur iðnaðar-
hamps í Evrópu eru Frakkar og 
Hollendingar en Rúmenía fylgir 

þar fast á eftir. Mestur er vöxtur-
inn í framleiðslu á hampfræjum til 
olíugerðar og blómum fyrir lyfja-
iðnaðinn. 

Skýrslan sem kallast The 
European Hemp Industry: 
Cultivation, processing and app-

lications for fibres, shivs, seeds and 
flowers var saminn í tengslum við 
þrettánda alheimsþing ræktenda 
iðnaðarhamps sem haldið var fyrir 
skömmu í Köln í Þýskalandi. Um 
250 þátttakendur frá 40 löndum sóttu 
þingið.  /VH

Úr skýrslu Iðnaðarsamtaka Evrópu. 

Verslun og viðskipti:

Monsanto hafnar 62 
milljarða dollara tilboði
Þýska lyfja- og efnafyrirtækið 
Bayer bauð fyrir nokkrum dögum  
62 milljarða bandaríkjadali í 
reiðufé eða jafngildi 7,749 millj-
arða íslenskra króna í fræ- og efna-
framleiðslufyrirtækið Monsanto. 

Monsanto hafnaði boðinu og 
segir það of lágt. Í yfirlýsingu frá 
Monsanto segir að þrátt fyrir að til-
boðið hljómi hátt sé það langt undir 
raunverulegu markaðsvirði fyrirtæk-
isins. Í yfirlýsingunni segir einnig að 
fyrirtækið sé enn falt fáist viðeigandi 
verð fyrir það.  

Ef af sameiningu Bayer og 
Monsanto verður, verður Bayer 
stærsta lyfja-, fræ- og efnaframleiðslu 
og sölufyrirtæki í heimi. Fyrirtækið 
yrði til dæmis ráðandi á markaði 

fyrir getnaðarvarnapilluna, og með 
yfirtökunni yrði til stærsta fyrirtæki 
í heimi sem býður erfðabreytt fræ og 
varnarefni í landbúnaði. Fyrr á þessu 
ári gerði Monsanto tilboð í sviss-
neska lyfja- og fræframleiðandann 
Syngenta en missti af kaupunum þar 
sem China National Chemical bauð 
betur. Í framhaldi af þeim kaupum 
sameinuðust svo efnafyrirtækin Dow 
og DuPunt í eina sæng. 

Fyrirtækin sem um ræðir ráða 
um 90% af allri fræsölu í heiminum 
og eiga réttinn á nánast öllu erfða-
breyttu á markaði í dag, maís, soja 
og bómull. 

Monsanto framleiðir einnig 
Round Up, sem er mest selda plöntu-
eitur í heimi.  /VH

Meðal vara sem sameinað fyrirtæki 
Bayer og Monsanto gæti boðið er lyf 
eins og getnaðarvarnapillan, erfða-
breytt fræ og plöntueitur.

Rannsóknir í grasafræði:

Sofandi tré
Rannsóknum á plöntum hefur 
fleygt fram undanfarin ár. Ýmislegt 
bendir til að tré deili upplýsingum 
sín á milli með hjálp sveppróta í 
jarðvegi og að þau hafi minni. 

Nýjar rannsóknir á birkitrjám 
benda til að þau hægi á starfsemi 
sinni á nóttunni og sofni jafnvel.

Í nýlegri rannsókn sem var gerð 
samtímis í Finnlandi og Austurríki 
var leysiskanna beint að birkitrjám 
um sumartíma þegar starfsemi þeirra 
er í hámarki. Skönnun á trjánum á 
mismunandi tímum sólarhringsins 
sýna að starfsemi þeirra er ólík á 
daginn og á nóttunni. Á myndunum 
sést greinilega að greinar trjánna 
síga um allt að tíu sentímetra þegar 
líður á nóttina og engu líkara en að 
þau slappi af. Greint er frá þessu í 
tímariti sem kallast Frontiers in Plant 
Science.

Reyndar hefur lengi verið vitað 
að plöntur hægja á starfsemi sinni 
á nóttunni og fjallaði Charles 

Darwin um það í einni af sínum 
bókum. Blóm lokast á nóttunni og 
á sumum plöntum verpast blöðin. 
Rannsóknin sem hér er sagt frá er 
sú fyrsta sem sýnir fram á að það 
slakni á greinum trjánna. 

Mest hanga greinarnar um 
tveimur klukkustundum fyrir sól-
arupprás. Helsta skýringin á svefni 
trjánna er talin vera sú að á nótt-
unni eigi ljóstillífun sér ekki stað 
og þá minnki vökvaþrýstingurinn í 
greinunum og þær slúti undan eigin 
þunga. 

Næstu skref í rannsóknum á 
svefnvenjum trjáa er að skoða hvort 
fleiri tegundir en birki fái sér lúr á 
nóttunni og ef svo er hvernig svefn-
venjur þeirra eru. Einnig er áhuga-
vert að skoða hvort tré dreymi, 
hrjóti eða gangi jafnvel í svefni.  

      /VH

Glaðvakandi og sperrt birkigrein með 
reklum.
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Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 9. júní

Litur Listaverð án vsk. Magn á bretti
Rúlluplast
Tenospin
  -  750 x 0,025 x 1500 Hvítt 10.950 kr 15

Tenospin
  -  750 x 0,025 x 1500 Grænt 10.950 kr 15

Tenospin
  -  750 x 0,025 x 1500 Svart 10.800 kr 15

Tenoplus 1900
  -  750 x 0,021 x 1900 Ný vara Bleikt 12.900 kr 15

Net
Westfalia 
  -  123 x 3000 m 23.500 kr

Undirplast í stað nets
TenoBale compressor 
  -  1400 x 0,20 x 1650 m Ný vara Grænt 27.000 kr

Garn
Cobra Miljö rúllugarn
  -  600 m/kg Rautt 4.500 kr

Cobra Wire stórbaggagarn
  -  2665 m pr. rúllu Grænt 8.200 kr

Verð eru gefin upp með fyrirvara um prentvillur

Rúlluplastið

Frír flutningur til bænda.

sem bændur treysta

Nánari upplýsingar fást hjá sölumönnum um allt land og á skrifstofu SS.
Sláturfélag Suðurlands svf.  •   Fosshálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími 575 6000  •   www.ss.is

SS býður til sölu bleikt rúlluplast og renna 425 kr af
hverri seldri rúllu til Krabbameinsfélagsins.

• Frábær nýting og frammistaða með 1900 m
forstrekktu gæðaplasti.

• Passar í allar vélar, hentar bæði fyrir rúllur og bagga.
• Vatnsheldur pappírskjarni.
• Sömu gæði og á öðrum litum.

ð fyrirvara um prentvillur
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TamaNet™

 
EDGE to EDGE™

Edge to Edge 4500 m - lengstu netrúllur í heimi 

- Í einni rúllu eru yfir 500 heyrúllur

4500m

 Power Stretch 
   5 laga plast framleitt af ASLA.

  Rani 
   er markaðsleiðandi vörumerki sem hefur náð mjög sterkri stöðu 
   vegna hárra gæða. Eitt mest selda plastið á Íslandi til margra ára.

  

  Bal’ensil 5 laga gæðaplast 
   fyrir kröfuharða notendur. Mjög gott lím, mikil teygja.   
  

Tama 
- Stærsti netframleiðandi 

í heimi

  Pantið tímanlega

Akureyri · Sími 465 1332

www.buvis.is

10 
ÁRA

2006-2016

Framkvæmdastjóri Háskólafélags Suðurlands:

Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur 
og Rangárþing eystra sameinist
Hugmynd er nú uppi um að sam-
eina þrjú sveitarfélög á Suðurlandi.

„Ég er nú að leggja þetta til 
sem einstaklingur, reyndar skrif-
aði ég undir erindið Sigurður 
Sigursveinsson landfræðingur. 

Tilefnið er nú kannski vinna 
mín við Kötlu jarðvang (Katla 
Geopark). Þó að hann sé formlega 
séð sjálfseignarstofnun þá er hann 
núna í rauninni rekinn að mestu 
leyti af sveitarfélögunum þremur, 
en Háskólafélagið hafði fram að því 
verið í því hlutverki, m.a. með IPA-
styrknum frá Evrópusambandinu. 

Jarðvangurinn var öðrum þræði 
byggðaþróunarverkefni á sínum tíma 
þar sem sérstæð jarðfræði svæðis-
ins var dregin fram með það að 
markmiði að fjölga heilsársstörfum 
í ferðaþjónustunni og snúa þannig 
við neikvæðri íbúaþróun og endur-
nýja samfélögin,“ segir Sigurður 
Sigursveinsson, Mýrdælingur og 
framkvæmdastjóri Háskólafélags 
Suðurlands. Hann hefur ritað 
Skaftárhreppi, Mýrdalshreppi og 
Rangárþingi eystra bréf þar sem hann 
leggur til að þessi þrjú sveitarfélög 
sameinist.

Sveitarfélögin þrjú eiga 
jarðvanginn 

 Sigurður segir að markmiðið með að 
fjölga störfum hafi náðst miklu fyrr 
en nokkurn grunaði og atvinnulífið 
blómstri en mikilvægi jarðvangs-
ins nú felst ekki síst í því að vinna 
að því að auðlindin sjálf láti ekki 
á sjá við stóraukinn ferðamanna-
straum. „Íslendingar hafa enn ekki 
orðið samstiga varðandi það verk-
efni hvernig standa eigi vörð um 
íslenskar náttúruperlur þegar ferða-
mönnum fjölgar gríðarlega frá ári til 
árs. Sveitarfélögin þrjú á miðsvæði 
Suðurlands eiga nú jarðvanginn 
sem mikilvægt verkfæri til að taka 
hér frumkvæði. Nú þegar eru sárs-
aukafullu sameiningarnar að baki 
þegar núverandi sveitarfélög urðu 
til með tilheyrandi lokun skóla o.þ.h.  
Sameining nú væri fyrst og fremst 
aðgerð til að samhæfa kraftana, t.d. 
í þágu jarðvangsins, en hann fékk 
alþjóðlega vottun til einungis tveggja 
ára í fyrra og þarf aftur að gangast 
undir kröfuharða úttekt á næsta ári,“ 
segir Sigurður.

 

Eitt þriggja kjarnasvæða 
ferðaþjónustunnar

Markaðsstofa Suðurlands hefur 
skilgreint umrædd sveitarfélög sem 
eitt þriggja kjarnasvæða ferðaþjón-
ustunnar á Suðurlandi. Sigurður segir 
því að það séu ótvíræð sóknarfæri í 
sameinuðu sveitarfélagi með mark-
vissri uppbyggingu innviða. Þannig 
getur svæðið áfram tekið á móti 
sívaxandi fjölda erlendra gesta án 
þess að gangi á auðlindir svæðisins 
um leið og það viðheldur aðdráttar-
afli þess.

 
Fleiri sameiningar?

En hefur Sigurður velt fyrir sér fleiri 
sameiningum á Suðurlandi? „Nei, 
ég  hef nú ekki mikið velt fyrir mér 
öðrum sameiningarkostum sveitarfé-
laga. Ákvað að miða þessar tillögur 
við þessi þrjú sveitarfélög. Einhverjir 
spyrja kannski af hverju Rangárþing 
ytra og Ásahreppur séu ekki með, 
þá væru þetta gömlu sýslurnar 
tvær (Rangárvallasýsla og Vestur-
Skaftafellssýsla), en Ásahreppur er 
nú þegar í samstarfi við uppsveitir 
Árnessýslu, og það mun væntanlega 
aukast með nýrri brú yfir Þjórsá sam-
fara virkjun, og þá hafa Rangárþing 
ytra og Ásahreppur nýlega stofnað 
til fjölþætts samstarfs um hina ýmsu 
málaflokka. Held því að betra sé að 
líta á hin sveitarfélögin þrjú sem eina 
heild, a.m.k. til að byrja með. Eystri-
Rangá og Skeiðarársandur afmarka 
því svæðið frá vestri til austurs.“  
   /MHH

Sigurður Sigursveinsson land-
fræðingur.  Mynd / MHHÍ Öxarfjarðarskóla fá allir nemendur grunnskólans og elstu nemendur leikskólans tækifæri á að stíga á svið og taka 

þátt í árshátíðarverkefni sem undanfarin þrjú ár hafa verið viðamiklir söngleikir.  Ronja ræningjadóttir varð fyrir 
valinu í ár.  Myndir / Kristján Ingi Jónsson

Öflugt leiklistarstarf í Öxarfjarðarskóla
Nemendur Öxarfjarðarskóla hafa 
undanfarin ár sett upp stórar og 
miklar leiksýningar, þær hafa  
vakið athygli og unnið til viður-
kenninga.

Bændablaðið fjallaði um það 
öfluga leiklistarstarf sem fram fer 
í Öxarfjarðarskóla í blaðinu sem út 
kom 12. maí síðastliðinn. Þar var 
spjallað við Hrund Ásgeirsdóttur 
og hún titluð skólastjóri, en hið 
rétta er að hún er aðstoðarskóla-

stjóri í Öxarfjarðarskóla auk þess 
að leikstýra árshátíðarverkefnun-
um.  Skólastjóri er Guðrún Sigríður 
Kristjánsdóttir. Myndirnar sem 
fylgdu umfjölluninni tók Kristján 
Ingi Jónsson. Beðist er velvirðingar 
á þessu.

Öxarfjarðarskóli er samrekinn 
leik- og grunnskóli með alls rúm-
lega 40 nemendur. Hann er stað-
settur í Lundi í Öxarfirði og er því 
miðsvæðis í skólasamfélaginu sem 

spannar allt frá Kelduhverfi í vestri 
út á Melrakkasléttu í austri.  Einnig 
er rekin leikskóladeild á Kópaskeri.  

Í Öxarfjarðarskóla  er  löng hefð 
fyrir því að á árshátíð séu sett á svið 
stór og krefjandi verk í fullri lengd,  
þá gjarnan söngleikir.  Fyrst um sinn 
var það einkum í höndum unglinga-
deildar að setja á svið stór verk en 
þau yngri voru þá oftar með stutta 
þætti, söng og dans.

Standa sig með stakri prýði

Fyrir þremur árum var ákveðið að 
prófa að setja eitt stórt verk á svið 
þar sem allir nemendur grunnskólans 
frá 1.–10. bekk, ásamt elstu nem-
endum leikskólans, stigu á svið.  
Fyrir valinu varð hið sígilda verk, 
Dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjörn 
Egner og tókst það svo glimrandi 
vel að ákveðið var að prófa sama 
fyrirkomulag aftur að ári.  Í fyrravor 
var svo settur upp söngleikurinn 
Bugsy Malone eftir Alan Parker.  
Enn og aftur stóðu nemendur sig 
með stakri prýði svo eftir var tekið.  
Leiksýningin hlaut tilnefningu til 
Foreldraverðlauna Heimilis og skóla 
2015 fyrir árshátíðina og fékk viður-
kenningarskjal þess efnis. Í ár var svo 
ráðist í sýninguna Ronju ræningja-
dóttur eftir Astrid Lindgren og enn 
sem fyrr tóku allir nemendur þátt.  
   /MÞÞ



Njarðarnesi 1 sími 460 4350 

Hjólbarðaþjónusta - Smurþjónusta - 

Þrif á bílum - vönduð handverkfæri og fl.

Úrval hjólbarða á betra verði

Fólksbíla-, traktora-, vinnuvéla-, vagna-, 

jeppa,- og vörubíladekk í úrvali.

Beinn innflutningur til Akureyrar
Smurþjónusta

(Jason ehf.)

eppa,  og vörubíladekk í ú

einn innflutningur til Akureyra

% 
afsláttur af öllum dekkjum 

til .  201

Handverkfæri

Ármann sími 896 8462 og Tryggvi 896 412

  

Flottir fyrir 
útivistina
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Matur er mikils virði Nýir straumar og markaðssetning matvæla

Matvælalandið Ísland hélt ráðstefnu í Hörpu undir yfirskriftinni Matur er mikils virði:

Sagan, sérstaðan og ósvikin matarupplifun
– eru meðal lykilatriða sem matvælaframleiðendur þurfa að hafa í huga í framtíðinni við framleiðslu og markaðssetningu

Hörður Kristinsson, 
rannsókna- og ný-
sköpunarstjóri hjá 
Matís, var ráðstefnu-
stjóri. Hann hélt 
stutt erindi í upp-

um frumkvöðlastarf
 í matvælafram-
leiðslu.

Miðvikudaginn 18. maí var efnt 
til ráðstefnu undir yfirskriftinni 
Matur er mikils virði. Það var 
samstarfsvettvangur um Matvæla-
landið Ísland sem stóð að ráðstefnu-
haldinu. Innan vébanda þess vett-
vangs eru Bændasamtök Íslands, 
Háskóli Íslands, Íslandsstofa, Matís, 
Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök 
iðnaðarins og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið. 

Ráðstefnan var haldin í Silfurbergi 
og var vel sótt, en ráðstefnustjóri var 
Hörður Kristinsson, rannsókna- og 
nýsköpunarstjóri hjá Matís. 

Aðalumfjöllunarefnið var framtíð 
matvælaframleiðslu og markaðssetn-

ing með tilliti til aukinnar verðmæta-
sköpunar. Fjögur erindi voru flutt og 
fimm reynslusögur sagðar.

Ráðstefnan hófst með ljúffengum 
og nýstárlegum smáréttum úr smiðjum 
Bjarna Gunnars Kristinssonar, yfir-
kokks í Hörpu, og Gísla Matthíasar 
Auðunssonar, eiganda Slippsins 
í Vestmannaeyjum og Matar og 
drykkjar í Reykjavík.

Gísli bauð upp á harðfiskflögur 
með brenndu smjöri og söl, beltis-
þaraflögur og loðnuhrogn og hangi-
kjötsflögur með súrmjólk og múskat.  

Bjarni bauð upp á plokkfisk í 
heimalöguðu skyrbrauði með brenndu 
mjólkurdufti, hrossatartar á súrdeigs-
rúgbrauði með sinnepsfræjum og 

krydduðu majónesi, humarpylsur 
í brauði og loks flatkökutaco með 
léttreyktu lambi.

Myndbandsupptökur af ráðstefn-
unni verða gerðar aðgengilegar á 
vef Bændasamtaka Íslands (bondi.
is) von bráðar. 

Sjá nánar um nokkur erindi ráð-
stefnunnar á næstu opnu.Humarpylsur í brauði.

Flatkökutaco með léttreyktu lambi.
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Birthe Linddal, danskur sérfræðingur í framtíðarfræðum, var aðalfyrirlesari: 

Að breyta til hins betra 
− og notfæra sér tískustrauma samfélaganna til frumkvöðlastarfa 
Aðalfyrirlesari á ráðstefnunni 
var Birthe Linddal, danskur sér-
fræðingur í framtíðarfræðum. Hún 
hélt erindi um strauma og stefnur 
í matvælageiranum og fjallaði um 
það hvernig matvælaframleiðendur 
geta mætt áskorunum og nýtt tæki-
færin sem felast í tískustraumunum.

Birthe er með meistaragráður í 
félagsfræði og samfélags- og sagn-
fræði og hefur unnið að rannsóknum 
í framtíðarfræðum síðastliðin 15 ár. 
Hún vann meðal annars við Stofnun 
framtíðarfræða í Kaupmannahöfn og 
sem ráðgjafi í stefnumótun áður en hún 
stofnaði eigið fyrirtæki, „The Futurist 
og Food Future“.

Spáð fyrir um það sem koma skal 

Birthe segir að framtíðarfrömuðir 
greini það hvernig fólk í nútímanum 
hagar sér, neyslu þess og hvað gerir 

það hamingjusamt. Að sama skapi rýna 
þeir í framtíðina og spá fyrir um það 
sem koma skal. Góður framtíðarfröm-
uður heldur sér upplýstum með því að 
hafa öll skilningarvit opin fyrir þróun 
í umhverfinu og eiga stöðugt í samtali 
við fólk á öllum aldri. 

Erindi hennar hét Food trends 
toward 2025 – from food trends 
to successful innovation. Hún 
ræddi sérstaklega mikilvægi þess 
að horfa til framtíðar og átta sig 
á því hverju hægt sé að breyta til 
batnaðar, sérstaklega í framleiðslu 
matvæla. Framtíðin sé þannig land 
tækifæranna – og vegna þess hversu 
heimurinn er „lítill“ í dag, á tímum 
tölvutækninnar, netsins og samfé-
lagsmiðla, þá séu tækifærin enn nær-
tækari en áður.

Til að átta sig betur á hvaða 
möguleikar búi í framtíðinni sé gagn-
legt að horfa til þeirra tískustrauma 

(e. trends) sem  leiki um samfélögin á 
hverjum tíma. Gagnlegt geti verið að 
taka mið af þeim þegar frumkvöðla-
starf er sett af stað. Einn af aðal tísku-
straumum nútímans er „heilbrigður 
lífsstíll“, að sögn Birthe, og hann 
birtist svo í ásókn eftir ómenguðum 
matvörum og lítið unnum. Hún telur 
að lífrænt vottaður matur verði til 
að mynda einn af aðal tískustraum-
um í matvælaframleiðslu á næstu tíu 
árum. 

Hún segir líka ljóst að í framtíð-
inni muni kjötneysla dragast saman og 
um leið verði vægi grænmetis aukið í 
samsetningu máltíða. Grænmetisætum 
muni fjölga. Þetta gerist fyrst og 
fremst af umhverfislegum ástæðum, 
en heilsufarslegar ástæður spili inn í 
þá þróun líka. 

Í framtíðinni muni fólk einnig leit-
ast í enn meira mæli eftir matarupp-
lifunum og staðbundnum mat. /smh

2

Matur er mikils virði 

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Heyrnarhlífar
í vinnuna
Hjá Dynjanda færðu heyrnarhlífar og samskipta búnað 
sem uppfyllir ströngustu  kröfur. 

Hafðu samband. 
Við veitum þér faglega aðstoð.

Gunnar Bragi Sveinsson, nýr 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, flutti setningarræðu á ráð-
stefnunni. Hann lagði áherslu á 
að nýta ætti tækifærin til að auka 
framleiðslu heilnæmra matvæla, 
bæði til að sinna aukinni eftirspurn 
á Íslandi en einnig til útflutnings.

„Við erum að framleiða fram-
úrskarandi afurðir hér á landi, hvort 
sem við horfum til lambsins okkar, 
á fiskinn, grænmetið eða jafnvel 
bjórinn okkar sem hlotið hefur 
alþjóðleg verðlaun og viðurkenn-
ingar á undanförnum árum. [...] Það 
er markaður fyrir matvæli sem eru 
framleidd við náttúrulegar aðstæður 
og eftirspurn eftir mat úr héraði er að 
aukast. Það felur að sjálfsögðu í sér 
mikla möguleika fyrir framleiðend-

ur á landsbyggðinni þar sem fjöldi 
ferðamanna hefur aldrei verið meiri 
en hann er nú. Það er einnig eitt af 
markmiðum verkefnisins að treysta 
orðspor og ímynd Íslands sem upp-
runalands hreinna og heilnæmra mat-
væla,“ sagði Gunnar Bragi í ræðunni.

Setningarræða Gunnars Braga Sveinssonar:

Eigum að nýta tækifærin til að auka 
framleiðslu heilnæmra matvæla

Birthe Linddal spáði í framtíðarmatvælin í erindi sínu á ráðstefnunni.

Guðný Káradóttir, forstöðumaður hjá Íslandsstofu: 

Langflest fyrirtæki telja að útflutningur þeirra muni aukast
Guðný Káradóttir, forstöðumaður 
hjá Íslandsstofu á sviði matvæla, 
sjávarútvegs og landbúnaðar, 
hélt erindi um markaðssetningu 
íslenskra matvælafyrirtækja. 

Í erindi hennar kom fram að á 
vegum Íslandsstofu hafi á síðasta ári 
verið ráðist í kortlagningu á stöðu 
útflutningsmála á matvælum. Í ljós 
kemur að útflutningur á matvælum 
nemur um 44 prósent af verðmæti 
alls vöruútflutnings. Hlutur sjávarút-
vegs í þeirri tölu er um 93 prósent en 
mikilvægur vöxtur er í nýjum útflutn-
ingsvörum, svo sem drykkjarvörum, 
sælgæti og salti.  

Í könnun, sem gerð var samhliða 
úttektinni, kom í ljós að meðal mat-
vælafyrirtækja telja 82 prósent svar-
enda að útflutningur muni aukast á 
næstu tveimur árum. Þá kemur í ljós 
að mikill áhugi er á að tengja vörur 

fyrirtækisins við upprunalandið Ísland 
og sömuleiðis eru fyrirtækin mjög 
áhugasöm um samstarf í útflutningi. 
Guðný benti á að gögn úr þessari 
vinnu væru aðgengileg í gegnum vef 
Íslandsstofu. 

„Auðlindir okkar til framtíðar liggja 
ekki bara í mjólkur- og fiskikvótum.  
Þær liggja í markaðsaðgenginu og í 
reynslu fólks sem kemur úr ólíkum 
áttum – og við þurfum að rækta hug-
myndir,“ sagði Guðný í lokin.  /smh
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Nýir straumar og markaðssetning matvæla

Svavar Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Landssamtaka 
sauðfjárbænda, beindi sjónum 
sínum að miklu leyti að markaðs-
starfi sauðfjárbænda á liðnum 
misserum í sínu erindi. 

Hann hóf þó mál sitt á að ræða 
hlutskipti íslenskra sauðfjárbænda 
hvað afurðaverð snertir; að hluti 
þeirra væri harla rýr við uppgjör á 
verðmæti lambaskrokka. Milliliðir 
tækju nálægt 60 prósent af afurða-
verðinu á hryggjum og lærum en 
bóndinn sæti uppi með um 30 pró-
sent. Hann sagði að til samanburðar 
mætti benda á, að á Bretlandseyjum 
sættu sauðfjárbændur sig illa við 
lakara hlutskipti en 60 prósent af 
afurðaverðinu. Hann sagði að hlutur 
íslenskra sauðfjárbænda væri reyndar 
svo rýr, að af evrópskum starfsbræðr-
um þeirra væru einungis verri kjör í 
boði fyrir pólska starfsbræður þeirra. 
Mikilvægt væri að rétta hlut bænda 
og sömuleiðis að auka verðmæti 
sauðfjárafurðanna. Því eins og staðan 
væri í dag, væru íslenskir sauðfjár-
bændur með kjöt í úrvalsdeild, en 
fengju þriðju deildar verð fyrir það. 

Kindakjötsneysla er næstmest 
á Íslandi

Svavar sagði að meðal kindakjöts-
neysla á mann á Íslandi væri næst-
mest í heiminum – á eftir Mongólíu 
– þó hefði hún minnkað um helming 
frá 1980. Mikilvægt væri að sækja 
á verðmæta erlenda markaði – og 
nefndi Svavar nokkur dæmi um 
vel heppnuð slík verkefni. Sala í 
gegnum Whole Foods-verslanirnar 
bandarísku gengi vel og sauðkindin 
hefði verið tekin inn í Bragðörk Slow 
Food-hreyfingarinnar. 

Nýverið hefðu svo forsvarsmenn 
hinnar virtu matreiðslukeppni Bocuse 
d'Or falast eftir því að íslenskir sauð-
fjárbændur legðu fram umsókn um 
að afurðir þeirra verði valdar til nota 
í aðalkeppninni sem haldin verður 
á næsta ári. Að sögn Svavars hefur 
umsókninni verið skilað inn og nú sé 
beðið í eftirvæntingu eftir niðurstöðu  
úr því máli. Hann segir að ef jákvætt 
svar fáist, muni góð markaðstækifæri 
skapast.

Hvernig fæst hærra verð?

Svo var spurt þeirrar lykilspurningar: 
Hvernig fæst hærra verð? Svavar 
tíndi til nokkur lykilatriði. Ljóst væri 
að hærra verð fengist fyrir ferskt 
kjöt, sérstaklega í Bandaríkjunum. 
Hann sagði líka ljóst af þeim fáu 
vel heppnuðu markaðsverkefnum 
í útlöndum að með upprunamerk-
ingunni íslenskt  fengist hærra verð. 
Loks skipti saga vörunnar heilmiklu 
þegar kemur að verðlagningu – og 
í því tilliti hefðu íslenskir sauðfjár-
bændur heilmikla sögu að segja.

Sögunni miðlað 
í nýju merki sauðfjárafurða

Svavar segir að þegar ljóst var hvaða 
sögu sauðfjárbændur vildu koma á 
framfæri þá var lagt af stað í það 
verkefni að búa til nýtt merki sem 
myndi standa fyrir þá sögu. Það muni 
leika lykilhlutverk í markaðssetningu 
á Íslandi. Markaðsráð kindakjöts hafi 
leitað eftir samstarfi við ríflega 50 
valda veitingastaði og platta með 
merkinu komið þar fyrir. Þannig 

þurfi gestir viðkomandi veitinga-
staðar ekki að velkjast í vafa um 
að íslenskt lambakjöt er þar í boði.

Svavar segir að merkið vísi til 

allra sauðfjárafurða og því verði 
plattann til að mynda einnig að 
finna í verslunum með ullarvör-
ur. Í raun sé stefnt að allsherjar-

útbreiðslu merkisins á Íslandi og 
hvað það standi fyrir.

Sauðfjárrækt án erfðabreytts fóðurs

Í útlöndum breytist gildi merkisins 
svolítið þannig að þá verður það meira 
eins og vörumerki. Í slíkri merkingu 
muni felast sú vottun að ekki var  
fóðrað með erfðabreyttu fóðri. Vinna 
við að hreinsa íslenska sauðfjárrækt 
af erfðabreyttu fóðri sé þegar farin 
af stað, því það sé afar mikilvægt í 
markaðslegu tilliti þegar horft sé til 
framtíðar.  /smh

Svavar Halldórsson, framkvæmdastjóri LS:

Verðmætaaukning mikilvægust

LAGA
RÚLLUPLAST

Rúlluplast

VISQSQUEUEENEN RRúlúlluluplplasastt 7575 cm x 1500 m Hvítt / Ljósgrænt / Svart 1010 4.45050 -,- 10.775,-

VISQUEEN Rúlúlluluplplasastt 7575 ccmm x 1515000 m Hvítt (án umbúða) 10.400,- 10.722,-

VISQUEEN Rúlluplast 50 cm x 1800 m Hvítt / Ljósgrænt 8.900,- 9.176,-

SSttaððgreiiððslluverð
áánn vvsskk

GGreeiiiðððsslluuffrreessttuurr*)

Tveir gjalddagar
VVeerrðð áán vskk

Net og bindigarn

Piippo Magic Blue 2000 RúllunetPiippo Magic Blue 2000 Rúllunet 1 23 m x 2 000 m1,23 m x 2.000 m 12 90012.900,- 13 30013.300,-

Piippo Magic Blue Rúllunet 1,23 m x 3.090 m 22.100,- 22.785,-

Piippo Magic Blue Rúllunet 1,30 m x 3.090 m 2222 7.70000,- 23.404,-

Piippo HYBRID rúllununetet 1,23 m x 4.000 m 2828 3.30000,- 29.177,-

Piippo Stórbagggagagagarnrn 130 m/kg  (9 kg hnota) 33.666600- 33.3.777777333,--

Piippo Stórbagggagagagarnrn 141455 m/m/kgkgkg (9(9(9 kkkgg hhnhnotota)a) 3.660,- 3.773,-

PiPiPiipipippopo BBBagaggagagarn 400 m/kg  (5 kg hnota) 2.030,- 22.2.090909333,--

Piippo Rúllugarn 10100000 mm/k/k/ ggg (((555 kkgkg hhhnonotata)) 2.140,- 2.206,,-

Staðgreiðsluverð
án vsk

Greiðslufrestur *)

Tveir gjalddagar
Verð án vsk

AlAlAlltltlt vvererððð erer ttililgr ieint án virðisaukaskatts, 24,0%

AAffhheenndduumm ffríítt á afggreiððsslluurr SSaammsskkiipppa-LLaannddflfluuutttnnniiinnngggaaa uumm lllaandd alllt.
*) Gjaldfrestur - 2 gjgjgjalaalddddddagagagararar::: 5550%0%0% greiðist 1515. jújúlílí 22010166 ogog 550%0% greiðist 15. septembeber r 20201616

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og
netverslun:

www.thor.is

Fjölmenni var í Silfurbergi 18. maí.
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Can Am Renegade 800cc, árgerð 2007
Ekið 7400 km kraft mikið og gott hjól.

Verð 1.250.000 kr.
Upplýsingar í síma: 899 8111, Eiður.

ÖRYGGI OG KRAFTUR ALLA LEIÐ

POWER UNDER CONTROL
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Bændablaðið 

Næsta blað kemur út 9. júní

Reglugerð um vernd afurðaheita
– sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu

Í lok árs 2014 voru ný lög samþykkt 
á Alþingi um vernd afurðaheita 
sem vísa til uppruna, landsvæðis 
eða hefðbundinnar sérstöðu. Í lok 
aprílmánaðar síðastliðins birti 
atvinnu- og nýsköpunarráðu-
neytið reglugerð þar sem lögin 
eru útfærð og um leið var auglýst 
eftir athugasemdum um hana. 

Frestur til að skila inn athuga-
semdum um hana rann út 11. maí 
síðastliðinn. 

Hægt að vernda bæði matvæli 
og aðrar afurðir

Tilgangur laganna er að vernda 
afurðaheiti til að stuðla að neyt-
endavernd, auka virði afurða og 

koma í veg fyrir óréttmæta við-
skiptahætti.  

Í drögunum sem eru fyrirliggj-
andi er tiltekið í 1. grein 1. kafla að 
reglugerðin gildi um matvæli og 
aðrar afurðir samkvæmt viðauka I. 
Matvæli samkvæmt skilgreiningu í 
reglugerðinni eru hvers konar efni eða 
vörur, hvort sem þau eru fullunnin, 
unnin að hluta eða óunnin, sem fólki 
er ætlað að neyta eða sem eðlilegt er að 
vænta að fólk neyti. Hugtakið tekur 
einnig til drykkja, tyggigúmmís og 
hvers kyns efna sem bætt er af ásettu 
ráði í matvæli við frumframleiðslu 
þeirra, vinnslu eða meðferð, svo og 
fæðubótarefna. Í viðauka I eru aðrar 
afurðir en matvæli tilgreindar: ull, 
fjaðrir, skinn, fiskroð, leður, horn 

og bein, bómull, korkur, hampur, 
tág, náttúrulegt gúmmí og kvoður, 
náttúrulegt litarefni, blóm og skraut-
plöntur, ilmolíur, tóbak, hey og mjöl-
blöndur ætlaðar til dýrafóðurs.

Með lögunum geta íslenskir 
afurðaframleiðendur sótt um sér-
staka vernd fyrir afurðir sínar sem 
framleiddar eru á tilteknu svæði eða 
eftir tiltekinni framleiðsluaðferð. 
Slík vernd þekkist vel í nágranna-
löndum okkar en íslensku lögin og 
drög reglugerðarinnar taka mið af 
reglugerð Evrópusambandsins um 
gæðakerfi fyrir landbúnaðarafurðir 
og matvæli. 

Gert er ráð fyrir að umsóknargjald 
fyrir vernd á afurðaheiti sé 75 þúsund 
krónur.  /smh

Merkin þrjú fyrir vernd afurðaheita.

Antonía Helga Guðmundsdóttir, bóndi á Klausturhólum með grísinn Klossa.  Mynd /MHH

Grísinn Klossi á Klausturhólum
− Fæddist á Ormsstöðum en unir sér vel í fjárbúinu í nýjum heimkynnum
Á bænum Klausturhólum í 
Grímsneshreppi er rekið myndar-
legt fjárbú þar sem eru um þrjú 
hundruð ær. 

Á bænum eru líka tveir litl-
ir og sætir grísir frá svínabúinu á 
Ormsstöðum í sömu sveit. Antonía 
Helga Guðmundsdóttir bóndi segir 

grísina mjög skemmtilega og gefa 
lífinu lit í sveitinni. Hér heldur hún 
á Klossa, sem er tveggja mánaða 
gamall.  /MHH



35Bændablaðið | Fimmtudagur 26. maí 2016

Akureyrarbær og Húnaþing 
vestra hafa gert samkomulag við 
Eldvarnabandalagið um að efla 
eldvarnir á heimilum og í stofn-
unum sveitarfélaganna. 

Samstarfið felur í sér að sveitar-
félögin innleiða eigið eldvarna-
eftirlit í stofnunum sínum í haust 
samkvæmt leiðbeiningum, gát-
listum og öðrum gögnum sem 
Eldvarnabandalagið hefur gefið 
út. Þá verður fræðslu um eldvarn-
ir beint að umsækjendum um 
húsaleigubætur en rannsóknir sýna 
að eldvarnir eru mun lakari í leigu-
húsnæði en hjá þeim sem búa í eigin 
húsnæði.

Eiríkur Björn Björgvinsson, 
bæjarstjóri á Akureyri, segir 
áhugavert að vera með fyrstu 
sveitarfélögum til að innleiða eigið 
eldvarnaeftirlit samkvæmt forskrift 
Eldvarnabandalagsins. 

„Sveitarfélög hafa samkvæmt 

lögum ríkar skyldur í eldvörnum 
með rekstri slökkviliðs og opinberu 
eldvarnaeftirliti. Með samstarfinu 
við Eldvarnabandalagið förum við 
nýjar leiðir til að efla eldvarnir og 
öryggi fólks og njótum þar reynslu 
Eldvarnabandalagsins og efnis sem 
það hefur gefið út,“ segir Eiríkur 
Björn á vefsíðu Akureyrarbæjar þar 
sem þetta kemur fram.

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveit-
arstjóri Húnaþings vestra, tekur í 
sama streng. Hún segir mikilvægt 
að sveitarfélög gangi á undan með 
góðu fordæmi í þessum efnum. „Það 
er mjög mikilvægur liður í sam-
starfinu við Eldvarnabandalagið 
að allt starfsfólk sveitarfélagsins 
mun fá fræðslu um eldvarnir bæði 
á vinnustaðnum og heima. Það er 
líklegt til að auka vitund fólks um 
eldvarnir og hafa áhrif á eldvarnir 
í stofnunum Húnaþings vestra,“ 
segir Guðný Hrund.  /MÞÞ

Auglýst eftir umsækjendum um framlög 
til  jarðræktar og hreinsunar affallsskurða
Matvælastofnun, búnaðarmálaskrifstofa, auglýsir eftir umsækjendum 
um jarðræktarstyrki vegna framkvæmda á árinu 2016. Opnað verður 
fyrir rafrænar umsóknir á Bændatorginu þriðjudaginn 7. júní 2016. 
Upplýsingar um skráðar spildur og stafræn túnkort eru sóttar sjálfvirkt 
í skýrsluhaldskerfið JÖRÐ. Umsóknarfrestur er til 10. september 2016.

Framlög til jarðræktar fara eftir verklagsreglum í reglugerð nr. 
1221/2015 um greiðslumark sauðfjár á lögbýlum 2016,  og reglugerð 
nr. 1220/2015 um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur til 
bænda verðlagsárið 2016, í VIÐAUKA II og III, um framlög til jarðræktar 
og hreinsunar affallsskurða, gefin út af atvinnuvega- og nýsköpun-
arráðuneytinu og fjalla um ráðstöfun fjármagns úr jarðræktarsjóði, skv. 
5. gr. samnings um verkefni samkvæmt búnaðarlögum, nr. 70/1998 og 
framlög til þeirra á árunum 2013 til 2017, dags. 28. september 2012 
sbr. grein 6.4 í samningi um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu, dags 10. 
maí 2004, með síðari breytingum, og grein 4.5 í samningi um starfs-
skilyrði sauðfjárræktar, dags. 25. janúar 2007, með síðari breytingum. 

Skilyrði þess að verkefni njóti framlags er að fram hafi farið úttekt 
sem úttektaraðilar Matvælastofnunar sjá um sbr. verklagsreglur um 
framkvæmt úttekta. Allar spildur skulu verða skráðar í JÖRÐ.IS með 
viðurkenndum stafrænum túnkortum. Úttektum skal að jafnaði vera 
lokið fyrir 15. nóvember ár hvert og eru styrkir greiddir fyrir árslok. 
Á Bændatorginu má nálgast frekari upplýsingar um verklagsreglur 
um framlög og úttektir.

Aðeins er tekið við rafrænum umsóknum í gegnum Bændatorgið.
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KÆRU TOBBA OG JÓNAS  
TIL HAMINGJU MEÐ NÝJA STÁLGRINDARHÚSIÐ OG TAKK FYRIR 

SAMSTAFRIÐ Í ÞESSU FRÁBÆRA VERKEFNI 

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

STARF BÓNDANS 
GETUR VERIÐ 
HÆTTULEGT
Erfið vinna, álag, þungt loft 
og hættulegar vélar auka 
líkur á slysum.
Flest slys er hægt að koma í  
veg fyrir með forvörnum. Sjáið  
til þess að vinnuaðstæður í  
byggingum séu góðar og að  
vélar séu í lagi. Rétt vinnutilhögun 
og öryggisvitund starfsfólks  
getur skipt sköpum.
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Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

Akureyrarbær, Húnaþing og Eldvarnabandalagið:

Samkomulag um 
að efla eldvarnir

Frá undirritun samkomulagsins, sitjandi frá vinstri: Garðar H. Guðjónsson, verkefnastjóri Eldvarnabandalagsins, 
Björn Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofnunar, Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, og Ólafur Stef-
ánsson slökkviliðsstjóri.
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Þeir bjóða hryssurnar velkomnar!
SStóóððhhestarniirr ookkkkkkkkaaarr 
eru farnir aaðð ttaakkaaa 
áá mmóótti hhryyssssummmm!!
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GUNNAR ARNARSON EHF
HROSSARÆKT - SALA - ÚTFLUTNINGUR

Gaumur
Aðaleinkunn: 8,69
Bygging: 8,13
Hæfileikar: 9,05 M
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Frá AuAuuðsðsðsholtshjájáleleigiguu
IS2020001010111187053

Gári
Aðaleinkunn: 8,63
Bygging: 8,87
Hæfileikar: 8,47 M
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Frá Auðsholttshjááleleigguu
IS1998187054

Gígjar
Aðaleinkunn: 8,46
Bygging: 7,98
Hæfileikar: 8,78

IS200018870051

Hrafnar
Aðaleinkunn: 8,46
Bygging: 8,08
Hæfileikar: 8,72

FrFrFrFrFFrFrFrá ááááAuAuuuðsðsshohohohltltltshshshjájájááleleleeeeigigigigigigguuuu
ISISISIISISISS20200707070181888707070171717

Sveinn-Hervar
Aðaleinkunn: 8,25
Bygging: 8,06
Hæfileikar: 8,38

FrFrFrFrFrFrFFrááá ÞúÞúÞúÞúÞúÞúfufufufff
ISISSSSSSS111911191994944181818454445535353

Sproti
Aðaleinkunn: 8,31
Bygging: 8,50
Hæfileikar: 8,18

FrFrFrFrFrFFá á á ááááEnnininii
ISISISISISIS202020220202020080801151584884455555

Jörðin Reykir og Reykjasel  
í Skagafirði, eru til sölu

Jörðin Reykir í Lýtingsstaðahreppi gamla ásamt mannvirkjum er til sölu. 
Jörðin Reykir áður í Lýtingsstaðhreppi er um 11 km sunnan við Varmahlíð 
og um 35 km eru út á Sauðárkrók. Stutt er í þjónustu til Varmahlíðar.

Á jörðinni hefur verið stundaður hefðbundinn búskapur. Útihúsin á 
jörðinni eru í þokkalegu ástandi, hluta þeirra hefur verið breytt í gripahús 
með haughúsi að hluta. Engar innréttingar eru að öðru leyti í útihúsum. 
Íbúðarhúsið er í sæmilegu ástandi. Safnahúsið er byggt 1992-1994 úr 
steinsteypu og timbri sem gamall torfbær. Húsið er í góðu ástandi og hýsir 
gamla safnmuni. Heitt vatn er á jörðinni til upphitunar og annara nota, 
64° samtals 15 ltr/sek. Land jarðarinnar telst vera alls 537 ha þar af ræktað 
land u.þ.b. 41 ha. Reykir eiga 2/3 Steinsstaðahólma í Héraðsvötnum sem 
mælist 192 ha. Jörðin liggur á milli Héraðsvatna og Svartár. Hlunnindi eru 
af jarðhita og veiði í Húseyjarkvísl/Svartá og Héraðsvötnum.

Reykjasel er eyðijörð og land hennar talið vera 1.854 hektarar en engar 
byggingar. Land Reykjasels liggur í vestanverðum Mælifellsdal þ.e. vestan 
Mælifellsár. að norðan liggur landið frá svokölluðu Kiðaskarði suður að 
Fremri-Hnjúká, að austan liggur landið að Mælifellsá en að vestan að 
sýslumörkum Skagafjarðarsýslu og Austur –Húnavatnssýslu. Landið er 
að mestu ógirt og nýtist nú til beitar. 

Allar frekari upplýsingar veitir Einar Sigurjónsson hdl.  
einar@logmannsstofan.is eða í síma 5200-900.

Upplýsingar: 
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Nýjar BOMAG þjöppur 
á lager 120 – 720 kg

Æðarrækt og dúntekja:

Japansmarkaður kortlagður
Æðarvarp og dúntekja hefur 
farið vel af stað í ár og æðar-
bændur uppteknir við að sinna 
varpinu um þessar mundir. 
Æðarræktarfélag Íslands hefur 
í samstarfi við íslenska sendiráð-
ið í Japan hafið kortlagningu á 
markaðsstöðu æðardúns í Japan. 

Að sögn Guðrúnar Gauksdóttur, 
formanns Æðarræktarfélags 
Íslands, fór félagið þess á leit við 
íslenska sendiráðið í Japan að finna 
fyrir sig japanskan aðila sem gæti 
kannað markaðsstöðu á æðardúni  í 
Japan og hugsanlega framtíð hans. 

„Sú vinna er enn í gangi en 

felst meðal annars í því að kanna 
viðskiptahætti með dún í Japan og  
hversu mikið er keypt af dúni til 
Japan beint frá Íslandi og hvað fer 
mikið af honum í gegnum önnur 
lönd eins og til dæmis Þýskaland. 
Við erum einnig að láta athuga fyrir 
okkur hvort það sé markaður fyrir 

Æðarkolla á hreiðri.
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öttinger eru mest seldu heyvinnutæki á landinu til margPö er eru mest seldu höttinger e  á u heyvinn  á landinu til margnutæki á argra ára.* *
- ogog ekki að á su.stæðulausu.

*samkvækvæmt samræmdum útflutningstölum evrópskra tækjaframleiðenda.  //  Þú færð ekki Pöttinger í kassa. Við verkin.. Við. Við setjum hana saman og af verkfhendum, tilbúna í sumarverk

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

KS. Verslunin Eyri
KF. Borgfirðingar
KF. Vestur Húnvetninga
Húsasmiðjan
Bústólpi
Ástund
K.M Þjónustan Búðardal

KS. Verslunin Eyri
KF. Borgfirðinga
KF. Vestur Húnvetninga
Húsasmiðjan
Bústólpi
Fóðurblandan
Ástund
K.M Þjónustan Búðardal

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
Smáauglýsingar 56-30-300

Æðarbændur
Tökum á móti æðardúni til hreinsunar og sölu.

Við greiðum fyrir flutning  dúnsins
til okkar í Dúnhreinsunina við 

Axarhöfða í Reykjavik. 
Hafið samband í síma 892 8080

Dúnhreinsunin ehf.,  við Axarhöfða í Reykjavik  

fullunnar vörur eins og sængur og 
kodda beint frá Íslandi sem hefur 
ekki verið til staðar hingað til.

Eins og staðan er í dag vilja 
Japanir búa til sængurnar sjálfir auk 
þess sem þeir hafa keypt sængur frá 
Þýskalandi með íslenskum dúni í.

Könnunin á japanska markað-
inum er hluti af stærra verkefni 
þar sem einnig á að skoða mark-

aðsmöguleika fyrir íslenskan dún 
meðal annars í Þýskalandi og 
Bandaríkjunum.“

Guðrún segist ekki eiga von á 
niðurstöðum úr athuguninni í Japan 
fyrr en í fyrsta lagi í haust. „Ég 
geri mér talsverðar vonir um að 
könnunin komi til með að skila 
árangri því eins og staðan er í dag 
er markaðurinn í Japan okkur mjög 
mikilvægur.“

Varpið fer vel af stað

„Ég hef ekki heyrt annað en að 
varpið og dúntekjan hafi farið vel 
af stað víðast hvar í ár. Sunnanlands 
og vestanlands  hefur verið þurrt 
og því viðrað vel fyrir kollurnar. 
Í fyrra voru kollurnar almennt 
seinni í varp vegna kuldatíðar,“ 
segir Guðrún. 

Nauðsynlegt að friða varplönd

Guðrún segir að í lögum sé heim-
ild til að friðlýsa æðarvörp og tak-
marka umferð um þau. „Við höfum 
þurft að beita þessu ákvæði og 
minna á það æ oftar vegna aukinnar 
umferðar ferðamanna um landið. 
Bændur hafa víða sett upp skilti 
til að takmarka umferð fólks um 
varplöndin til að tryggja kollunum 
frið og ró  meðan á varpi stendur.“ 

Guðrún hvetur æðarbændur til 
að friðlýsa vörp sín og eru upplýs-
ingar um friðlýsingu á heimasíðu 
félagsins www.icelandeider.is og á 
Facebook-síðu Æðarræktarfélags 
Íslands.  /VH

Guðrún Gauksdóttir, formaður Æðar-
ræktarfélags Íslands. 

Guðrún við dúnhreinsun. 
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Myndir / VH

Á ferðalagi um Japan:

Kastalinn í Ósaka
Ósaka og nágrenni er annað 
fjölmennasta þéttbýli Japan 
með tæplega 20 milljón íbúum. 
Borgin er staðsett við Ósakaflóa 
og í borginni er að finna tilkomu-
mikinn kastala sem var reistur í 
sinni upphaflegu mynd 1583.

Kastalinn og umhverfi hans 
hefur tekið miklum breytingum í 
aldanna rás. Byggt hefur verið við 
hann og garðinum breytt í almenn-
ingsgarð. 

Kastalinn var upphaflega 
hernaðarmusteri og staðsettur á 
rúmlega eins ferkílómetra svæði á 
lítilli hæð, sem er að mestu mann-
gerð. Hann stendur við Yodogawa-
ána í Kyobashi-héraði og umhverfis 
hann er hlaðinn virkisveggur úr til-
höggnu graníti. Ekkert var til sparað 
við byggingu kastalans sem stendur 
á háum stalli úr hlöðnu grjóti til að 
verjast árásum. 

Handhöggnir grjóthnullungar

Virkisveggurinn umhverfis kastal-
ann er stórkostleg sjón og ótrúlegt 
til þess að hugsa að vegurinn hafi 
verið hlaðinn með handafli. 

Grjótið í hleðslunni er höggvið 
til með hamri og meitli og minnstu 
steinarnir hnullungar að stærð og 
þaðan af stærri. Veggurinn er um 
þrjátíu metra hár og tólf kílómetrar 
að lengd. 

Grjótið í virkisveggnum var í 
mörgum tilfellum flutt langt að og 
þrátt fyrir stærð þess kemur tals-
vert af því frá eyjum í Ósakaflóa. 
Sé vel að gáð má finna merkingar 
steinsmiðanna sem hjuggu grjótið í 
hleðslurnar meitlað í hana hér og þar. 

Þegar gengið er inn að kastal-
anum er farið um stórar dyr sem 
hægt er að loka með gegnheilli og 
járnstyrktri timburhurð sem er um 
fjörutíu sentímetra þykk.

Kastalinn er fimm hæðir séður 
utan frá en átta hæðir að innan þar 
sem þrjár fyrstu hæðirnar eru inni í 
grjóthleðslunni sem hann stendur á. 

Stallurinn reistur af 60 þúsund 
manns á einu og hálfu ári

Sagt er að það hafi tekið 60.000 
manns eitt og hálft ár að reisa stall-
inn sem kastalinn stendur á og hýsir 
þrjár neðstu hæðirnar. 

Í dag er kastalinn safn þar sem 
eru til sýnis gamlir hermannabún-

ingar sem oft eru ærið skrautlegir, 
málverk og bókrollur. Auk þess sem 
sögu kastalans eru gerð mjög góð 
skil. 

Umhverfis kastalana er stór 

garður sem er annar stærsti almenn-
ingsgarðurinn í Ósaka og þar eru 
auk kastalans íþróttavöllur, opinn 
tónleikastaður og leikhús og fallega 
hannað svæði umhverfis litla tjörn.

Í garðinum eru um 600 kirsu-
berjatré og 1.250 japönsk apríkósu-
tré sem flokka til 95 mismunandi 
yrkja auk fjölda haustrauðra 
lauftrjáa. 

Sameiningartákn sem var
brennt til grunna

Kastalinn er eitt af frægustu mann-
virkjum í Japan og var samein-

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is
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ingartákn þjóðarinnar á seinnihluta 
sextándu aldar og í upphafi þeirrar 
sautjándu. Búið var í kastalanum frá 
1583 til 1868 en þá féll hann í hendur 
andstæðinga keisaraveldisins og var 
nánast brenndur til grunna. 

Veturinn 1614 var mikil orrusta 
við kastalann en íbúum hans tókst 
að verja hann þrátt fyrir að tvö hund-
ruð þúsund manna herinn sem réðist 
að kastalanum væri þrisvar sinnum 
fjölmennari en verjendur hans. Þrátt 
fyrir að virkisveggir kastalans væru 
öflugir skemmdust þeir talsvert í orr-
ustunni og voru styrktir enn frekar í 
kjölfar hennar. 

Kastalinn féll nokkrum árum 
seinna eftir langt umsátur þar sem 
íbúar hans voru í orðsins fyllstu 
merkingu sveltir úr fylgsni sínu. 
Nýr stríðsherrann beið ekki boð-
anna. Hann endurbyggði og bætti 
við kastalabygginguna sem er að 
stórum hluta fyrirmynd kastalans 
sem stendur í dag. 

Árið 1660 laust eldingu niður í 
púðurgeymslu kastalans sem sprakk 
með þeim afleiðingum að hann 
skemmdist talsvert. Fimm árum síðar 
laust eldingu aftur niður í kastalann 
en í þetta sinn í turn hennar sem 
brann til ösku í kjölfarið. 

Að niðurlotum kominn

Um miðja nítjándu öldina var enn ein 
kastalabyggingin á staðnum nánast 
að hruni komin. Í þetta sinn vegna 
vanrækslu, og efnt var til almennra 
samskota meðal íbúa Ósaka til að 
endurreisa hana. Skömmu síðar, 
1868, var kastalinn svo enn einu 
sinni brenndur til grunna. 

Eftir það voru byggingarnar sem 
eftir stóðu og svæðið umhverfis 
þær teknar í þjónustu hersins og þar 
meðal annars framleidd stríðstól, 
byssur og sprengiefni. Frá 1870 til 
1945 var þar hergagnageymsla jap-
anska hersins en þeim var eytt við 
lok síðari heimsstyrjaldarinnar og 
öll hernaðarmannvirki fjarlægð úr 
garðinum.

Reistur í núverandi mynd í lok 
síðustu aldar

Í lok þriðja áratugs síðustu aldar 
hófst endurreisn kastalans á ný en 
hann skemmdist mikið í loftárás-
um Bandaríkjamanna á hernaðar-
mannvirkin umhverfis hann í seinni 
heimsstyrjöldinni. 

Kastalinn í núverandi mynd var 
reistur á árunum 1995 til 1997. Ólíkt 
fyrri byggingum sem voru úr timbri 
er kastalinn nú gerður úr hvítri stein-
steypu og bróderaður með gulli að 
hluta og með öllum nútímaþægind-
um. Til dæmis fara þeir sem heim-
sækja kastalann upp á efstu hæð með 

lyftu og ganga niður þegar þeir skoða 
hann að innan. 

Frábært útsýni og sýning 

Á efstu hæð kastalans er útsýnis-
pallur í fimmtíu metra hæð með 
frábæru útsýni yfir borgina. Þaðan 
er gengið niður á sjöundu hæð sem 

hýsir sýningu á lífi íbúa kastalans 
og atburðum sem tengdust honum 
á þeim tíma sem hann var byggður. 

Sjötta hæðin er lokuð almenn-
ingi en á fimmtu hæðinni er sýning 
sem helguð er orrustum sem tengj-
ast kastalanum. Á fjórðu hæðinni 
er sýning á herklæðum og vopnum 
stríðsherranna sem ráðið hafa kast-

alanum í gegnum aldirnar. Þriðja 
hæðin er helguð módelum sem sýna 
kastalann á mismunandi tímaskeið-
um og byggingarsögu hans. Þar er 
einnig lítil minjagripaverslun. Á 
annarri hæð má lesa sig til um sögu 
kastalans á veggspjöldum og skoða 
myndir. Inngangurinn með lyftu er 
á fyrstu hæðinni. 

Bannað er að taka myndir inni 
í kastalanum og því banni er fylgt 
fast eftir.

Skammt frá Kyobashi-
lestarstöðinni

Kastalinn er staðsettur rétt sunn-
an við Kyobashi-lestarstöðina og 
auðvelt að komast í hann frá henni. 

Lestarstöðin og svæðið umhverfis 
hana er nefnd eftir Kyobashi-brúnni 
sem liggur yfir ána Yodogawa sem 
áður var í þjóðleið frá Ósaka til 
Kyoto. 

Gamli og nýi tíminn ganga

www.VBL.is

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

DRIFSKÖFT OG
DRIFSKAFTAEFNI

GOTT ÚRVAL Í BOÐI

ÖRYGGISHLÍFAR Á
MJÖG HAGSTÆÐU VERÐI

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

HÆGT ER AÐ KAUPA STAKA HLUTI Í DRIFSKAFTAHLÍFAR

ERU ÖRYGGISMÁLIN Í LAGI?
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Kekkir í haughúsum er vandamál 
sem margir bændur kannast við, 
að ekki sé talað um fnykinn sem 
getur gosið upp þegar hrært er upp 
í haugnum. Kögglar og kekkir geta 
orsakað vandamál við dreifingu og 
lyktin getur verið ansi hvimleið. 
Fjölmargir bændur hafa prófað 
sig áfram með að nota búfjárhaug-
bæti, eða flórbæti, með góðum 
árangri. 

Með notkun hans verður skíturinn 
mun jafnari og auðveldara að dæla 
honum og dreifa, að sögn Óskars 
S. Harðarsonar, framkvæmdastjóra 
heildverslunarinnar Ísco ehf. sem 
flytur efnið inn. Þá bindur flórbætir-
inn köfnunarefnið betur í skítinn og 
minnkar þannig lyktarmengun og 
minni lykt þýðir minni losun gróð-
urhúsalofttegunda þannig að notkun 
flórbætis dregur úr umhverfisáhrifum.

Virðast menn með þessu vera að 
ná fram minni lyktarmengun ekki 
ósvipað og gerist þegar unnið er 
gas úr skítnum. Slíkum aðferðum 
er mikið beitt í Þýskalandi og víðar 
um Evrópu þar sem hagkvæmt þykir 
að keyra dísilvélar á gasinu til raf-
orkuframleiðslu. Í slíkri gasfram-
leiðslu er skítur þá aðeins tiltölulega 
lítið hlutfall af þeim rotnunarmassa 
sem notaður er, annars er mikið notað 
af korni. 

Auðveldara að hræra í skítnum

„Þegar haughúsið hefur fyllst hefur 
myndast þykkur massi ofan á sem 
ekki hefur hræst í kanalnum. Þegar 
ég tæmdi haughúsið út núna og setti 
kanalinn í gang þá hrærðist allt upp. 
Það var ekki þessi massi ofan á. Það 
vildi safnast skán ofan á kanalinn hjá 
mér, það kom þykkur haugur ofan 
á sem hrærðist ekki almennilega 
upp. Eftir að ég setti flórbætinn í 
hefur það vandamál minnkað,“ segir 
Hannes Adolf Magnússon í Eystri-
Leirárgörðum.

Hann segir að flórbætirinn dragi 
einnig úr lyktarmengun og undir 
það tekur Haraldur Magnússon í 
Belgsholti. 

„Ég setti flórbæti í haughúsið fyrir 
jólin. Þegar við fórum að hræra upp 
í haugnum uppgötvuðum við að það 
var minni lyktarmengun en venjulega, 
um það vorum við sammála feðgarnir. 
Það gekk mjög vel að hræra upp núna. 
Svo virðist sem þetta sé mýkra og 
skíturinn gangi betur saman.“

Haugurin verður meðfærilegri

Flórbætir er bætiefni sem sett er í flór-
inn, en hann er unninn úr steinefnum. 
Hann gerir hauginn mýkri og með-
færilegri og minnkar ólykt. Þá bindur 
hann köfnunarefni í áburðinum og 
gerir áburðavirðið þannig meira.

Björgvin Guðmundsson í Vorsabæ 
í Austur-Landeyjum hefur notað 
Nova Optimizer flórbæti og segir 
hræringuna verða mjög jafna með 
honum.

„Hræringin hófst strax, en það 
hefur oft áður gerst að það myndast 
þykk skel á haugnum. Það var því 
allt annað að eiga við hauginn með 

flórbætinum, hann dreifðist mjög vel 
og smurðist á túnin.

Það myndast þunn himna ofan á 
haugnum, sem er gott því þá verður 
ekki uppgufun. Um leið og maður 
fer að hræra í losnar hún og skíturinn 
verður eins og sósa. Ég þurfti engu 
vatni að bæta í haughúsin, eins og 
stundum þarf að gera undan kálfunun-
um. Þetta svínvirkar! Það myndast 
engin stífla í haugsugunni og skítur-
inn dreifist vel á túnin og það er mun 
minni lykt en venjulega.“

Áhugasamir geta fengið frekari 
upplýsingar um flórbætinn hjá Óskari 
H. Harðarsyni í Ísco í síma 562-1100. 
 /HKr.

Landgræðsla ríkisins auglýsir eftir umsóknum um styrki  til 
endurheimtar votlendis.  Allir eigendur eða umráðahafar 
lands geta sótt um styrk.

Styrkur getur numið allt að 2/3 kostnaðar við vinnu, 
tækjavinnu og efniskaup vegna verkefnisins samkvæmt mati 
Landgræðslu ríkisins. Við ákvörðum um styrkveitingu er 
einkum lögð áhersla á:

Landgræðslan veitir ráðgjöf við framkvæmd þeirra 
verkefna sem sjóðurinn styrkir og hefur jafnframt eftirlit með 
framvindu og metur árangur. 

Frekari upplýsingar, úthlutunarreglur og 
umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu Landgræðslunnar 
(www.land.is/endurheimt-votlendis/). Umsókn skal fylla 
út á sérstöku umsóknareyðublaði og senda til Landgræðslu 
ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella eða á netfangið land@land.is. 
Umsóknarfrestur er til 20. júní 2016.

Endurheimt votlendis

www.land.is

Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella

Æ fleiri bændur nota flórbæti í skítinn:

Bindur köfnunarefni og minnkar lyktarmengun úr mykjunni

Hannes Adolf Magnússon í Eystri-
Leirárgörðum.

Björgvin Guðmundsson í Vorsabæ í 
Austur-Landeyjum.

Höfum  hafið sölu á lífrænum áburði 

og jarðvegsbæti frá PHC í Hollandi.

Leyfilegt er að nota þessar tegundir 
í lífrænt vottaða framleiðslu

BIOVIN    3-1-2
Heimsþekktur jarðvegsbætir með hátt hlutfall af 

bætibakterium, bætir gæði jarðvegs og rotmassa, 
bætir verulega upptöku næringar.

PHC-Einkorna áburður    11-0-5
Heimsþekktur áburður til notkunar við lífræna framleiðslu.

Útsölustaðir Húsasmiðjunnar/Blómavals  
um allt land  annast sölu til minni notenda

Ræktunarmiðstöðin Hveragerði 
annast sölu til stærri notenda

UPPLÝSINGAR:

www.raektun.is    raekto@simnet.is        sími: 693-3110 

Dimmuborgir í Mývatnssveit:

Malbikaðir stígar hafa sannað gildi sitt
Malbikaðir göngustígar í Dimmu-
borgum voru í liðinni viku orðnir 
þurrir og auðir, en þeir voru mok-
aðir með liðléttingi. Öðru máli 
gegndi um ómalbikaða stíga, þeir 
voru fullir af snjó, bleytu og drullu. 

Til tals hefur komið hvort loka 
þurfi einhverjum leiðum á meðan 
þær þorna meira. Malbikaðir stígar í 
Dimmuborgum hafa sannað gildi sitt, 
en þegar ráðist var í þá framkvæmd 
kom fram gagnrýni þar á. 

Ekkert fé úr Framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða

Við úthlutun styrkja í ár úr Fram-
kvæmdasjóði ferðamannastaða fékk 
Landgræðslan ekkert fjármagn og 
olli það mönnum vonbrigðum að því 
er fram kemur í frétt á Facebook-síðu 
Landgræðslunnar. 

Sótt var um 44 milljónir króna. 
Hugmyndin var að halda áfram að 
ganga frá stígum, setja upp skilti og 
vegpresta og malbika næsta bíla-
stæði. 

Vissulega hefur ástandið í og við 
Dimmuborgir batnað mikið síðustu 
ár en það var mat Landgræðslunnar 
að nauðsynlegt væri að halda áfram 
og ljúka ákveðnum verkþáttum svo 
svæðið kæmist í enn betra horf.

Fólk úr fyrsta skemmtiferðaskipi 
sumarsins kom á dögunum og var 
býsna þétt á þingi í Dimmuborgum. 
 /MÞÞ

Malbikaðir stígar í Dimmuborgum eru þurrir og auðir, enda mokaðir með 
liðléttingi á dögunum.

Ómalbikuðu stígarnir eru fullir af snjó, drullu og bleytu.

Langanesbyggð:

Mikilvægt að koma upp öflugum fjallskilasjóði
Mikilvægt er að koma á öflug-
um fjallskilasjóði til að hægt sé 
að viðhalda girðingum, réttum, 
aðhöldum og gangnamannakof-
um, segir í fundargerð landbún-
aðarnefndar Langanesbyggðar.

Fram kemur í bókun nefndar-
innar að nefndin hafi þegar komið 
með tillögu um hvernig hægt væri 
að koma upp öflugum fjallskila-
sjóði, en það var gert á fundi 
nefndarinnar á liðnum vetri.

Nú þegar liggur fyrir kostnað-

aráætlun á allar jarðir sveitarfé-
lagsins og fylgdi hún með fundar-
gerð frá því í mars síðastliðnum. 
Jafnframt hefur nefndin lagt til að 
tekin verði upp gjaldtaka fyrir fé 
sem smalast úr nágrannasveitar-
félögum og verði það gjald 
í samræmi við hverja kind í 
Langanesbyggð.

Ástandið versnar ár frá ári

„Afar mikilvægt er að koma 

þessu máli af stað því með hverju 
árinu sem líður versnar ástandið til 
muna. Kofar verða ónýtir, heiðar-
girðing á lokastigi, komið að 
viðhaldi á nokkrum aðhöldum og 
Ósrétt þarfnast verulegs viðhalds 
innan fjögurra ára. Ef sveitarstjórn 
hefur aðra tillögu um hvernig hægt 
er að útfæra fjallskilasjóð þá óskar 
landbúnaðarnefnd eftir upplýsing-
um um þá tillögu sem allra fyrst,“ 
segir í bókun nefndarinnar.

 /MÞÞ
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www.isfell.is

Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5 200 500 • isfell@isfell.is
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Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna

Fjölbreytt og gott úrval til á lagerFjölbreytt og gott

Námskeið um fallvarnir fyrir viðskiptavini varnir fyrir viðskiptavini

Skoðanir og eftirlit á fallvarnarbúnaðiSkoðanir og e
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IS Hurðir  I  Sími 564 0013   I   www.ishurdir.is  I  ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR  
BÍLSKÚRSHURÐIR

• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Sér meðhöndlaðar brautir gegn ryði og álagi.
• Stuttur afgreiðslutími.

Áhugasamir vinsamlegast sendi 
ferilskrá á baer@baer.is þar sem 
fram komi: starfsreynsla, menntun, 
fjölskylduhagir, upplýsingar um tvo 
meðmælendur og um fjölda hrossa 
sem fylgja viðkomandi ef það á við.

Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er 
til 20. júní nk.

Bær á Höfðaströnd við Skagafjörð leitar að bústjóra.

Verkefnin eru fjölbreytt og geta hentað jafnt einstaklingi eða 
samhentu pari/hjónum. Til greina koma ýmsar útfærslur varðandi 
starfshlutfall og verksvið, tamningar fyrir aðra og fleira. Miðað 
er við að viðkomandi hefji störf í sumarlok 2016 eða eftir nánara 
samkomulagi. Leitað er að traustum aðila í langtímasamstarf.

Á jörðinni er hefðbundinn búrekstur með tilheyrandi tækjum og 
lítil hrossarækt með góðri aðstöðu, 24 stíur og rúmgóð aðstaða 
til tamninga inni við. Afnot af nýlegu 150 fm íbúðarhúsi er í boði. 
Í næsta nágrenni er Hólaskóli og fjöldi annarra hrossaræktarbúa.

Bústjóri

fyrirtækjafánar hátíðarfánar
þjóðfána borðfána bannerar
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Svissneski bónda-
sonurinn Hans 
Hurlimann ól ungur 
með sér þann draum 
að létta föður sínum 
lífið við bústörfin. 
Hans lærði vélaverk-
fræði og stofnaði fyr-
irtæki og hóf fram-
leiðslu á dráttarvélum. 

Fyrirtækið sem var 
stofnað 1929 fékk ætt-
arnafnið Hurlimann 
og með heimilisfesti 
í Wil, St. Gallen í Sviss. Fyrstu 
traktorarnir voru með ein strokka 
bensínvél og alls 416 slíkir fram-
leiddir. Margar af fyrstu týpunum 
voru hannaðar fyrir svissneskt 
landslag og margar hverjar með 
fjórhjóladrifi löngu áður en slíkt 
varð almennt meðal dráttar-
vélaframleiðenda.

Rekstur fyrirtækisins fór vel af 
stað og dráttarvélarnar urðu vin-
sælar hjá bændum, í iðnaði og 
ekki síst hjá hernum. Orðspor vél-
anna barst til nágrannalandanna 
og innan nokkurra ára var fyrir-
tækið farið að flytja út traktora. 

Stefnt á alþjóðlegan markað

Árið 1937 setti fyrirtækið á mark-
að týpu sem fékk heitið 4DT45. 
Dráttarvélin sú var með fjögurra 
strokka dísilvél og ætluð til 
útflutnings á alþjóðlegan markað. 
Seinni heimsstyrjöldin setti strik í 
reikninginn og vegna skorts á dísil 
og bensíni var mótor Hurlimann 
dráttarvélanna breytt 
þannig að þær gengu 
fyrir kolagasi. 

F r a m l e i ð s l a n 
dróst saman en á 
sama tíma var unnið 
að endurbótum á gír-
kassanum og tilraunir 
gerðar með loftfyllta 
gúmmíhjólbarða til að 
gera dráttarvélarnar 
þægilegar. 

Að styrjöldinni 
lokinni jók fyrirtæk-
ið framleiðsluna að nýju og náði 
fljótlega fyrri markaðshlutdeild 
og hóf útflutning að nýju. D600 
týpan naut feikimikilla vinsælda, 
sérstaklega í Argentínu, í lok 
fimmta áratugarins. Reyndar 
seldist D600 týpan svo vel um 
alla Suður-Ameríku að stór hluti 

framleiðslunnar var eyrnamerktur 
heimsálfunni. 

D-týpur

Árið 1959 setti Hurlimann á 
markað D90 týpuna sem átti eftir 
að verða allra vinsælasta dráttar-
vélin sem fyrirtækið framleiddi. 

Traktorinn þótti í alla staði 
fyrirtak. Hann var þægilegur 
í akstri, vélin sterk og gírkass-
inn lipur. D90 týpan var að 
öllu leyti hönnuð og smíðuð 
af Hurlimann-verksmiðjunni. 

Í byrjun sjötta áratugarins 
var D 800 vélin sett í fram-
leiðslu en hún var einungis 
ætluð til útflutnings. 

Gæði fram yfir magn

Sagan segir að Hans Hurli-
mann hafi verið fyrsta flokks 
sölumaður og hann hafi fremur 
lagt áherslu á gæði en magn þegar 
kom að framleiðslu dráttarvéla 
undir hans nafni. 

Ákveðinn fjöldi ársframleiðsl-
unnar var einungis ætlaður fyrir 
markað í Sviss og var einstaklega 
vel til þeirra vandað og voru þær 
á sínum tíma sagðar bestu drátt-
arvélar í heimi.

Sameinað SAME

Árið 1976 keypti ítalski drátt-
arvélaframleiðandinn SAME 
framleiðsluréttinn á Hurlimann 
og varð fyrirtækið hluti af S-L-

H, eða  SAME-Lamborghini-
Hurlimann. Í dag er það fyrirtæki 
hluti af SAME Deutz-Fahr. 

Hurlimann-traktorarnir voru 
upphaflega gráir á litinn, síðan 
grænir en dráttarvélarnar sem 
kallast Hurlimann í dag eru silfur-
litaðar.  /VH

Hurlimann – svissneskur 
gæðatraktor

Utan úr heimi

Hugsanlegt er að mikið notuð 
plöntueyðingarlyf, sem fyrir-
tæki á við Monsanto, Dow og 
Syngenta framleiða, verði tekin 
úr hillum verslana í löndum 
Evrópusambandsins á næstu 
vikum. 

Ástæða hugsanlegs banns á 
plöntueitrinu er sú að nefnd á vegum 
ESB getur ekki komið sér saman um 
hvort efnið glífósat, sem er að finna 
í mörgum gerðum af plöntueitri sé 
hættulegt mönnum eða ekki. Þetta 
er í annað sinn sem nefndin kemst 
ekki að niðurstöðu um máli. 

Hugsanlega krabbameinsvaldur

Í þessu sambandi má geta þess að 
á síðasta ári hittust sautján sér-
fræðingar frá ellefu löndum við 
IARC, alþjóðlega miðstöð krabba-
meinsrannsókna, í Lyon í Frakklandi 
til að skera úr um krabbameins-
hættu vegna nokkurra illgresis- og 
óværulyfja, þar á meðal glífósat. 
Hópurinn ákvað á fundinum að 
flokka glífósat sem líklegan krabba-
meinsvald í fólki. Auk þess hefur 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
(WHO) sent frá sér yfirlýsingu þar 

sem sagt er að hún telji líklegt að 
glífósat geti verið hættulegt mönnum 
og hugsanlegur krabbameinsvaldur. 

Leifar af efninu hafa fundist 
í ýmiss konar matvælum eins og 
brauði, bjór og víni. Auk þess sem 
það hefur mælst í talsverðu magni 
í brjóstamjólk sængurkvenna og í 
þvagi barna og fullorðinna. 

Á síðasta ári skrifuðu 1,4 millj-
ónir Evrópubúa undir yfirlýsingu þar 
sem farið var fram á að glífósat verði 
bannað. 

Leyfi til sölu á glífósat
að renna út

Nái nefndin sem fjallar um 
heilsufarsáhrif glífósat ekki niður-
stöðu, eða verði niðurstaða hennar 
að efnið sé hættulegt mönnum, mun 
leyfi framleiðenda til að selja glífósat 
í löndum Evrópusambandsins renna 
út 30. júní næstkomandi. 

Þrátt fyrir að leyfið renni hugsan-
lega út 30. júní á þessu ári er talið 
líklegt að fyrirtækin fái tólf mánaða 
aðlögunartíma til að taka plöntueitur 
sem innihalda glífósat af markaði. 

Round up, sem inniheldur glí-
fósat, er mest notaða plöntueitur í 

landbúnaði Evrópu og uppspretta um 
eins þriðja af tekjum framleiðandans 
Monsanto í álfunni. Efnið er talsvert 
notað hér á landi, bæði af opinberum 
aðilum og einstaklingum. 

Monsanto gæti lækkað í verði

Samningaviðræður um yfirtöku 
þýska risa- og efnaframleiðslufyr-
irtækisins Bayer á Monsanto hafa 
staðið í meira en ár. Verði glífósat 
bannað í Evrópu er líklegt að verð á 
hlutabréfum í Monsanto muni lækka 
verulega. 

Bent hefur verið á að verði glí-
fósat alfarið bannað mun það hafa 
gríðarleg áhrif á matvælaframleiðslu 
í Evrópu. Efnið er notað til að halda 
niðri óæskilegum plöntum á ökrum 
með nytjaplöntum og auki þannig 
uppskeruna. 

Fulltrúar Bretlands í nefndinni 
eru helstu stuðningsmenn þess  
að leyfi til að selja glífósat í 
Evrópusambandinu verði endurnýjað 
en fulltrúar Þýskalands, Svíþjóðar og 
Ítalíu leggjast gegn því undir forustu 
Frakka. Notkun á glífosat er reyndar 
alfarið bönnuð í Frakklandi.  /VH

Plöntueyðingarefni:

Glífósat hugsanlega bannað í 
löndum Evrópusambandsins

Round up, sem inniheldur glífósat, er mest notaða plöntueitur í landbúnaði Evrópu.

Styrkir til landbúnaðar í Bandaríkjunum þeir mestu í áratug:

Borgar sig ekki að nýta uppskeruna
− Um 25% af tekjum bænda verða í formi styrkja
Flest bendir til að styrkir til maís- 
og sojaræktenda í Bandaríkjunum 
verði þeir mestu í áratug á þessu 
ári. Heimsmarkaðsverð á maís og 
soja hefur hrunið vegna offram-
boðs. 

Miklar birgðir og mikil uppskera 
á korni og soja hafa valdið því að 

verð fyrir afurðirnar hefur fallið 
gríðarlega og er nú svo komið að 
það borgar sig ekki fyrir bændur að 
sækja uppskeruna á akurinn. 

Samkvæmt því sem segir í yfir-
lýsingu frá landbúnaðarráðuneyti 
Bandaríkjanna er reiknað með að 
styrkir til maís- og sojabænda verði 

þeir mestu á þessu ári í einn og hálfan 
áratug. Gangi spáin eftir verða um 
25% af tekjum bænda í formi styrkja. 
Tekjur bænda af ræktun í dag eru um 
helmingur af því sem þær voru fyrir 
þremur árum og í mörgum tilfellum 
svarar ekki lengur kostnaði að sá 
maís eða soja.  /VH
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Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing 
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020 

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá

Á Íslandi í 15 ár - 10 ára verksmiðjuábyrgð

Á Íslandi eru 2,6 ha gólfbita frá Andersbeton 

Gólf - Einstök hönnun
léttari  -  sterkari - 

hreinsa sig betur - hálkuvörn
Þolir 4000kg öxulþunga

www.andersbeton.com 

G. Skaptason, Starengi 13, 800 Selfoss. Sími 481 1020  
gsm 893 4334, netfang: gskapta@internet.is

Sala og ráðgjöf Norðurlandi: Benedikt Hjaltason, 
Akureyri. Sími 894 6946, netfang: bigben@simnet.is
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Helstu nytjadýr heimsins 

Pöddur, sem oft kallast randa-
flugur, býflugur, hunangsflugur 
og geitungar, hér á landi eru af ætt 
býflugna en tilheyra mismunandi 
ættkvíslum. Býflugur eru ræktað-
ar víða um heim til framleiðslu á 
hunangi. 

Nokkur ruglingur er í greiningu 
á hunangs- og býflugum en flestir 
þekkja geitunga eða vespur strax 
og þær birtast. Þrátt fyrir að þekktar 
séu ríflega 20 þúsund tegundir af 
býflugum í heiminum lifa þær ekki 
villtar hér á landi en ræktun þeirra 
hefur færst í aukana. Býflugur (Apis 
mellifera) í ræktun eru stundum 
kallaðar hunangsbý og flokkast í 29 
undirtegundir. 

Hér á landi finnast fimm 
tegundir hunangsflugna (Bombus 
sp.) eða humla, móhumla (B. 
jonellus), garðhumla (B. hortorum), 
húshumla (B. lucorum), rauðhumla 
(B. hypnorum) og ryðhumla (B. 
pascuorum).

Móhumla hefur verið hér lengi en 
hinar tegundirnar seinni tíma viðbót 
við fánu landsins. Húshumla sem 
barst til landsins um 1980 vaknar til 
lífsins skömmu eftir miðjan apríl og 
því yfirleitt fyrsta stóra randaflugan 
sem við sjáum á vorin. Fyrst á vorin 
nærast humlur alfarið á frjókornum 
og hunangi víðitegunda.

Fjórar tegundir geitunga eða 
vespa hafa fundist hér á landi. 
Húsageitungur (Paravespula 
germanica), holugeitungur (P. 
vulgaris), roðageitungur (P. rufa) 
og trjágeitungur (Dolichovespula 
norwegica). Allt eru þetta 
nýtilkomnar tegundir en fyrsti 
geitungurinn fannst hér á landi 
í Reykjavík árið 1973. Það var 
húsageitungur. 

Bolur hunangs- og býflugna er 
bústinn en geitungar eru mjóslegnari. 
Bolur allra randaflugan hér á landi 
er loðinn og dökkur með gulum eða 
rauðum rákum og greinileg skil eru 
milli fram- og afturbols. Þær hafa 
stór margskipt augu, fjóra vængi og 
sex loðnar lappir. Sumar tegundir 
hafa hvassan stungubrodd aftast á 
afturbolnum.

Áætluð heimsframleiðsla 1,7 
milljón tonn

Hunang er sú afurð býflugna sem 
flestir þekkja og er vinsælust. 
Býflugur vinna hunang með því að 
safna sætuefni úr blómum og flytja 
það í býflugnabúið þar sem því er 
safnað sem forða. Allar tegundir 
býflugna framleiða hunang sem 
menn hafa nýtt sér frá ómunatíð en 
aðeins ein, A. mellifera, er ræktuð í 
stórum stíl. 

Áætluð framleiðsla á hunangi í 
heiminum er samkvæmt  Matvæla- 
og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna (FAO) 1,7 milljón tonn. 
Árið 2013 var framleiðslan í Kína 
470 þúsund tonn, 90 tonn í Tyrklandi, 
80 tonn í Argentínu og 70 tonn í 
Úkraínu og Rússlandi. 

Helsti útflytjandi hunangs í heim-
inum hvað magn varðar er Kína. 
Kína er einnig í fyrsta sæti hvað 
varðar útflutningsverðmæti hun-
angs en Nýja-Sjáland í öðru sæti, 
Argentína í því þriðja, Mexíkó í 
fjórða sæti og Þýskaland því fimmta. 

Bandaríkin eru aftur á móti það 
land í heiminum sem flytur inn mest 
af hunangi.

Tæpt tonn í góðu ári

Hér á landi er framleiðsla á hunangi 
tæpt tonn í þokkalegu ári. Undanfarin 
tvö ár hafa verið fremur óhagstæð í 
býflugnarækt og framleiðslan verið 
talsvert minni. Gott bú hér á landi 
með 30 til 40 þúsund flugum á í 
góðu ári að geta gefið milli 50 og 
60 kíló á ári. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum 
Hagstofu Íslands var innflutningur 
á náttúrulegu hunangi árið 2015 rúm 
142 tonn.

Marg- og einblóma hunang

Hunang er oftast flokkað eftir 
blómunum sem sætuefnið er sótt í. 
Sætuefnið í margblómahunangi er 
sótt í engi eða svæði þar sem vaxa 
margar tegundir blómjurta. Bragð 
margblómahunangs er breytilegt 
eftir svæðum og hvaða blóm vaxa 
og blómstra á hverjum stað á hverj-
um tíma. 

Einblómahunang verður til þegar 
flugurnar safna sætuefninu á svæði 
þar sem ein blómstrandi planta ræður 
ríkjum. Dæmi um þetta eru svæði þar 
sem sólblóm, lavender eða bláber 

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Drottning og þernur.
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eru ræktuð í stórum stíl. Þess konar 
hunang ber sterkan keim og oft lit 
plöntunnar sem sætuefnið er úr. 

Bývax mikið notað í snyrtivörur

Auk hunangs framleiða býflugur 
bývax sem þær nota sem bygging-
arefni í búin en það er einnig notað 
í snyrtivörur, matvæli og til lyfja-
framleiðslu og til að búa til kerti, 
skóáburð og húsgagnaolíu. Indland 
er stærsti framleiðandi bývax í heim-
inum, tæp 25 tonn á ári.

Iðnar þernur

Verkaskipting innan býflugnabúa er 
mikil og er staða flugnanna ákveðin 
af aldri þeirra. Drottningar eðla sig 
tveimur vikum eftir að þær klekjast 
og við allt að 20 drunta, karlbýflugur,  
og safna þannig sæði sem þær nota 
yfir sumarið. Eftir mökun verpa þær 
eggjum og frjóvga þau eftir þörfum.
Vitað er til að drottningar hafi lifað 
í átta ár. 

Karlflugur klekjast úr ófrjóum 
eggjum og því með sama erfðamengi 
og drottningin. Helsta hlutverk þeirra 
er að fljúga milli búa og makast við 
drottningar. Kvenflugurnar, þernur 
og tilvonandi drottningar klekjast 
aftur á móti úr frjóvguðum eggjum. 
Þernurnar ná ekki kynþroska í búinu 
vegna lyktarefna sem drottingin 
gefur frá sér og kallast ferómon. 
Þernurnar, sem að jafnaði lifa þrjá-
tíu daga, eru vinnudýr búsins. Þær 
stækka búin og þrífa og sjá um að 
safna blómasafa, framleiða hunang 
og fæða lirfurnar. 

Býflugur eru einstaklega iðin 
kvikindi og sagt er að fluga í söfn-
unarleiðangri fljúgi á 20 til 25 kíló-
metra hraða í eins til átta metra hæð 
eftir veðri. Þær geta heimsótt allt 
frá 50 og upp í nokkur þúsund blóm 
í einni og sömu söfnunarferðinni, 
allt eftir því hvernig safnast. Yfirleitt 
eru býflugur ekki utan búsins nema 
í hálfa til eina klukkustund. 

Flókið samskiptakerfi

Býflugur hafa þróað með sér flók-
ið samskiptakerfi sem byggist á 
efnum og lykt sem þær gefa frá sér. 
Samskiptin byggjast einnig á hegð-
unarmunstri og eins konar dansi 
sem söfnunarþernur nota til að segja 
öðrum sér líkum hvar sæturík blóma-
engi sé að finna. 

Því er stundum haldið fram að 
vegna byggingar sinnar og þyngdar 
sé það brot á náttúrulögmálum að 
humlur skuli fljúga. Flugtækni humla 
byggist á annarri tækni en dýr með 
tvo vængi. Humlur eru með fjóra 
stutta vængi sem þær blaka frekar í 
takt við þyrluvængi og vængi fugla 
og gengur prýðilega að fljúga með 
þeim. 

Býflugnabú 

Bú ræktaðra býflugna eru oftar en 
ekki kassi sem hægt er að opna að 
ofan. Í kassanum eru vaxhólf með 
sexhyrndu munstri og sama munstur 
er að finna í búum villtra býflugna. 
Munstrið á klæðningu Hörpu í 
Reykjavík líkist að mörgu leyti 
munstri í býflugnabúi.

Hellaristur sýna menn safna 
hunangi

Áhöld eru uppi um hvort forver-
ar alibýflugna, A. mellifera, séu 
upprunnar í hitabelti Afríku eða 
í Suðaustur-Asíu og frá hvorum 
heimshlutanum þær hafi dreifst um 
heiminn. Steingerðar minjar flugna 
af ættkvíslinni Apis hafa fundist í 
Evrópu og taldar vera um 34 milljóna 
ára gamlar. Blómaplöntur komu fram 
fyrir um 200 milljónum ára og for-
verar býflugna þróuðust með þeim,

Talið er að áar okkar hafi fyrst 
safnað hunangi sem fæðu úr búum 
villiflugna og til eru hellaristur í 
Afríku, Evrópu og Ástralíu sem 
sýna slíka söfnun. Elstu minjar 
um ræktun býflugna eru frá því 
um 5000 fyrir upphaf okkar tíma-

tals en talið er að hún hafi hafist í 
frumstæðri mynd 15 þúsund árum 
fyrr. Fornleifarannsóknir á Krít og 
á Grikklandi hafa dregið fram í 
dagsbirtuna 3.000 ára gamlar ofnar 
strákúpur og kúpur úr brenndum leir. 
Í Egyptalandi eru til 3.500 ára mynd-
ir sem sýna menn annast býkúpur. 
Kínverjar hófu snemma að rækta 
býflugur og gáfu út kennslubók 
um býflugnarækt nokkrum öldum 
á undan Vesturlandabúum.

Fyrir nokkru fundust við forn-
leifauppgröft í Ísrael þrjátíu þriggja 
hæða og ríflega 3.000 ára gamlar 
býkúpur. Talið er að um milljón býfl-
ugur hafi getað hafst við í kúpunum 
og framleitt um hálft tonn af hunangi 
á ári. 

Aristóteles, sem var uppi um 350 
árum fyrir Krist, fjallaði um býflugur 
í einu af ritum sínum og Rómverjar 
stunduðu umfangsmikla býflugna-
rækt á blómaskeiði Rómaveldis. 

Býflugnarækt hefur verið stunduð 
í Evrópu í að minnsta kosti þrjú þús-
und ár en býflugnarækt barst vestur 
yfir Atlantshafsála eftir að Kólumbus 
og kónar hans römbuðu á Suður-
Ameríku. 

Talið er að fyrstu alibýflugurnar 
hafi verið fluttar til Norður-Ameríku 
1622. Mormónar fluttu þær með sér 
yfir Klettafjöllin í Norður-Ameríku 
um miðja nítjándu öld og þær voru 
fluttar sjóleiðis til Kaliforníu-ríkis 
um svipað leyti. 

Hunang var helsta sætuefni manna 
áður en sykur kom til sögunnar. 

Býflugur í skáldskap

Shakespeare vísar oft til býflugna 
í verkum sínum og notar hegðun 
þeirra til að lýsa kostum og löstum 
í samfélagi manna. Þegar Sherlock 
Holmes sest í helgan stein flytur 
hann til Sussex í Devon og leggur 
stund á býflugnarækt. 

Býflugur eru viðfangsefni vin-
sællar teiknimyndar sem heitir Bee 
Movie.

Trú og goðsagnir

Samkvæmt grískum goðsögnum 
var það gyðjan Melissa sem kenndi 
mönnum að nýta sér hunang og 
til er gullnæla frá sjöttu öld fyrir 
Krist sem sýnir hana í býflugnalíki. 
Í Austurlöndum nær var býflugan 
talin vera tengiliðir við undirheima. 
Í guðatali Mayar í Suður-Ameríku er 
að finna guðinn Ah Musen Kab sem 
var nátengdur villtum býflugum. 

Samkvæmt sköpunarsögu San-
fólksins í Kalaharí-eyðimörkini 
ætlaði býfluga að fljúga með engi-
sprettu yfir stórt fljót sem aðskildi 
tvo heima. Býflugan þreyttist á flug-
inu og varð að skilja engisprettuna 
eftir á blómi sem flaut í ánni miðri. 
Engisprettan drapst skömmu síðar 
en áður en býflugan yfirgaf hana 
sáði hún fræi í líkama hennar og upp 
af því fræi álaði fyrsti maðurinn. 

Í egypskum goðsögum segir 
að býflugur hafi orðið til þegar tár 
guðsins Ra féllu í eyðimerkursandinn 
og gyðjan Kamadeva í hindúasið á 
boga sem gerður er úr býflugum. 

Hunang gegnir veigamiklu 
hlutverki í helgihaldi margra trúar-
bragða og ákveðin uppsett hártíska 
kvenna minnir einna helst á býkúpu.

Býflugum í heiminum
fækkar hratt

Fækkun villtra býflugna víða um 
heim undanfarin ár er alvarlegt 

áhyggjuefni þar sem þær sjá um 
frjóvgum stórs hluta blómstrandi 
plantna í heiminum og eru gríðar-
lega mikilvægar þegar kemur að 
aldinrækt og aldinframleiðslu. 
Humlur eru einnig mikið notaðar til 
frjóvgunar í gróðurhúsum og fluttar 
inn frá Hollandi í sérstökum kössum 
í þeim tilgangi.

Nýjar rannsóknir benda til að ein 
af hverjum tíu býflugnategundum 
kunni að deyja út á næstu árum. 
Áhuga- og fræðimenn um býflugur 
hafa sett fram ýmsar hugmyndir um 
hvers vegna býflugur drepast í tug 
og hundruðum milljónum saman án 
viðhlítandi skýringa. Sumir kenna 
loftslagsbreytingum um en aðrir 
óhóflegri notkun skordýraeiturs og 
aukins landbúnaðar.

Til að bæta gráu ofan á svart 
hefur komið í ljós að sníkill sem 
leggst á innyfli blýflugna og veldur 
dauða þeirra er farinn að breiðast 
út með miklum hraða. Sníkillinn, 
sem er upprunninn í Asíu, gerir 
nú víðreist um heiminn og hefur 
meðal annars fundist í býflugum á 
Bretlandseyjum. Hann er reyndar 
kominn út um allan heim nema til 
Íslands og Álandseyja.

Býflugur á Íslandi

Samkvæmt upplýsingum sem er 
að finna á byflugur.is eru ekki til 
neinar heimildir um býflugnarækt 
hér á landi fyrr en á tuttugustu öld. 

Árið 1934 gaf Þjóðvinafélagið 
út bókina Býflugur eftir Maurice 
Maeterlinck í íslenskri þýðingu. 
Tæpum fjórum áratugum seinna 
gaf Hið íslenska bókmenntafélag 
út aðra merkilega bók um býflugur 
sem heitir Bera bý þar sem Karl von 
Frisch, einn af frumkvöðlunum í 
atferlisfræði dýra, segir frá rann-
sóknum sínum á býflugum. Frisch 
var maðurinn sem áttaði sig á og 
greindi frá dansi býflugna sem orkar 
sem vegvísir á gjöful blómaengi.

Samkvæmt byflugur.is voru flutt 
til landsins býflugnabú frá Noregi 
árin 1936 og 1938. Búin gáfu um 
10 kíló af hunangi en flugurnar 
lifðu ekki veturna af. Árið 1951 
flutti Melitta von Urbancic, frá 

Austurríki, inn bú frá Skotlandi og 
tvö næstu ár þar á eftir frá Noregi og 
hélt býflugur í Reykjavík í nokkur 
ár. 

Melitta von Urbancic og Geir 
Gígja stofnuðu Býræktarfélag 
Íslands árið 1953. Árið 1960 var 
Melittu gert að drepa flugurnar sínar 
og fjarlægja búin vegna óánægju 
nágranna. 

Árin 1975 og 1976 flutti Olgeir 
Möller inn bú frá Danmörku en þau 
bú lifðu ekki veturna af.

Býflugnarækt í dag

Aldamótaárið 2000 var  stofnað 
nýtt félag um býflugnarækt 
á Íslandi og fékk það heitið 
Býflugnaræktendafélag Íslands. 
Egill Rafn Sigurgeirsson, formað-
ur félagsins, segir að meðlimir 
félagsins séu um 120 og að um 
100 séu virkir ræktendur. Meðlimir 
félagsins eru dreifðir um allt land 
en fæstir á Austfjörðum og flestir 
á suðvesturhorninu.

„Í mjög grófum dráttum fer 
býflugnarækt þannig fram að fólk 
fer á námskeið hjá félaginu og kaup-
ir síðan bú í gegnum það. Félagið 
flytur inn bú frá Álandseyjum 
vegna þess að það er eina landið í 
heiminum sem er með sjúkdóma-
lausar bý  flugur fyrir utan Ísland. 
Búin koma hingað í seinni hluta 
júní og eru sett í þar til gerðar kúpur 
eða kassa með römmum og vaxi 
og gefur flugunum fóður, sykur og 
frjódeigsfóður fyrstu vikurnar til að 
hjálpa þeim af stað. Ef allt fer vel 
og sumarið er gott geta byrjendur 
í býflugnarækt fengið allt að tólf 
kíló af hunangi úr einu slíku búi 
fyrsta árið. 

Á haustin er flugunum í hverju 
búi gefinn sykur, 20 til 30 kíló, sem 
er leystur upp í vatni og er vetrar-
forði þeirra í staðinn fyrir hunangið 
sem við tökum frá þeim. Síðan er 
beðið fram á vor og vonað að flug-
urnar lifi veturinn af. 

Egill segir að gott skjól sé 
eitt það allra mikilvægasta til að 
býflugnarækt heppnist vel og að 
búin þurfi helst að vera staðsett í 
hitapolli. 

Mynd / VH.
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Flekkudalur var í eigu jarðar þar 
sem kirkja var. Miklar heimildir 
eru hérlendis um kirkjur og eign-
ir þeirra, en eignir kirkna hafa 
ekki verið mikið rannsakaðar. 
Kirkjuhúsið, prestur og allt sem 
kirkjunni fylgdi, kostaði peninga 
og til þess að hægt væri að standa 
undir þeim kostnaði urðu kirkjur 
að vera á góðum jörðum. Einnig 
áttu kirkjur og kirkjustaðir oft 
fjalllendi, jarðir, eyjar og ítök í 
lönd annarra jarða. 

Ástæðan fyrir því að kirkjur áttu 
fjalldali hlýtur að vera, að þeir hafa 
verið mikil og verðmæt eign. Það 
stríðir gegn heilbrigðri skynsemi að 
fjalllendi hafi stundum verið undir 
annars konar eignarrétti en aðrar 
eignir kirkna eins og t.d. jarðir og 
eyjar. 
  Nú verður farið yfir kröfusvæði 
um þjóðlendur í Dölum og gerðar 
athugasemdir við hvert svæði fyrir 
sig, en fyrst farið yfir kirknaeignir. 

Snóksdalur (s. 81)

Botn við Svínbjúg var land í eigu 
kirkjunnar í Snóksdal. Í inngangi í 
Kröfum um Hörðudal stendur: 

Líklegt er að einhver hluti þess 
svæðis… hafi verið innan landnáms. 
Hins vegar eru landnámslýsingar 
óljósar um afmörkun þess svæðis 
sem numið var. Þá er á því byggt 
að hafi svæðin verið numin hafi það 
ekki verið með þeim hætti að beinn 
eignarréttur hafi stofnast, heldur 
aðeins takmörkuð eignarréttindi, 
svo sem afréttarnot, eða þá að beinn 
eignarréttur hafi síðar fallið niður, 
hafi svæðin á annað borð verið 
numin til eignar, og svæðið tekið til 
takmarkaðra nota annarra. 

Svipaður texti er við aðrar 
kröfulýsingar. Hér er sagt að sumt 
af landi í Hörðudalshreppi og sumt 
af landi Snóksdals hafi verið undir 
beinum eignarrétti en annað ekki. 
Landnámslýsingar eru augljósar; 
Auður nam alla Suðurdali eins og 
segir hér í upphafi greinar. Túlkun 
í Kröfum á landnámslýsingum er 
að dalur merki að aðeins hafi verið 
numinn dalbotninn. 

Nýyrðasmíð og ný merking orða 
og hafa mjög einkennt þjóðlendu-
málin og hér er komin ný merking 
í orðið „dalur“, sú túlkun er gagn-
stæð heilbrigðri skynsemi. 

Orðið dalur sem landfræðilegt 
hlýtur að merkja allt vatnasvæði 
dalsins. Í Orðsifjabók Ásgeirs 
Blöndals er skýring á orðinu dalur: 
„alldjúp, aflöng lægð milli fjalla.“ 

Elsta heimild um að Snóksdalur 
hafi átt Botn hjá Svínbjúgi er talin 
frá 1340 (Íslenzkt fornbréfasafn. II. 
s. 736). 

Um Snóksdal segir í Jarðabók 
Árna og Páls (VI. 24), að hagar 
séu „þrönglendir“. Selstaða heyrir 
þar til, sem kirkjan á, á Botni við 

Svínbjúg; …er þó að stóru gagni, 
en mjög langt til.“ 

Þetta er eitt af mörgum dæmum 
um að kirkjum tilheyri land nokkuð 
langt í burtu, en sú eign hefur þó 
hlotið að vera eftirsóknarverð og 
arðbær. Torvelt er að skilja Kröfur 
s. 82, að Botn „sé svæði utan eignar-
landa og teljist því þjóðlenda.“ 

Átti kirkjan ekki Botn og er hann 
þá ekki eignarland hennar, þótt 
svæðið sé ekki samliggjandi öðru 
landi Snóksdals? 

Á s. 83 stendur í Kröfum að 
kirkjan í Snóksdal „hafi átt þar tak-
mörkuð réttindi í formi selstöðu.“ 
Er hér átt við að eignarrétturinn hafi 
verið takmarkaður við selstöðu, en 
hvernig getur selstaða takmarkað 
eignarréttindi? 

Á sömu síðu er sagt að Botn sé 
„landfræðilega aðskilið heimalandi 
kirkjunnar í Snóksdal af öðrum jörð-
um.“

Rangt er að Snóksdalur hafi 
verið heimaland kirkjunnar, því að 
í Snóksdal var eins og á Staðarfelli 
bændakirkja, ekki staður. Einnig má 
nefna, að Jón Jónsson í Hlíð sagði í 
sóknalýsingu Miðdalaþinga (s. 36):

... engin jörð á selför í annars 
land nema Hamraendar eiga selför 
í Hlíðartúnsland.“ Ekki taldi Jón að 
sel frá Snóksdal væri í landi annarrar 
jarðar. Hvaða skynsamleg rök eru 
þá fyrir því að fjalllendi kirkna hafi 
verið undir annars konar eignarrétti 
en aðrar fasteignir þeirra? 

Sauðafell (s. 93) 

Sauðafellsselland. Þar stendur (s. 
94): 

„Ljóst þykir af heimildum um 
svæðið og landfræðilegum aðstæð-
um að það hafi aldrei verið undir-
orpið beinum eignarrétti og að nýt-
ing þess hafi ekki verið með þeim 
hætti.“ 

Þetta er rangt. Í Íslenzku forn-
bréfasafni (IX. s. 240) segir: 

„… um ágreining … um land 

það, er liggr fram frá Hlíðartúni 
og kallað er Teigr, hvort það skylldi 
helldr heyra til Hamraendum eða 
Hlíðartúni.“ Dómsorðið er svohljóð-
andi: „æfenlega vera og vered hafa 

Hlijdartüns eign tijttnefndann Teig.“ 
Þarna er Teigur dæmdur eign 

Hlíðartúns. Jörðin Hlíðartún var 
eign kirkjunnar á Sauðafelli, sbr. 
Jarðabók Árna og Páls. VI. 33. 

Svæðið hefur verið undir beinum 
eignarrétti samkvæmt skilningi þess 
orðs í Kröfum. 

Kvennabrekka (s. 95)

Geldingadalur er eitt þeirra svæða 
úr eigu kirkna sem krafa er gerð um 
að verði talið þjóðlenda. Í máldaga 
Kvennabrekku frá 1375 stendur: 

„... kirkjan á selför í Geldingadal 
og hann allan.“ 

Í seinni landamerkjabók 
Dalasýslu númer 29 segir Jóhannes 
L. L. Jóhannsson:

„... sel og afsala sjálfseignar-
bóndanum Benedikt Þórðarsyni á 
Háafelli í Miðdalahreppi landspildu 
þá, sunnanvert á Geldingadal og 
sem tilheyrt hefur ljensjörðinni á 
Kvennabrekku,“

Ekki er skiljanlegt hvers vegna í 
Kröfum stendur: 

„... liggur utan landamerkjabréfa 
og annarra landamerkjalýsinga 
aðliggjandi svæða.“ 

Þó eru tilgreind landamerki 
Geldingadals í landamerkjabréfi 
Kvennabrekku. Hvers vegna kemur 
upp sá nýi skilningur að land verði 
að þjóðlendu ef það er aðskilið öðru 
landi jarðarinnar? 

Kröfur um þjóðlendur í Dölum −2. hluti
− Helstu kirknaeignir

Dr. Einar G. Pétursson.

Gamli kirkjustaðurinn á Hvoli með hvolnum Kastala. Bergið fyrir ofan er ýmist nefnt Hvolsberg eða Mávaberg. 
Strýtan Kerling til vinstri.  Mynd / Daníel Bergmann

Horft eftir selgötu inn Geldingadal. Hallgerðarhnúkur efst á miðju Geldinga-
felli vinstra megin.  Mynd / Björn Þorsteinsson

Í Hólsbotni. Stóri-Smjörhnúkur í miðju. Draugagil hægra megin og Smjör-
hnúksgil vinstra megin við hann.  Mynd / Björn Þorsteinsson. 
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Vatnshorn (s. 100)

Stóra-Vatnshornsmúli er nefndur í 
Gíslamáldögum (Íslenzkt fornbréfa-
safn. XV. s. 599) og þar eru landa-
merki tilgreind, en hann er fráskilinn 
öðru landi Vatnshorns. Með dagsetn-
ingunni 5. apríl 1749 er í núgildandi 
lagasafni „Konungsbréf (til bisk-
ups), er löggildir máldagabók Gísla 
biskups Jónssonar.“ Þar stendur að 
Gíslamáldagar skulu löggildir sem 
„kirkjuregistur eða máldagabók“. 

Undarlegt er að ekki sést vitnað 
til þessa ákvæðis í þjóðlendumálum. 
Þetta ákvæði á einnig víðar við t. d. 
um Geldingadal. Svæðið er skilið frá 
öðru landi jarðarinnar og því er sagt 
er að þetta „sé svæði utan eignar-
landa og teljist því þjóðlenda.“ 

Stóri-Skógur 
(Þykkviskógur - s. 104)

Vatns-Þverdalur eða Þverdalur er 
fyrst nefndur sem eign Þykkvaskógs 
í bréfi frá 1427 (Íslenzkt fornbréfa-
safn. IV. s. 346). Jörðin er metin á 60 
hundruð og byggðist hið háa mat m. 
a. á því að jörðin átti Þverdal. Um 
Vatns-Þverdal er (s. 62 og 63) vitn-
að í Árbók Ferðafélagsins 1997 (s. 
204). Ekki er þó þaðan tekin frásögn 
Sturlungu af því er Vatnsfirðingar 
fóru 1229 − „ofan eftir hálsinum 
með Þverdal og ofan að auðna-
túni því er að Einarsteigi heitir við 
Þvergil upp frá Kaldakinn.“ 

Orðið auðnatún bendir til þess 
að þegar á 13. öld hafi þarna verið 
eyðibýli og því snemma hafist 
byggð í Einarsteigi.

 Hér er eitt af fjölmörgum 
dæmum um að land hafi mjög 
snemma byggst til fjalla. Einnig 
styrkir eignarhald Stóra-Skógs í 
Miðdölum á Þverdal að Þverdalur 
tilheyrði Miðdalahreppi, en land-
fræðilega er hann allur innan 
Haukadalshrepps. Síðan kemur 
formúlan að Þverdalur „sé svæði 
utan eignarlanda og teljist því þjóð-
lenda.“

Hvoll (s. 108)

Svínadalur/Hölknárdalsheiði/
Hvolssel. Kirkjustaðurinn Hvoll 
átti Svínadal. Hér eru vanalegar 
formúlur á rökstuðnings: 

„svæði utan eignarlanda“, 
„aldrei verið undirorpið beinum 
eignarrétti“ og loks „svæðið hafi 
aðeins verið undirorpið takmörk-
uðum réttindi [svo] og aðskilið 
heimalandi jarðarinnar.“ 

Á s. 75 í Kröfum er vitnað í 
Þorstein Þorsteinsson í Árbók 
Ferðafélags Íslands 1947 um 
Hvolssel en í framhaldi af tilvitnun 
stendur:

„Þar á slóðum tel ég vafalaust, 
að bærinn Hafratindar hafi staðið ... 
Snorrastaðir var bær á þeim slóðum 
á 13. öld.“ 

Hér er ljóslega sama hlutdrægni 
og nefnd var við Flekkudal og 
Þverdal. Ljóst er að land Hvols á 
Svínadal hefur verið numið og hefur 
á fyrri öldum verið undir beinum 
eignarrétti samkvæmt „hugmynd-
um“ í Kröfum. 

Hér var farið yfir kröfur um þjóð-
lendur á fjalllendi í eigu alkirkna, 
en nú verða athugaðar kröfur um 
þjóðlendur í lönd bænhúsa og hálf-
kirkna.

Hrafnabjörg (s. 83) 

Fjal l lendi  Hrafnabjarga. 
Hrafnabjörg voru stór jörð 60 hund-
ruð og þar var bænhús, en jörðinni 
var skipt í tvennt og að auki var 
Seljaland byggt úr landi hennar á 
17. öld. Á s. 85:

„Engar heimildir eru um landa-
merki eða aðra afmörkun jarðar-
innar Lauga en telja verður að líta 
megi svo á að Laugar séu ekki innan 
þess landsvæðis sem hér er gerð 
krafa í, sbr. fyrrgreint kaupbréf frá 
1393.“ 

Hvar hefur þá bærinn Laugar 
verið? Ekki er hægt að finna honum 
stað annars staðar. Síðar stendur:

„…virðist mega ráða að í 
framangreindri landamerkja-
lýsingu jarðarinnar Hrafnabjarga 
í tilvísuðu kaupbréfi hafi falist 

lýsing á svæði sem annars vegar 
er undirorpið beinum eignarrétti, 
og hins vegar óbeinum eignarrétti 
þ.e. á hinu svokallaða fjalllendi 
Hrafnabjarga. Landsvæðið hafi 
þannig vissulega verið talið til-
heyra jörðinni Hrafnabjörgum, en 
í þeirri tilheyrslu hafi hins vegar, 
að mati íslenska ríkisins, einungis 
falist takmörkuð réttindi, þ.e. upp-
rekstrarréttur og selstaða.“ 

Sel frá Hrafnabjörgum var 
um 1700 talið vera þar sem bær-

inn Laugar var. (Jón Samsonar-
son. „Hörðudalshreppur.“ 
Breiðfirðingur. 61–62 (2003–2004). 
115–116.) 

Af þessu er ljóst, að hluti lands 
Hrafnabjarga hefur samkvæmt 
Kröfum átt að vera undir beinum 
eignarrétti en annar hluti ekki. 
Hvernig getur svona lagað staðist? 
Er hér um nokkuð annað að ræða en 
hreina geðþóttaákvörðun?

Dr. Einar G. Pétursson

Fjárrétt frá Skógsmúla undir Rauðugljúfrum við Þverá. Mynd / Björn Þorsteinsson

Fimmtudagur
föstudagur
laugardagur

Sunnudagur

Fjölbreytt dagskrá í 
boði alla dagana og 
óhætt að lofa 
einhverju fyrir alla, 
konur jafnt sem karla.

VIÐ HRAFNAGIL í  EYJAFJARDARSVEITTEESARAARRRAFAFLL í í  

Sjáumst í  sólinni í sumar !
4. - 7. ágúst 2016

HANDVERKSHÁTÍÐ OG 

LANDBÚNAÐARSýNING

kl. 12-19

kl. 12-18

www.handverkshatid.is  -  finndu okkur á facebook

Ný Honda TRX 500 til sölu um 300 þúsund króna kaupauki fylgir 
hjólinu í formi spils, brettakanta, hiti í stýri og þumli, hlífðarplötur 

undir öllu hjólinu, dráttar kúla, álfelgur, stærri dekk, ljós.
Verð 2,350,- kr staðgreitt. 2 ára ábyrgð
Upplýsingar í síma: 899 8111, Eiður.

Bústjóri 
í 100% starf

Reykjabúið í Mosfellsbæ óskar eftir að ráða bústjóra í fullt starf.

Menntun á sviði landbúnaðar eða reynsla er nauðsynleg.

Starfið er mjög fjölbreytt og áhugavert fyrir þá sem vilja starfa 
við landbúnað.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Jón Magnús 
Jónsson í síma  892-1145 eða sendið umsókn á netfangið  
reykjabuid@kalkunn.is

Reykjabúið í Mosfellsbæ er eitt elsta starfandi alifuglabú landsins. Þar eru 
ræktaðir bæði kjúkingar og kalkúnar. Þetta er fjölskyldubú sem rekið er í 
fallegu og gróðursælu umhverfi við rætur Reykjafjalls og austur í Ölfusi. Á 
Reykjum er einnig heimasala þar sem kalkúnaafurðir eru seldar beint til 
neytenda. Heimasíða Reykjabúsins er kalkunn.is. Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500

Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

Vogue 
fyrir heimil ið 

bíður uppá alhl iðalausn fyr i r 
hótelherbergið eða gist iheimi l ið.
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Til Sveipjurtaættarinnar teljast 
fleiri tegundir kryddjurta en 
minnst hefur verið á í fyrri pistl-
um. Þær þrjár sem hér verða til 
umræðu eru suðlægari og við-
kvæmari í ræktun undir berum 
himni við norrænar aðstæður en 
hinar fyrrtöldu. Hins vegar þríf-
ast þær tiltölulega vel í yfirbyggð-
um reitum eða plastbogahúsum 
hér á landi.

ANÍS, Pimpinella anisum, 
er einær sveipjurt sem senni-
lega á uppruna sinn að rekja til 
Miðjarðarhafslandanna, enda þótt 
hún vaxi nú villt um alla Vestur-
Evrópu. Anísnafnið er úr Biblíunni 
(Matteusarguðspjall 23:23), en 
fræðiheitið er afbökun úr orðinu 
„bipinnula“ sem þýðir tvö blað-
pör. Frá fyrstu tíð hafa menn 
haldið mikið upp á anísbragðið af 
fræjunum. Þau þóttu gefa góðan 
andardrátt, hressa og kæta. Steytt 
anískorn eyddu vogrís ef þau 
voru sett við augað. Sannarlega er 
heldur ekki hægt að liggja anísn-
um á hálsi fyrir þá tiltrú manna 
á honum að anísfræ, tuggið sem 
drukkið, yki hneigðir kynjanna til 
samrunans. Frá fornu fari hefur anís 
verið notaður í margvísleg jurtalyf 
hinna fyrri tíma apótekara. T.d. 
hóstasaft, hoffmannsdropa, verk 
og vindeyðandi, hikstamixtúrur, 
hægðastemmu fyrir kornabörn. 
Og ekki síst tannkrem.  Anís er 
sjaldan notaður í aðra matseld en 
bakstur og sælgætisgerð. Það er 
anísbragðið sem hefur gert hinn 
klassíska kóngabrjóstsykur svo 
vinsælan. Hins vegar á hann sér 
langa sögu í brugghúsunum og 
við brennivínsgerð. Aníslíkjör 
hefur verið vinsæll um aldaraðir. 
Hann þykir mjög sæluvaldandi og 
virka vel gegn þjáningum, hvort 
sem þær eru andlegar eða líkam-
legar. Rómaðastur aníslíkjöra hér 
um slóðir kallast Anisette og hafði 
svo rómantíska tilsvörun á marga 
unga foreldra í nágrannalöndunum 
á vissu árabili að stúlkubörn voru 
látin heita eftir honum. Í Danmörku 
og Svíþjóð skipta konur sem nú 
eru á fimmtugsaldri og bera þetta 
skírnarnafn nokkrum hundruðum.

Eina matargerðin, fyrir utan 
bakstur, sem ég man eftir að anís 
njóti sín í eru kálsúpur, einkum úr 
grænkáli og sprotakáli. Sumir hafa 
nú samt prófað hann saman við 
rabarbaragraut, en við misjafnar 
undirtektir. Blöð anísplöntunnar 
má nota sem blaðkrydd, en saxaður 
garðakerfill eða spánarkerfill finn-
ast mér betri valkostir.

Anís er fremur viðkvæmur í 
ræktun og þroskar hér fræ síðla 
sumars, sjaldan fyrr en undir haust. 
Og hann er viðkvæmur fyrir nætur-
frostum. Öruggast er að sá honum 
í reit á vorin. Gjarna í raðir eins 
og kúmeni. Bogar úr plaströrum 
eru spenntir yfir reitinn og plast-
-eða fisdúkur strengdur þar ofaná. 
Hæðin á bogunum þarf að vera 
um 80cm til að plönturnar klessist 
ekki undir þeim. Þegar plönturn-
ar blómgast þarf að láta rofa til í 
endanna ellegar að lyfta dúknum 
hlé- og sólarmegin svo að flugur 
komist að til að frjóvga blómin. 
Anís þarf að rækta í fremur köfn-
unarefnissnauðum jarðvegi, annars 
leggur hann allt of mikið kapp á 
blaðvöxtinn á kostnað blómanna. 
Hins vegar þarf hann drjúgt af fos-
fór og kalí. Einnig má sá anís inni 
í apríl og forrækta í pottum þar til 
hægt er að planta honum út í reit um 
miðjan júní. Þá blómgast plönturnar 
fyrr. Þegar fræsveipirnir þroskast 
eru þeir teknir af í heilu lagi og 
þurrkaðir eins og kúmen og síðan 
notaðir eftir hendinni. Úr þeim má 

pressa olíuna ef nægt fræmagn 
fæst. Til bragðefna og iðnaðarnota 
er olían notuð fyrst og fremst. Ekki 
má rugla anís saman við stjörnuanís. 
Sá síðarnefndi eru fræhús og fræ af 
runnanum Illicium verum sem upp-
runninn er og ræktaður í SA-Asíu.

KÓRÍANDER, Coriandrum sativ-
um, kemur upphaflega frá Litlu-
Asíu og Egyptalandi en hefur verið 
ræktaður Suður-Evrópu eins langt 
aftur og sögu ná. Hann dregur nafn 
sitt af gríska orðinu „koris“ sem 
þýðir veggjalús, en lyktin af plönt-
unni og lögum fræjanna þykir ekki 
minna smátt á þá óværu. Sem betur 
fer erum við fæst fær um að meta 
sannleiksgildi samanburðarins. 
Ræktun á kóríander í reitum utan-
húss gengur sæmilega hér á landi. 
En hann þarf hærri meðalhita til 
að þroska fræ. Því er hann mest 
ræktaður hér vegna blaðanna sem 
mikið eru notuð af þeim kokkum 
sem aðhyllast nýaldarmatseld og 
grænmetisfæði. Einkennilegt nokk 
skiptist fólk í tvo hópa gagnvart 
bragðinu af ferskum kóríander-
blöðum, sumir eru sólgnir í það 
en öðrum er ekki verra gert en 
að lauma kóríanderlaufi í matinn 
þess. Því miður telst ég til síðari 

hópsins. Um mulin fræin gegn-
ir öðru máli. Kóríander er einær 
jurt. Það má sá honum í nokkrum 
umgöngum úti í reit á sumrin til 
að fá uppskeru af blöðunum. Eins 
er hægt að rækta hann í pottum 
í bjartri gluggakistu megnið af 
árinu. 

Á Vesturlöndum var kóríand-
er lengst af notaður til lækninga. 
Heitir bakstrar með kóríanderfræi 
voru lagðir við gikt og á auma liði. 
Seyði af fræjunum var róandi, 
krampadeyfandi og lystaukandi 
magalyf. Kóríandersnafs fyrir mál-
tíð tryggði góða meltingu og enn 
er við lýði líkjörinn beiski „Fernet 
Branca“ sem meðal annars inni-
heldur kóríanderolíu. Og eins og 
rómað er um svo margar tegundir 
honum náskyldar, aðrar en dillu 
og steinselju, þótti kóríanderseyði 
fyrir háttinn vera mjög bætandi 
fyrir samkomulag hjóna og félags-
lífið í hjónasænginni.

Austur í Asíu er lengri hefð að 
nota kóríander sem krydd í mat-
argerð. Og þannig barst hann til 
Ameríku og er einkum áberandi í 
réttum frá Mið- og Suður-Ameríku 
nú orðið. Spænska heitið á kórí-
ander er „cilantro“ og oft má sjá 
því heiti bregða fyrir í íslenskum 

uppskriftum upp á mexíkanska og 
suðurameríska matargerð. Segja 
má að kóríander, oftast blöð-
in, komi fyrir í allri matseld frá 
þeim slóðum, hvort sem það eru 
nú súpur, sósur eða salöt. Þar eru 
fræin notuð í kryddblöndur.

Mulin kóríanderfræ eru oftast 
hluti af austurlenskum karríblönd-
um og eins eru þau notuð heil í 
margskonar matargerð austurasíu-
þjóða. Af þeim ferskum leggur 
þá „veggjalúsarlykt“ sem plantan 
dregur nafn sitt af. En við þurrk-
un hverfur sá anmarki og mildan 
sætuilm leggur af þeim. 

BRODDKÚMEN eða KÚMÍN, 
Cuminum cyminum, er það kúmen 
sem minnst er á í Biblíunni, reyndar 
á sama stað og í sömu línu og til 
var vísað með anísinn hér að ofan. 
Uppruni þess er rakinn til hins efra 
Egyptalands og það hefur verið í 
ræktun svo langt aftur sem sögur 
ná og var vel þekkt garðjurt í görð-
um Grikkja og Rómverja, Persa, 
Indverja og Kínverja all-löngu 
áður en nokkur Norður-Evrópubúi 
vissi af því fólki. Okkar „kúmen“ 
er allt önnur og norðlægari tegund. 
En kúmenheitið á norræna kúm-
eninu er sennilega nafnarugling-

ur sem komið hefur til vegna 
biblíuþýðinga. Hebreska nafnið 
á broddkúmeni er „kammon“ og 
á grísku varð það „kyminon“ og 
arabíska heitið er „kammún“. Á 
norsku heitir „kúmenið okkar“ enn 
„karvi“ sem mun vera uppruna-
legt og af sama stofni og „kerfill“, 
þ.e. tegundin sem slæddist með í 
kornkerfin þegar korn var skorið 
af ökrunum. Enska heiti þess er 
„caraway“ en á broddkúmeninu 
„cumin“ eða „cummin“. 

Broddkúmen er einær jurt sem 
eiginlega þarf allan þann hita og 
sólskin sem völ er á til þess að 
bera ávöxt eins og til er ætlast. 
Einungis fræin eru notuð. Hér á 
landi þarf að hafa það í gróðurhúsi 
eða í potti innan við bjartan suður-
glugga. Því er ræktun þess fyrst 
og fremst bundin við heittempruð 
svæði þar sem meðalhiti sumar-
mánaðanna er á bilinu 25–30°C. 
Indverjar rækta mest megnið af 
því broddkúmeni sem er á alþjóða-
markaði. En nokkur afbrigði eru til 
af því sem ræktuð eru í Pakistan, 
Tyrklandi, Marokkó og Síle, svo 
nokkuð sé nefnt.

Af broddkúmeni er jarðneskt og 
sefandi bragð sem sjaldan leynir á 
sér þegar það er notað í matseld. 
En jafnframt dregur það fram 
bragð annarra bragðefna. Samt 
þarf að gæta þess að nota það ekki 
of ríflega, þá hættir réttunum til 
að verða ofviða bragðlaukunum. 
Eins og kúmen hefur broddkúmen 
sveppaverjandi eiginleika og er 
því oft notað í mat sem lengi þarf 
að geymast. Broddkúmenkex var 
vinsælt bakkelsi fyrr á öldum og 
nauðsynlegt í skrínukost skipa 
sem voru í langferðum. Ýmsir 
lagerostar eru kryddaðir með kúm-
eni og að sjálfsögðu nokkrar gerðir 
af bitterbrennivíni. Broddkúmen 
er mikið notað í allskonar krydd-
blöndur, við þekkjum þar best 
„garam masala“ og „karríblöndur“ 
frá Indlandi og SA-Asíu. Og vestan-
hafs í margs konar „texmex“-blönd-
ur. Grasalæknar halda því fram að 
broddkúmen sé hlaðið af andoxun-
arefnum og þess vegna sé kjörið að 
nota það sem mest í matréttum og 
drykkjarblöndum. Eins á brodd-
kúmente fyrir svefninn að draga 
úr svefntruflunum og kæfisvefni. 
Einhverjar efnarannsóknir styðja 
að svo sé. Í gömlu indversku ajur-
vedafræðunum er broddkúmen 
sagt gott gegn hjartakvillum, bjúg, 
skertu bragðskyni, sjóveiki, slæmri 
meltingu, gyllinæð og hitasótt. 
Og sé eitthvað grúskað og grafið 
í upplýsingum um broddkúmen-
ið, þá er listinn um ágæti þess og 
undraáhrif á mannlegt heilsufar 
því sem næst óendanlegur.Víst er 
það einhvers virði, ef satt reynist 
við nútímalegar rannsóknir.

Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Hin misvinsæla Sveipjurtaætt – þriðja grein

gur

Anís. Broddkúmen úr grasafræði 
Köhlers.

Kóríander í blóma.
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Stóðhestar á vegum 
Hrossaræktarsambands Vesturlands

Margir glæsilegir stóðhestar verða á vegum Hrossaræktarsambands Vesturlands sumarið 2016. 
Alls verða 5 hestar í boði í sumar. Þið getið kynnt ykkur hestana á heimasíðunni www.hrossvest.is

Opnað hefur verið fyrir pantanir, svo allt er klárt. Munið að hafa Fengnúmer hryssunnar 
og örmerki við hendina þegar pöntunarferlið hefst. Þá er ekkert að vanbúnaði.

Staðfestingargjald er 32.000 kr. og er óafturkræft.
Hryssueigendur búsettir erlendis, munið að gefa upp tilsjónarmann þegar pantað er. 

ATH. Skilmálana. Sjá nánar á heimasíðunni, www.hrossvest.is 
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Nánari upplýsingar gefur Gísli Guðmundsson formaður, 
hrossvest@hrossvest.is, gsm 894-0648. Öll verð eru  
heildarverð og miðast við fengna hryssu. Ein sónun er innifalin.

Glaumur frá Geirmundarstöðum
IS2010157668

jarpur/milli stjörnóttur
 Faðir:

IS2006187114 -  Spuni frá Vesturkoti
Móðir:

IS1989284308 - Súla 914 frá Búðarhóli
Notkunarstaðir/Tímabil:

Fellsöxl. 04.07.-25.08.

Verð með öllu: kr. 95.000.-

Hersir frá Lambanesi
IS2009138736

rauðjarpur/nösóttur
 Faðir:

IS1996187983 -  Forseti frá Vorsabæ
Móðir:

IS1994238714 - Elding frá Lambanesi
Notkunarstaðir/Tímabil:

Borgir. 04.07.-25.08.

Verð með öllu: kr. 156.000.-

Bragur frá Ytra-Hóli
IS2008180527

Brúnn/milli, einlitur
 Faðir:

IS1997186541 - Rökkvi frá 
Hárlaugsstöðum 

Móðir:
IS1997235680-Sandra frá Mið-Fossum

Notkunarstaðir/Tímabil:
 Hólslandi 04.07.-25.08.

Verð með öllu: kr. 144.000.-

Auður frá Lundum
IS2002136409

Brúnn/svartur, einlitur
Faðir:

IS1995125270 -  Gauti frá Reykjavík
Móðir:

IS1995236220 - Auðna frá Höfða
 Notkunarstaðir/Tímabil:

Borgir  15.06. – 20.07.16.

Verð með öllu: kr. 99.000.-

Herkúles frá Ragnheiðarstöðum
IS2010182570
Rauðskjóttur 

Faðir:
IS2002187662  -  Álfur frá Selfossi

Móðir:
IS1997258874 - Hending frá Úlfsstöðum

Notkunarstaðir/Tímabil:
Fellsöxl 04.07. - 25.08.16.

Verð með öllu: kr. 132.000.-

VILT ÞÚ HAFA ÁHRIF Á NÝTINGU, VERNDUN 
OG VIÐHALD NÁTTÚRUNNAR? 
Kynntu þér spennandi nám í Landbúnaðarháskóla Íslands 
þar sem nálægðin við viðfangsefnið og kennara er í forgrunni. 
Lítill skóli með mikla sérstöðu!

HÁSKÓLADEILD
Umhvefisskipulag, Náttúru- & umhverfisfræði, 
Skógfræði & landgræðsla, Hestafræði og 
Búvísindi

STARFSMENNTUNARDEILD
Skrúðgarðyrkja, Skógur & náttúra,
Blómaskreytingar, Garðyrkjuframleiðsla 
og Búfræði

WWW.LBHI.IS  |  LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS  |  HVANNEYRI, 311 BORGARNESI  |  433 5000  |  LBHI@LBHI.IS
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Landbúnaður í Ísrael er óvenju 
fjölbreyttur þegar horft er bæði til 
legu landsins og landgæða, sem og 
í samanburði við nágrannalöndin. 
Skýringin felst m.a. í brýnni þörf 
landsins að vera óháð öðrum 
löndum með matvæli. Hér fer 
hluti umfjöllunar um landbún-
að í Ísrael og er sjónum beint að 
mjólkurframleiðslunni sem er afar 
sérstök og hefur vakið athygli um 
allan heim enda hafa þarlendir 
bændur náð einstökum árangri 
við framleiðsluna.

Sumt er líkt með Ísrael og Íslandi 
þegar horft er til mjólkurframleiðsl-
unnar en þar er t.d. enn búið við 
kvótakerfi eins og hér og er kvótinn 
reiknaður út frá innanlandsneyslu 
frá ári til árs og er stefna landsins 
að vera óháð innflutningi mjólkur-
vara. Þá er í Ísrael starfandi verðlags-
nefnd líkt og hér á landi sem bæði 
stýrir verði til bænda og neytenda 
á ákveðnum vörum. Auk þess eru 
kúabúin í Ísrael um 800 talsins, litlu 
fleiri en hér. Margt annað er afar ólíkt 
eins og gefur að skilja og má þar 
nefna meðalafurðir kúnna sem eru 
nú rétt undir 12 þúsund lítrum á ári 
og eru það mestu þekktu meðalafurð-
ir í heiminum í dag. Í landinu eru 
nú um 125 þúsund mjólkurkýr og 

nemur heildar mjólkurframleiðslan 
1,5 milljörðum lítra á ári.

Lítið miðað við Ísland

Ísrael er sem kunnugt er afar lítið 
land, rétt um 21 þúsund ferkíló-
metrar, og þar búa um 8,5 milljón-

ir manna. Byggðin er þéttust við 
strendur landsins enda eru landgæði 
afar ólík innan þessa litla lands, allt 
frá grösugum dölum og upp í eyði-
merkur.

Úrkoma innan landsins er mjög 
misjöfn, eða frá 20 mm og upp í 
1.000 mm á ári, en um 50% lands-
ins er skilgreint sem eyðimörk (þ.e. 
með minna en 200 mm úrkomu á 
ári). Landhæð er einnig gríðarlega 
ólík en Dauðahafið er í -417 metra 
„hæð“ fyrir neðan sjávarmál, en 
hæstu fjallgarðar eru 2.200 metra 
háir. Hátt hitastig er, auk aðgengis 
að vatni, áskorun en yfir sumar-
mánuðina fer hitinn oft yfir 40 gráð-
ur á einstökum svæðum. Þrátt fyrir 
þetta er landið með þeim fremstu í 
heimi á sviði mjólkurframleiðslu og 
streyma þangað bændur og ráðgjafar 
víða að til þess að læra af reynslu 
ísraelskra kúabænda.

Vel uppbyggt kerfi

Allt umhverfi kúabúskapar í 
landinu er í raun afar gott. Áðurnefnd 
verðlagsnefnd, hvar í sitja fulltrú-
ar ríkisstjórnarinnar, neytenda, 
afurðastöðva og kúabændanna 
sjálfra, breytir verðinu til lækkunar 
eða hækkunar nokkuð reglulega í 
takti við breytingar á innkaupsverði 
aðfanga og breytingum á öðrum 
kostnaði. Þá er nánast allt ráðgjafa-
kerfið í landinu byggt upp þannig 
að það er rekið af framleiðendasam-
vinnufélagi sem kúabændurnir eiga 
sjálfir. Hachaklait heitir samvinnu-
félagið þeirra og að því standa 86% 
kúabúa landsins.

Öll ráðgjöf og önnur þjónusta frá 
Hachalait er innifalin í aðild kúa-
búanna hverju sem hún nefnist og 
á hvaða tíma sem er. Skyndiútköll, 
fyrirbyggjandi þjónusta, sæðingar 
og allt þar á milli er innifalið. Við 
þetta bætist svo sæðiskostnaður og 
lyfjakostnaður, en kúabændurnir fá 
lyfin á heildsöluverði að viðbættum 
fyrningarkostnaði.

Á sum bú þarf að koma sjaldan en 
önnur oftar eins og gerist og gengur, 
en allir borga þó bara fast árgjald á 
hverja árskú: 6.000 á ári á kúna sé 
fjöldi þeirra 1–40, 4.500 á ári á kúna 
sé fjöldi þeirra 41–700 og 3.000 á ári á 
kúna sé fjöldi þeirra > 700. Bændurnir 
virðast afar sáttir við þetta kerfi og 
áhugavert er hve góð samstaða er um 
uppbyggingu þess.

Moshav og Kibbutz

Í raun er hægt að skipta mjólkurfram-

leiðslu landsins í tvær megingerðir 
en annars vegar eru til svokölluð 
Moshav-kúabú (fjölskyldubú) og 
hins vegar Kibbutz (samyrkjubú) 
sem eru þá oftast með mjög blandað-
an búskap, oft mjólkurframleiðslu en 
ekki alltaf. Moshav-búin eru langflest 
en eru eðlilega frekar lítil á ísraelskan 
mælikvarða, eða með um 40–200 kýr.

Þótt Moshav-búin séu langflest 
þá framleiða þau ekki nema tæplega 
helming mjólkurinnar í Ísrael. Hin 
búin, Kibbutz-samyrkjubúin, eru 163 
(árið 2014) en þessi bú eru með þetta 
frá 300–1000 kýr og standa undir 
rúmlega helmingi landsframleiðsl-
unnar. Meðalbúið í Ísrael er með rétt 
um 1,9 milljón lítra framleiðslu.

Eiga gróffóðurstöðvar saman

Ísraelsku kúabúin standa ekki 
einungis saman að ráðgjafaþjón-
ustunni í víðum skilningi þess orðs 
heldur eiga mörg þeirra einnig sam-
eiginlegar gróffóðurstöðvar. Þessar 
stöðvar eru staðsettar nokkuð mið-
svæðis, oft á milli 10–20 kúabúa og 
þar er allt gróffóður búanna geymt 
á einum stað auk þess sem allt fóður 
er þar blandað.

Þessar gróffóðurstöðvar sjá um 
alla heilfóðurblöndugerð, geymslu 
á fóðri, kaup á aukahráefnum o.fl. 
Þetta eru hálfgerðar afurðastöðvar í 
heilfóðurvinnslu sem kaupa hráefni 
af kúabændunum, s.s. gras, maís, 
korn, mykju o.þ.h. en bóndinn kaupir 
svo af þessu félagi staðlað heilfóður 
sem afurðastöðin bæði sér um að 

blanda og afgreiða daglega eða oft 
á dag til viðkomandi.

Hver bóndi þarf því hvorki að 
leggja til gjafakerfi, blöndunarbún-
að né annað slíkt þar sem gróffóð-
urstöðin sér um það. Nýting tækja 
verður því einstök og bæði fastur og 
breytilegur kostnaður við gróffóður 
nautgripanna því lægri en annars 
væri mögulegt.

Sama fóður fyrir flesta

Það er vissulega áhugavert að sjá og 
upplifa að stærsti hluti kúabúanna 
sé að fá og gefa sama gróffóðrið, 
nokkuð sem sést ekki í Evrópu. Þessi 
ísraelska leið er þó þrautreynd og af 
mörgum talin ein af ástæðum þess að 
þarlendum gengur vel að láta kýrn-
ar mjólka. Sem dæmi um afurða-
semina þá eru afurðahæstu kýrnar 
að skila í kringum 18.000 lítrum á 
ári (305 daga nyt, orkuleiðrétt) og 
afurðahæstu búin eru með um og 
yfir 14 þúsund lítra (305 daga nyt, 
orkuleiðrétt).

Hátæknivædd bú

Eitt það allra markverðasta varð-
andi kúabúin í Ísrael er sú stað-
reynd að nánast öll 800 búin eru 
með rafræna skráningu á afurðum 
með tölvumælum og flytja daglega 
upplýsingar um afurðasemina inn 
í sameiginlegan gagnagrunn. Fyrir 
vikið hafa ráðgjafar getað fylgst 
einstaklega vel með þróun afurða-
seminnar og er aðgengi t.d. að 

Landbúnaður í Ísrael – mjólkurframleiðslan:

Með mestu meðalafurðir sem 
þekkjast í heiminum í dag

Utan úr heimi

Til sölu eru eftirtalið 
lausafé og tæki

Ford 350 RO-698 árg. 2005

Tvær dráttarvélar Case dráttar-
vél 89

Vélsleði  BF-737 og kerra

Þungt bifhjól TI-623

Hestakerra LR-979 

New Holland dráttarvél 

Heybindivél Mchele

Píanó

Jeppadekk 37 tomu 4 á álfelg-
um, 16 stk., misslitin.

Ford 350 RO-698 árg. 2005

Tvær dráttarvélar Case dráttar-
vél 89, inni í hlöðu var óskráð 
og ónýt vél sömu tegundar.

Vélsleði  BF-737 og kerra

Þungt bifhjól TI-623

Hestakerra LR-979 

New Holland dráttarvél TS 125 A

Heybindivél Mchele 2004

Jeppadekk 37 tommu 4 á ál-
felgum, 16 stk., misslitin dekk. 

Allar nánari upplýsingar veita Jón Magnússon s. 894-0950,  
 jon.magnusson@vegagerdin.is og Einar Sigurjónsson hdl.  

einar@logmannsstofan.is s. 5200-900

 

 
Egilsholti 1 
310 Borgarnesi 
Verslun opin 8-18 virka 
daga  
10-16 laugardaga, sími: 
430-5500 

www.kb.is 
 

 

 

-Annar 30 kálfum eða 
  50 lömbum 
-Mjólkin geymist köld 
-Mjólkin hitnar um leið 
 og sogið er 
-Einföld og áreiðanleg 
-Vinnusparnaður 
-Ungviðið hefur frjálsan 
 aðgang að mjólk 
-139.900kr með vsk 

Gróffóðurstöðvarnar í Ísrael eru með sína eigin bíla til þess að keyra út 
fóðrið en í bílum sem þessum er færiband í botni vagnsins sem færir heil-
fóðurblöndurnar aftur að mötunarbúnaði í enda vagnsins sem getur matað 
til bæði hægri og vinstri. Bíllinn ekur því einfaldlega heim að búinu og sér 
um að fóðra gripina og keyrir svo á næsta kúabú eða til baka í gróffóður-
stöðina að fylla á aftur.

Fjósin í Ísrael líkjast meira sólskýlum en hefðbundnum fjósum eins og við 
Íslendingar þekkjum enda er þeirra aðaltilgangur að vernda kýrnar fyrir 

heldur kaldara en því sem er annars utan við bygginguna.

Á kvöldin sést afar vel hvernig reynt er að halda fjósunum heldur svalari 

grænmetisdeildum í sumum stórmörkuðum.

því að fá sturtuna sína oft á dag þegar heitt er. Sturtusvæðið er á einum stað 
og kýrnar vita nákvæmlega hvar það er og hvenær röðin kemur að þeim. 
Hér má sjá nokkrar geldkýr sem eru að fá kælingu.
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gögnum um mjaltir með því besta 
sem gerist í heiminum. Svona mikið 
gagnaflæði hefur gert það að verk-
um að Ísraelar eru fremstir meðal 
jafningja í því að nota afurðagögn 
til þess að bæta ráðgjöf til bænda, 
finna kýr sem víkja frá meðaltalinu 
og þar fram eftir götunum.

Frekar sólhlífar en fjós

Fjósin í Ísrael eru í raun ekki merki-
legar byggingar enda er tilgangur 
þeirra fyrst og fremst að veita 
kúnum skjól fyrir sólinni. Ekki eitt 
einasta básafjós er í landinu og eru 
svo til öll fjósin nánast veggjalaus 
og minna meira á sólhlífar en fjós. 
Þessi fjós eru langoftast með sand-
stíu fyrir kýrnar sem þarf að herfa 
nokkrum sinnum á dag til þess að 
halda þeim mjúkum og lausum í sér. 

Í öllum fjósum landsins er ein-
hvers konar búnaður til þess að kæla 
kýrnar en langalgengast er að kýrn-
ar séu reknar á sérstakt vökvunar-
svæði þar sem vatni er úðað yfir þær 
þegar hitastigið fer yfir 20 gráður. 
Því hlýrra sem er, því oftar eru kýrn-
ar reknar á þetta vökvunarsvæði og 
sé t.d. hitastigið hærra en 40 gráður 
eru kýrnar reknar á þetta svæði á 
tveggja tíma fresti. Þetta er lykil-
atriði til þess að halda afurðasemi 

kúnna uppi en margoft hefur verið 
sýnt fram á að þegar útihitastigið fer 
yfir 20 gráður dregur úr afurðasemi 
afurðamestu kúnna.

Lægsta kúabú í heimi

Ísraelar státa af því að þar í landi er 
rekið það kúabú sem stendur lægst 
í heiminum en það stendur í nánd 
við Dauðahafið og er í 360 metra 
hæð undir sjávarmáli! Kúabú þetta 
er hluti af Kalya-samyrkjubúinu 
og er hluti af landnemabyggð 
Ísraelsmanna á svæðinu.

Óhætt er að fullyrða að skilyrði 
til reksturs á kúabúi á svæðinu hafi 
ekki verið til staðar þegar einhverj-
um datt í hug að koma sér fyrir á 
þessum stað og hefja mjólkurfram-
leiðslu. Um eyðimörk var að ræða 
og vatnið, sem er salt eins og kunn-
ugt er, ekki beint kjörskilyrði. Þetta 
snerist hins vegar um pólitík og að 
koma upp rekstri og því var haldið 
af stað í þennan leiðangur árið 1968.

Í dag eru á búinu um 800 kýr 
og allt gróffóður er sótt í rúmlega 
100 kílómetra fjarlægð! Vegna þess 
hve lágt búið stendur og hins erfiða 
umhverfis er meðalhitastigið rúm-
lega 40 gráður í hartnær sex mánuði 
á ári og munar litlu á nótt og degi.

Vegna hitans eru kýrnar ekki 

látnar bera á sumrin heldur í janú-
ar og febrúar svo þær séu komnar 
yfir mesta framleiðslutoppinn þegar 
hitinn fer að verða nánast óbærileg-
ur. Auk þess fellur frjósemin um 
10–15% á sumrin vegna hitans svo 
þetta fer saman.

Í þessu búi eru kýrnar hafðar 
í fjórum verulega mikið opnum 
fjósum og eru stórar viftur víða í 
fjósunum til þess að halda loftinu 
á hreyfingu. Örfínn úði dælist út 
meðfram viftuspöðunum til þess 
að kæla loftið lítillega en aðalkæl-
ingin á kúnum fer þó fram á vökv-
unarsvæðinu en til þess að kæling 
með vökvun hafi áhrif þarf húðin 
að rennblotna svo úði hefur lítil 
sem engin áhrif til raunverulegrar 
kælingar.

Í næsta hluta umfjöllunarinnar 
um landbúnað í Ísrael verður m.a. 
fjallað um hvernig ísraelskir bændur 
hafa leyst vandamálið sem snýr að 
úrkomuleysi með stórbættri nýtingu 
og endurnýtingu á vatni og hvernig 
þeir nýta hrjóstrugt landið og erfitt 
veðurfar til umfangsmikillar döðlu-
framleiðslu svo dæmi sé tekið.

Snorri Sigurðsson
sns@seges.dk
Ráðgjafi hjá SEGES P/S
Danmörku

Með því að nota límtré í burðargrindur landbúnaðarbygginga eins 
og fjósa, hesthúsa, reiðhalla, fjárhúsa og fleiri gerða, og klæða 
grindurnar með Yleiningum fást mjög hlýleg og falleg hús sem 
eru fljótuppsett, endingargóð og brunaþolin. Ekki skemmir fyrir 
að þessi hús eru hagkvæm í viðhaldi og rekstri.

Ráðgjöf til viðskiptavina
Starfsmenn okkar búa yfir áratuga reynslu við hönnun og 
framleiðslu húsanna.

limtrevirnet.is

Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

Við framleiðum 
landbúnaðarbyggingar

Fjós Vélaskemma Hesthús

Aukahlutir fyrir fjórhjAAuAAukahlut fyrir fjólutir fy rhjól
Farangurskassar, byssutöskur, áhaldafestingar og fleira.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

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

Farangurskassi aftan

Kassi framan

Byssutaska fóðruð

Brettistaska

Áhaldafesting par

HjálmurHjálmur

Álkassi

Kassi aftan m/hlera

Plastkassi aftan Skyggni

Kr. 75.000,-

Kr. 59.900,-

Kr. 14.269,-

Kr. 25.540,-

Kr. 27.015,-

Kr. 38.083,-

Kr. 9.869,-

Kr. 78.393,-

Kr. 78.632,-

Kr. 39.900,-

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook

Eignatorg kynnir: Eystra-Seljaland
Mjög áhugavert tækifæri. Um er að 
ræða 888 fm stálgrindarhús byggt 
árið 2007. Húsið stendur á áberandi 
stað við þjóðveg 1 nærri Seljalands-
fossi og býður upp á mjög áhuga-
verða möguleika í þjónustu og/eða 
afþreyingu fyrir ferðamenn og ýmsa 
aðra starfsemi.

Húsið er klætt með lituðu stáli en 
óeinangrað. Tvær stórar innkeyrslu-
hurðir eru á húsinu önnur er 4 m á breidd og 3,5 m á hæð, hin er 4 m á 
breidd og 6,5 m á hæð, báðar rafdrifnar.

Öflugt rafmagnsinntak er í húsið, eða 250 amper, 3ja fasa.

Ljósleiðari liggur rétt við húsið.

Húsið stendur á 13.766 fm eignarlóð. Mögulegt er að fá keypt samtals 
ríflega 8,5 ha lóð með húsinu sem að hluta til hefur verið skipulögð sem 
sumarhúsabyggð. Verð 67,7 m.

Allar nánari upplýsingar 
veitir Björgvin Guðjónsson 

löggiltur fasteignasali í síma 
510-3500 / 615-1020 eða 

bjorgvin@eignatorg.is
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Er hraðræktun jólatrjáa á ökrum raunhæf 
ræktunaraðferð á Íslandi?
− Yfirlit yfir helstu niðurstöður meistararitgerðar Else Möller − Úttekt á stöðu ræktunartilrauna sex árum eftir gróðursetningu
Akurræktun jólatrjáa er búgrein 
sem enn hefur ekki náð fótfestu 
á Íslandi, hvorki í skógræktinni 
né hjá garðyrkjubændum. Sú 
búgrein er hins vegar mjög vin-
sæl víða erlendis þar sem akur-
ræktun er skilvirk og fjárhagslega 
hagkvæm búgrein. Í Þýskalandi 
eru framleidd um 18 milljónir 
jólatrjáa árlega (norðmannþinur) 
og í Danmörku um 10 milljónir, 
aðallega til útflutnings og þar af 
rúmlega 30.000 tré til Íslands (upp-
lýsingar frá Danske Juketræer v. 
Claus J. Christensen, 2016). 

Akurræktun jólatrjáa hefur 
aðeins verið reynd á Íslandi (Jón 
Geir Pétursson, 1993) en aldrei 
náðst neinn verulegur árangur eða 
vinsældir hjá ræktendum. Reynslan 
var töluverð og skoðanir margar á 
akurræktun en engar formlegar rann-
sóknir hafa verið gerðar hérlendis til 
að kanna hvort akurræktun sé fýsileg 
ræktunaraðferð fyrir jólatrjáafram-
leiðslu á Íslandi. 

Til að kanna málið var langtíma-
verkefnið „Hraðrækt jólatrjáa á 
ökrum“ sett af stað 2009 á Hvanneyri 
sem BS verkefni höfundar í skóg-
fræði við Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Markmið verkefnisins var 
að afla meiri þekkingar á akurrækt-
un jólatrjáa við íslenskar aðstæður, 
sérstaklega hvað varðar tegunda-
notkun og ræktunaraðferðir. Í til-
rauninni á Hvanneyri var áherslan 
lögð á samanburð tegunda (rauð-
grenis, blágrenis og stafafuru) og 
áhrif mismunandi áburðargjafar. 
Niðurstöður tilraunarinnar voru birta 
í lokaritgerðin: „Hraðrækt jólatrjáa á 
ökrum – Lifun ungplantna og áhrif 
mismunandi áburðarmeðferða“. 
Aðalniðurstöðurnar voru að áburðar-
gjöf hefur engin jákvæð áhrif á lifun 
og vöxt plantna fyrstu árin eftir gróð-
ursetningu (Else Möller, 2010). 

Árið 2011 var tveimur sam-
bærilegum tilraunum bætt við á 
Norðurlandi (Krithóli í Skagafirði) 
og á Suðurlandi (Prestsbakkakoti á 
Síðu) sem MS verkefni höfundar. 
Við tilraunina bættust þrjár breyt-
ur: Eitrunarmeðferð, skjóláhrif og 
landshlutamunur.  Fyrstu niðurstöð-
ur tilraunanna voru birtar í lokarit-
gerðinni: „Hraðrækt á ökrum – Áhrif 
mismunandi ræktunaraðferða á lifun 
og vöxt jólatrjáa á fyrstu vaxtarstig-
um“ (Else Möller, 2013). 

Aðalniðurstöðurnar voru að stafa-
fura var með bestu lifun og vöxt, 
áburðargjöf hafði engin jákvæð áhrif 
á lifun og vöxt fyrstu tvö árin, illgres-
iseyðing er nauðsynleg að minnsta 

kosti tvisvar helst þrisvar á hverju 
ári, skjól hefur áhrif á lifun, lifun er 
betri á landrænum svæðum fjærri sjó 
og mikilvægt er að undirbúa jarðveg-
inn vel fyrir gróðursetningu (Else 
Möller, 2013).

Tilraununum var áfram fylgt eftir 
og úttektir á lifun fóru fram 2013, 
2014 og 2015. Niðurstöðurnar þá 
sýndu að lifun hrakaði með hverju 
ári. Við síðustu úttektina var meðal-
lifun plantna á öllum tilraunarstöðum 
komin vel undir 50% (Else Möller, 
2014, 2015, 2015A). Því var ákveðið 
að leggja niður tilraunarverkefnið.

Langtímaverkefninu var því hætt 
eftir sex ár, sem var mun fyrr en 
ætlað var, en markmiðið var að ná 
ræktunarlotunni niður í um 12-15 
ár og halda áfram að fylgjast með 
tilraununum yfir þann tíma. Það var 
þó ljóst árið 2015, að akurræktun á 
þessum þremur trjátegundum ekki er 
fýsileg ræktunaraðferð fyrir jólatrjáa-
framleiðslu á þessum svæðum eins 
og staðan er í dag.

Efni og aðferðir

Fyrsta tilraunaverkefnið á Hvanneyri 
(2009) var sett út sem blokkatilraun 
með 7 endurtekningum (9 reitir í 

hverri blokk). Þrjár tegundir voru 
valdar sem rannsóknatré, rauðgreni 
(Picea abies kvæmið BØ frá Noregi), 
blágreni (Picea engelmannii  kvæm-
ið Rio Grande) og stafafura (Pinus 
contorta kvæmið Skagway). Í hvern 
reit voru gróðursettar 10 plöntur af 
hverri tegund samtals 1890 plöntur. 
Þrjár mismunandi áburðarmeðferðir 
voru notaðar við gróðursetningu og 
síðan dreift á hverju ári (0g (viðmið), 
12g eða 24g á plöntu). Síðan var úðað 
með illgresiseyði (Glyphosate) einu 
sinni á vaxtartímanum (í júníbyrjun). 

Lifun og vöxtur voru metin, 
mælt og skráð fyrir hverja plöntu 
eftir ákveðnum skala (Else Möller, 
2010). Tölfræðiforrit (SAS 9.1) var 
notað til að greina gögnin og kanna 
hvor marktækur munur væri milli 
mismunanda meðferða.  

Annað tilraunaverkefni, á Krithóli 
og í Prestsbakkakoti (2011), var 
með sambærilegri uppsetningu 
nema aðeins með 5 endurtekningar 
á hvorum stað, samtals 1350 plöntur. 
Síðan var bætt við tveimur mismun-

andi eitrunaraðferðum, úðun vor og 
haust í kringum plöntur eða heilúðun 
yfir plönturnar á haustin. Einungis 
Glyphosate var notað sem illgres-
iseyðing. Síðan var lifun og vöxtur 
plantna metin og könnuð með til-
liti til staðsetningar tilraunarreita á 
landinu (landshlutamunur) og skjólá-
hrifa frá skjólbeltum með því að bera 
saman ólíkar blokkir á hverjum stað. 
Notað var sama aðferðafræði við mat 
og mælingar á plöntum eins og á 
Hvanneyri (Else Möller, 2013). 

Öllum tilraununum var fylgt eftir 
af eigendum eða aðstoðarfólki með 
áburðargjöf og illgresiseyðingu skv. 
fyrirmælum í ræktunaráætlun, sem 
var hluti af verkefninu. Úttekt á lifun 
fór fram á öllum stöðum 2013, 2014 
og á Krithóli líka 2015. Niðurstöður 
úttektanna voru birtar í stöðuskýrsl-
um 2014 og 2015 (Else Möller, 2014, 
2015, 2015A). 

Niðurstöður − Áburðargjöf

Tilraunin á Hvanneyri sýndi strax 

fyrsta árið að lifun og vöxtur var best 
í óábornum reitum en verst í reitum 
með hæstu áburðargjöf.  Lifun stafa-
furu hrakaði mikið fyrsta árið, lík-
lega vegna afleiðingar af saltstressi 
eftir langa þurrkakafla bæði  gróð-
ursetningarárið og árið þar á eftir. 
Íbætur fóru fram tvö fyrstu árin eftir 
gróðursetningu en sama munstur sást 
aftur þó afföllin væru mun minni. Á 
4. ári eftir gróðursetningu var stafa-
fura komin með hæsta vaxtarstuðul 
(e. Volume index = hæð x þermál2) 
en bæði rauðgreni og blágreni voru, 
líklega vegna vetraráfalla, enn ekki 
komin í almennilegan vöxt.

Niðurstöður frá barrsýnum, sem 
tekin voru 2012 á öllum tilrauna-
stöðum, sýndu að engin mark-
tækur munur var á næringarinni-
haldi óborinna plantna miðað við 
ábornar einu til fjórum árum eftir 
að áburðargjöf hófst á frjósöm-
um ökrum. Niðurstöður sem eru í 
samræmi við erlendar rannsóknir 
um áburðargjöf í jólatrjáaræktun á 
ökrum (Christensen, 1998).

Samkeppni á frjósömu landi

Samkeppnisgróður var verulegt 
vandamál frá upphafi á Hvanneyri. 
Um leið og jarðvegurinn var opnaður 
með jarðvinnslu fór fræforðinn að 
lifna við og mikið af grösum ásamt 
öðrum ein- og tvíkímblöðungum 
birtust á tilraunasvæðinu strax fyrsta 
sumarið og haustið. Við 4. úttekt var 
samkeppnisgróðurinn mjög  mik-
ill og farin að kæfa ungplönturnar 
og ljóst var að ekki dugði að eitra 
einungis einu sinni á vaxtartímanum. 

Á Krithóli og í Prestsbakkakoti 
var illgresiseyðing framkvæmd 
tvisvar á vaxtartímanum. Við úðun 
vor og haust fór grasið að vaxa 
nálagt stofni trjánna og flæktist í 
plöntunum (1 mynd).

Heilúðun um haustið lofaði góðu 
í upphafi og virtist hafa hamlandi 
áhrif á samkeppnisgróðurinn en fljótt 
fór klóelfting (Equisetum arvense) 
að þekja jarðveginn (2 mynd). Við 
úttekt 2013 sást, sérstaklega á rauð-
greni, stutt og gulleit barr, sem eru 
þekkt einkenni eitrunarskemmda 
(Hartvig, 2012; 3 mynd). Tilraunin 
sýndi að hvorki úðun tvisvar á vaxt-
artímanum né heilúðun að hausti 
dugði ekki til að halda samkeppn-
isgróðrinum niðri.

Skjól 

Tilraunin var sett upp á svæðum með 
skjólbeltum á mismunandi aldri og 
gæðum, því var ekki hægt að túlka 
niðurstöðurnar með afgerandi hætti. 
Það var þó marktækt samband milli 
affalla og fjarlægðar frá skjólbelti 
og niðurstöðurnar frá Hvanneyri og 
Krithóli sýndu að lifun og vöxtur 
minnkaði því fjær skjólbelti sem 
plönturnar uxu.  

Munur milli landshluta 

Tilraunin var sett upp á þrem-
ur stöðum á Íslandi með ólíkum 
umhverfis- og veðurfarsáhrifum. 
Almennt var best lifun og vöxtur 
þar sem veðurfarið var landrænast 
(Krithóli) og slakast á hafrænasta 
svæðinu (Prestsbakkakoti). Þessar 
niðurstöður ber að taka með varúð 
því margt annað getur haft áhrif á 
útkomuna, meðal annars staðsetn-
ing tilraunarreitanna í landslaginu, 
mismunandi plöntugæði og ólík 
gróður-setningarár. 

Tegundir 

Stafafura varð fyrir miklum afföll-
um á Hvanneyri strax fyrsta árið. 
Rauðgreni fór að hraka á öðru ári 
og blágreni tórði en varð fyrir miklu 
kali. Við síðustu úttekt á Hvanneyri 
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1 mynd. Eitrunaráhrif eftir úðun með Glyphosate á Krithóli 2014. Það tókst ekki að drepa grasið sem óx nálægt 
stofnunum.  Mynd / Else Möller, 2014

2. og 3. mynd. Eitrunaráhrif af heilúðun með Glyphosate á Krithóli 2014. Í 
-

Myndir / Else Möller 2014 

Útdráttur
Jólatrjáaræktun á frjósömum ökrum getur vera fýsileg ræktun-
araðferð ef góð ræktunarskilyrði eru til staðar og efniviðurinn er 
vel aðlagaður að veðurfari og öðrum aðstæðum. Hvort hægt er 
að nota þessa aðferð á Íslandi til að framleiða jólatré á skilvirk-
an hátt hefur verið umdeilt. Því var langtíma-rannsóknaverkefni 
sett af stað 2009 með stafafuru, rauðgreni og blágreni til að 
kanna hvort hægt væri að rækta jólatré á ökrum með hagkvæm-
um hætti. Það fór fram á þremur tilraunastöðum í jafn mörgum 
landshlutum. 

Fjórum árum eftir gróðursetningu var meðallifun jólatrjánna 
komin undir 50% á öllum þremur tilraunasvæðunum. 
Langtímaverkefnið var því formlega lagt niður 2015 þar sem það 
var ljóst að ræktunin stóð ekki undir sér vegna mikilla affalla. 

Niðurstöður verkefnisins hafa sýnt að akurræktun hentar ekki 
vel við íslenskar aðstæður, aðallega vegna óstöðugs veðurfars 
yfir vaxtartímann, óhóflegs samkeppnisgróðurs, skjólleysis og 
frosthættu á flötu landi. 

Aðalniðurstaða verkefnisins er því að er ekki hægt að mæla 
með þessari ræktunaraðferð á Íslandi eins og staðan er í dag og 
fremur skal rækta jólatré í brekkum á útjörð. Þar er það líklegra 
að ræktunin standi undir sér þrátt fyrir einhver afföll, þar sem 
umhirða er þar mun minni og kostnaður ræktenda því lægri.
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2015 var meðallifun stafafuru 21%. 
Hjá rauðgreni var 31% lifandi en 
var mikið kalið og hjá blágreni voru 
einungs 13% lifandi (gögn ekki 
sýnd). Á Prestsbakkakoti drapst 
allt rauðgreni fyrsta veturinn, lík-
lega vegna vorkals og mikilla frost-
lyftinga. Þar voru líka mikil afföll 
hjá bæði blágreni og stafafuru eftir 
annað árið. Á Krithóli var lifun 
og vöxtur best til að byrja með en 
á þriðja ári varð rauðgreni fyrir 
afföllum og lifun plantna hrakaði. 
Við síðustu úttekt 2015 á Krithóli 
var lifun allra tegunda komin undir 
50% (4 mynd). 

Stafafura var sú tegund sem 
stóð sig best á öllum stöðum þrátt 
fyrir erfileika fyrstu árin. Veturinn 
2013-2014 var mjög óhagstætt veð-
urfar sem hafði slæm áhrif, sérstak-
lega á stafafuru á öllu Suður- og 
Vesturlandi. Barrið sviðnaði, gulnaði 
og fururnar litu almennt mjög illa út. 
Eftir þetta minnkaði lifun en frekar 
hjá stafafuru við síðustu úttektir 
2014 og 2015 (4 mynd).

Umræður og ályktanir 

Niðurstöður verkefnisins voru ekki 
þær sem vonast var eftir. Jafnfram 
sýna niðurstöðurnar að akurræktun 
er flókin og krefjandi ræktunaraðferð 
sem felur í sér talsverða áhættu fyrir 
ræktendur hérlendis. Margir þættir 
spila þar inn og geta haft afgerandi 
áhrif hvort akurræktun getur staðið 
undir sér efnahaglega með þessum 
þremur trjátegundum, sérstaklega 
kjarrænir þættir (veðurfarsþættir) 
sem erfitt er að hafa áhrif á. 

Fyrsta tilraun, á Hvanneyri, 
var með fókus á áburðargjöf og 
tegundanotkun. Markmið með 
áburðargjöf er að gefa plöntum 
aukna næringu fyrir vöxt strax 
frá gróðursetningu (Christensen 

o.fl. 2006). Áburðargjöfin virkaði 
neikvætt á lifun og vöxt plantna í 
frjósömum akurjarðvegi, en örvaði 
vöxt samkeppnigróðursins sem, 
eins og búist var við, var marktækt 
meiri í ábornum reitum fyrstu árin 
(Else Möller, 2010). Með árunum 
varð samkeppnisgróðurinn ríkjandi 
í öllum meðferðum þrátt fyrir eina 
árlega eitrun að vorlagi og þar með 
hamlandi fyrir lifun og vöxt plantna 
í tilrauninni. 

Jarðvinnsla fyrir gróðursetning 
er stöðluð aðferð við akurræktun 
erlendis (Nielsen, 2012) en um leið 
og jarðvegurinn er opnaður fær 
samkeppnisgróðurinn tækifæri til að 
lifna við. Erlendis er illgresiseyðing 
mikilvægur verkþáttur í ræktunni. 
Mismunandi plöntueitri er dreift með 
vélknúnum tækjum yfir allan vaxt-
artímann (Hartvig, 2012). 

Á tilraunareitunum á öllum stöð-
um kom fljótt í ljós að brýnt er að 
takast á við samkeppnisgróðurinn. 
Úðun vor og haust eða heilúðun um 
haustið var ekki nóg og Glyphosate 
(Roundup), dugði ekki eitt og sér 
til að halda klóelftingu og njólum 
í skefjum. Til þess þarf t.d. efnið 
„MCPA“ (Hartvig, 2007) sem ekki 
er leyft á Íslandi. Eitrunarskemmdir á 
barri eftir heilúðun með Glyphosate, 
sem fundust á Krithóli (3. mynd) 
er ekki óalgengur fylgifiskur við 
heilúðun (Hartvig, 2012).

Tilraunin var ekki hönnuð sér-
staklega til að kanna skjóláhrif á 
ungplöntur og skjólumhverfið var 
mjög misjafnt á tilraunasvæðunum. 
Þó var marktækt neikvætt samband 
milli fjarlægðar einstakra blokka frá 
skjólbeltum og lifunar plantna bæði 
á Hvanneyri og Krithóli. Þetta eru 
niðurstöður sem styðja við mikilvægi 
þess að undirbúa ræktunarsvæði vel 
með öflugum skjólbeltum ef mark-
miðið er að hefja ræktun með við-

kvæmum sígrænum plöntum eins og 
greni (Nielsen, 2012).

Í Prestsbakkakoti var ágætt skjól 
frá eldri skjólbeltum á ræktunar-
svæðinu, en svæðið var staðsett á 
flatlendi fyrir neðan brekku og var 
því mikill frostpollur. Miklar sveiflur 
í hitastigi (umhleypingar) um vorið 
eftir gróðursetningu hafa líklega 
gert lífsbarráttuna  enn erfiðari 
fyrir ungplönturnar. Ræktun sömu 
trjátegunda hefur hinsvegar gengið 
ágætlega í útjörð uppi í brekkunum 
í Prestbakkakoti.

Langtíma-tilraunirnar á 
Hvanneyri, Krithóli og Prests ba-
kkakoti voru settar af stað til að 
kanna hvort fýsilegt væri að rækta 
jólatré á ökrum við íslenskar aðstæð-
ur. Rannsóknin hefur sýnt, að það 
er mjög erfitt að rækta jólatré á 
skjóllitlum svæðum, að akrrækt-
un er flókin ræktunaraðferð sem 
krefst millar kunnáttu og eftirfylgni. 
Ennfremur er ljóst að vegna mik-
illa affalla hefði akurræktun aldrei 
orðið arðbær á tilraunastöðunum. 
Sérstaklega endurtekin illgres-
iseyðing er mjög tímafrek aðgerð 
og því er ljóst að ein helsta hindrunin 
fyrir að jólatrjáarækt á ökrum hér 
verði arðbær, fyrir utan afföllin sem 
komu fram, væri ef þá vinnu þarf að 
vinna með höndum. Erlendis eru sér-
hæfðar vélar notaðar til þeirra verka, 
sem eykur mjög afköstin en einnig 
fjárhagslega áhættu ræktenda. Það 
væri nauðsynlegt að fjárfesta í slík-
um búnaði ef akurræktun jólatrjáa 
ætti að vaxa umtalsvert hérlendis.

Niðurstaða

Niðurstaða verkefnisins er því sú 
að ekki er hægt að mæla með stór-
felldri akurræktun hérlendis eins og 
staðan er í dag. Fremur skal rækta 
jólatré í brekkum á útjörð. Þar er 

það líklegra að ræktunin standi undir 
sér þrátt fyrir einhver afföll, þar 
sem umhirða er þar mun minni og 
kostnaður ræktenda því lægri. Enn 
er þó mörgum spurningum einnig 
ósvarað um jólatrjáaræktun á útjörð 
á Íslandi og því eru áframhaldandi 
rannsóknir nauðsynlegar til að bæta 
þekkingu og kunnáttu og til að finna 
aðferðir sem henta á Íslandi og gera 
jólatrjáaræktun ábatasama, skilvirka, 
sjálfbæra og framkvæmanlega.
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Þakkir 

Sérstakar þakkir til landeigenda á 
Krithóli og í Prestsbakkakoti fyrir 
að taka virkan þátt í verk efninu og 
leggja til land og vinnu! Sömuleiðis 
þakkir til Vesturlandsskóga, 
N o r ð u r l a n d s s k ó g a  o g 
Suðurlandsskóga fyrir þátttöku og 
stuðning við verkefnið. Jafnframt 
ber að þakka rannsóknarstöðinni á 
Mógilsá og Landssambandi skógar-
eigenda. Síðast en ekki síst takk til 
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins 
fyrir fjárstyrki og áhugann sem 
sjóðurinn hefur sýnt þessu verkefni 
frá 2013. 

Else Möller, 
sjálfstætt starfandi sérfræðingur 
Bjarni Diðrik Sigurðsson,
Landbúnaðarháskóli Íslands

Gerð 360 420 480

Breidd (m) 3,60 4,20 4,80

Lengd (m) 2,30 2,30 2,30

Þyngd (kg) 210 245 277

Ávinnsluherfi
sérsniðin fyrir íslenskar aðstæður

Dragtengd herfi
Ávinnsluherfin okkar eru sérsmíðuð fyrir okkur til þess að 
falla sem best að íslenskum aðstæðum. Herfin eru mottur 
sem fléttaðar eru saman úr ferningslaga hlekkjum (10 cm x 
10 cm). Engir gaddar eru á herfinu þar sem íslenskur svörður 
er yfirleitt of mjúkur fyrir slíkt. Ávinnsluherfin okkar gera 
einmitt það sem ætlast er til af þeim, dreifa úr taði og jafna 
smávægilegar ójöfnur.

Lyftutengd herfi
Ávinnsluherfin eru nú einnig fáanleg lyftutengd (saman-
brjótanleg). Auðveldara er að færa herfin á milli túna eða 
stykkja og mjó hlið eru ekki vandmál lengur.

Dragtengd herfi fyrir fjórhjól
Fyrir minni tún eða bletti bjóðum við nú dragtengd herfi 
sem henta fjórhjólum og minni vélum. Vinnslubreiddin er 
1,80 m.

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

VÖNDUÐ GÆÐA-GISTIHÚS

Afhendist tilbúin til notkunar.
Stuttur afgreiðslufrestur.

Stærðir: 20,8 m2 og 25,6 m2.
Verð frá kr. 6.262.000 m. Vsk.

Nánari upplýsingar: www.olfusgluggar.is
olfusgluggar@olfusgluggar.is · Sími 567 6730 og 866 3022.

Framleiðum Gæða-Gistihús fyrir íslenskar aðstæður.

Húsin eru sterkbyggð og hönnuð til að þola mikið álag.
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Fyrir tveimur árum prófaði ég 
Mitsubishi Outlander með raf-
magnsvél og bensínvél. Eftir þann 
reynsluakstur valdi ég þann bíl 
ársins 2014.

Nú er kominn nýr og betrumbættur 
Outlander með tvær rafmagnsvélar 
og bensínvél. Ég prófaði bílinn um 
hvítasunnuhelgina, bæði í lang-
keyrslu og innanbæjarakstri.

Hljóðlátasti bíll sem ég hef keyrt

Á þessum þremur dögum sem ég 
hafði bílinn ók ég honum í tvo daga, 
fyrri daginn í langkeyrslu og seinni 
daginn innanbæjar. Í langkeyrslunni 
ók ég upp undir Sultartangalón, fram 
hjá Heklu niður Landveg á þjóð-
veg 1 og heim, alls tæpir 300 km. Í 
Svínahrauni kláraðist rafmagnið og 
við tók bensínvélin. Bensínvélin er 
svo hljóðlát að varla heyrist í henni á 
90 km hraða þegar ég mældi hávað-
ann inni í bílnum (bæði með bensín-
vélina í gangi og á rafmagnsvélinni 
einni). 

Á desíbel-mælinum í símanum 
mínum kom nýtt met. Inni í bílnum 
mældist hávaðinn á bilinu 54–57 
desíbel, en til samanburðar er algeng 
mæling í bílum sem keyra á 90 km 
hraða á bilinu 63–66 desíbel. Mældi 
ég almennt hávaðann með símann 
liggjandi í farþegasætinu við hlið 
ökumanns. Sem dæmi um hljóð-
lausan bílinn er að í uppsveitum 
Árnessýslu keyrði ég fram á tvo 
hjólreiðamenn sem ekki urðu varir 
við mig fyrr en rétt áður en ég kom 
að þeim því ég sá að þeir hrukku 
við rétt áður en ég tók fram úr þeim.

Fljótlegt að ná sér í nokkra 
kílómetra á hraðhleðslustöðvum

Þegar ég fékk bílinn var rafgeymir-
inn fullhlaðinn og samkvæmt mæla-
borðinu átti rafmagnið að duga 
næstu 30 km. Eftir smá akstur inn-
anbæjar var hleðslan komin niður 
í 14 km. Þá gerði ég smá tilraun 
og stakk hleðslutækinu í samband 
heima og hafði tækið í sambandi 
við heimarafmagnið í slétta tvo 
tíma. Á þeim tíma náði ég mér í 14 
km, keyrði aðeins innanbæjar og 
stoppaði á hraðhleðslustöð og náði 
að hlaða rafhlöðuna um 18 km á 15 
mínútum.

Af þessum tveim hleðslu-
möguleikum fannst mér rafmagnið 
hanga betur inni á hægu hleðsl-
unni heiman frá mér en rafmagn-
ið af hraðhleðslustöðinni við 
Orkuveituhúsið. Í prufuakstrinum 
stoppaði ég í 15 mínútur á Selfossi 
og náði mér þar í 18 km hleðslu, 
en sama með hraðhleðslurafmagn-
ið á Selfossi, mér fannst það duga 
frekar stutt. 

Vegakerfi Íslands ekki fyrir 
varadekkslausa bíla

Sætin í bílnum eru sérlega þægileg 
og allt rými inni í bílnum er mjög 
gott. Allir baksýnisspeglarnir eru 
góðir og sýna vel aftur fyrir bílinn. 
Hljómgæði í útvarpi eru góð enda 
nýtur útvarpið sín vel í lágværum 
bílnum. Í framrúðunni er hitari 

þannig að á köldum morgnum 
þarf sjaldnar að skafa, ljósin mega 
alltaf vera kveikt. Þó að maður sé 
að keyra rafmagnsbíl á maður að 

vera með ljós allan hringinn sam-
kvæmt lögum. Oft sé ég þó ljós-
lausa rafmagnsbíla í umferðinni og 
virðist eins og ökumenn þeirra séu 
að spara rafmagn með þessu. Það 
er skammsýni í sparnaði ef maður 
er sektaður fyrir ljósleysi. Þegar 
drepið er á bílnum með ljósin kveikt 
segir mælaborðið manni að slökkva 
ljósin. Þar lýgur mælaborðið því í 
tvígang gekk ég í kringum bílinn til 
að fullvissa mig um að engin ljós 
væru kveikt. 

Hagstæð kaup miðað við verð og 
rekstrarkostnað

Mitsubishi Outlander PHEV kostar 
frá 6.590.000 og miðað við verð á 

bílum þá eru þetta einhver bestu 
kaup sem hægt er að gera á fjór-
hjóladrifnum bíl. Í daglegri notkun 
hjá flestum ætti rafmagnið að duga 
(sé miðað við að 25 km séu í vinnu 
og aðrir 25 heim og hlaða bílinn 
meðan maður vinnur), með þessu 
ætti bensínvélin sjaldan að fara í 
gang, en ef fara á í langferð tekur 
121 hestafls bensínvélin við.

Miðað við 20.000 km á ári ætti 
rekstrarkostnaður á Mitsubishi 
Outlander PHEV að borga upp 
rekstrarkostnað bílsins á um fjórum 
árum. Ég er það hrifinn af þessum 
bíl að bílar sem ég prófa það sem 
eftir er af árinu þurfa að vera ansi 
góðir til að toppa hann sem bíl ársins 
í mínum huga.

Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

et.is
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Nýtt met í hávaða inni í bíl, mældist 
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Fyrir tveimur árum prófaði ég
Mit bi hi O tl d ð f

EVVV HHHPPPPeeeerrrr edaatttOOOOOOusbttssuMMM uuuuuuuuuuuuuuuuuuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuu ddddddddddddddddddaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttttt EEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiMMMMMMMMMMM nnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhh eeeeeeeeeeeeeMMMMMMM sssssssssssss ssssssssssssssstts tttOOOOb eeeeeeees aas PPPPPPPPPPPPPPPanddd rrrr PPPhhhhbbbb HHHHHEEssMMMM ttttMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM OO tttiiiiiiiiiiiiiiiii PPMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttsstttttttttttttttttttttttttttttttsssssssssssssssssssstttttttssssssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssisssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− meeeððððððð tttttvvvvæææærrrr  rrraaaffffvvéé aaarrrr oooooogggg bbe s vvééggggggggggggggggfff aaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttt æææææææ rrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllvvvvvaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm fffffffffffffffffffff gggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeee ééééééééééðððððððððððð oooooooooooooooooooooooooooooððððððððð ææææææææ ggðð oovvvvvvvvvvvv vvvvvvvvééééééeeeeeeee æææææææævææ aavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv rrrrrrrrrr éééévéééðmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeðððððððððððððððððððððððððð eðððððððððððððððððððððððð tttttttttttttttttttttttvvvvvvvvvvttttttttttttttttttttttttttttttttvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvætttttttttvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvæææææææææææææææææææææævvvæææææææææææææææææææææærrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafffffffrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffffffffffffffffffaaaaffffffffffffffffffffffffffffffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvééééééfffffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooggggggggggggggggggggggg oggggggggggggggggggggggg bbbbbbbbbbbbbb vvvnnnnnnnnnnnnnníííííííííínnnnnnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbbbbbb nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ééééééééééeeeeeeeeeeeeee sssssssssssssssssssb vvvvvvvvvvvvééééééeeeeeeee s vvvvvvvvvvbbbbeeensí ééééíí vvééébbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííínnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééévvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé :::::::::::lllllllllllllll::::::::::::::llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

F i t i á óf ði é

Þyngd 1.845 kg

Hæð 1.710 mm

Breidd 1.800 mm

Lengd 4.695 mm

Helstu mál og upplýsingar

Myndir / HLJ

15 km eftir á rafhlöðunni og fullur 

Burt með drullu og ryk af bílnum með ArmorAll Sheld
Í flestum tilfellum þegar verið 
er að auglýsa bón og hreinsiefni 
fyrir bíla hef ég varann á mér og 
vil ekki trúa því sem stendur utan 
á vörunni. 

Sonur minn kynnti fyrir mér efni 
sem er bráðsniðugt og heldur drullu 
og vatni vel frá lakkinu á bílum. 
Hann sýndi mér hvernig efnið 
virkar á MMC Outlandernum sem 
ég prófaði hér að ofan. Efnið heitir 
ArmorAll Sheld og er borið á eins 
og hvert annað bón og nánast strax 
þurrkað af með hreinum klút. Þetta 
gerði hann við hálfa vélarhlífina og 
hellti svo vatni yfir. Munurinn var 
hreint ótrúlegur þrátt fyrir að bíll-
inn hafi verið nýbónaður þegar ég 
fékk hann til prufuakstursins. Það 
fór ekki á milli mála hvar ArmorAll 
Sheld efnið var, vatnið hreinlega 
splundraðist af vélarhlífinni hægra 

megin þegar það rann greinilega um 
helmingi hægar af vinstra megin. 

Að sögn sonarins dugir brúsinn 
um 10 sinnum á bílinn. Bílanaust 

er innflutningsaðilinn á ArmorAll-
vörum sem eru víða fáanlegar, m.a. 

á flestum bensínstöðvum N1, og 
kostar brúsinn um 3.500 krónur.
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Sama hvert maður fer, alls staðar 
sér maður hjólreiðafólk í umferð 
og í vegköntum. Persónulega 
finnst mér of stór hluti hjólreiða-
fólks ekki vera nægilega sýnilegt 
í umferðinni. 

Fyrir skemmstu fór ég upp Þjórs-
árdalinn og sá einn hjólreiðamann 
u.þ.b. einn kílómetra fyrir framan 
mig, en þegar ég kom helmingi nær 
sá ég að þarna voru þrír hjólandi, en 
tveir voru vel fyrir aftan þennan sem 
ég sá fyrst. Sá sem ég sá fyrst var 
í gulu áberandi vesti, en hinir tveir 
voru í svörtum fötum.

Áhyggjuefni fjölgun reiðhjóla 
á vegum sem ekki eru hannaðir 

fyrir hjólaumferð

Fjölgun reiðhjóla er um mörg hund-
ruð prósent á síðustu þrem árum, en 
vegakerfið er ekki hannað með svona 
mikla reiðhjólaumferð í huga. Það 
eru og verða slys á hjólreiðafólki, en 
til að minka hættuna á slysum þarf 

hjólreiðafólk að hafa það í huga að 
þeir sjást seint og illa, en geta aukið 
sýnileikann um helming með því að 
klæðast áberandi klæðnaði.

Betra að hjóla á móti umferð á 
einbreiðum malarvegum

Á sumum malarvegum og mjóum 
vegum tel ég vænlegra til öryggis, 
bæði fyrir bílstjóra og hjólreiðafólk 
að hjóla á öfugum vegarhelmingi 

(alla vega vandist ég því að hjóla á 
móti umferð á mjóum malarvegin-
um þar sem ég ólst upp). Fyrir um 
ári síðan var ég að koma mjóan og 
hlykkjóttan veginn að Drangsnesi 
og sá þá nokkra koma á móti mér 
á reiðhjólum. Þegar ég kom nær sá 
ég að þetta virtist vera fjölskylda 
í hjólatúr. Allir fóru í einfalda röð 
úti í vegkantinum á móti umferð. 
Persónulega fannst mér betra að 
mæta þessum fimmmenningum sem 

hjóluðu mín megin heldur en þegar 
ég mæti reiðhjólum hægra megin í 
umferð (þetta er alfarið mín skoðun 
og ég veit ekki hvort það sé löglegt 
gagnvart umferðarlögum að hjóla á 
öfugum vegarhelmingi). 

Átak um að hætta að skoða og 
senda SMS-skilaboð í umferðinni

Nýlega sá ég gott áróðursmyndband 
um notkun á farsímum af bílstjórum. 

Í myndbandinu var sýnt hversu langt 
bíllinn fer á meðan ökumaðurinn lítur 
af veginum á símann sinn. Mjög 
gott og fræðandi myndband, en eitt 
fannst mér vanta í myndbandið: Það 
er hugsun ökumannsins þegar hann 
lítur upp til að gá að umferðinni, þá 
hugsar hann: Enginn bíll. En horfði 
hann nægilega vel til að sjá reiðhjól á 
veginum eða í vegkantinum? Förum 
varlega í umferðinni, þar eru fleiri 
en við.

Hjólreiðafólk er ekki nógu áberandi í vegköntunum
liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

 KROSSGÁTA Bændablaðsins

Lausn á krossgátu í síðasta blaði

Honda TRX 680 árgerð 2008. Hiti í handföngum, brettakantar, 
álfelgur, ný dekk og fleira. Ekið 20,000 km, nýr knastás, óslitið hjól 

með öllu, verð 1,480,000,- kr., 6 mánaða ábyrgð.
Upplýsingar í síma: 899 8111, Eiður.
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Original varahlutO al varahl ahlarahhlutir

Ert þú ekki örugglega með AGCO Parts í þií þinni vél?

Original varahlutir fyrir Massey Ferguson og Valtra

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is
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Það getur skilið milli lífs og dauða að 
vera í áberandi klæðnaði á reiðhjóli.
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Kristín og Brandur keyptu jörðina 
Syðri-Fljóta 1. apríl 1998 af hjúkr-
unarheimilinu Klausturhólum. 
Þá voru hér 59 kindur. Búið er að 
taka allt í gegn og byggja hesthús 
og reiðhöll. 

Býli:  Syðri-Fljótar.

Staðsett í sveit: Skaftárhreppi í 
Vestur-Skaftafellssýslu.

Ábúendur: Kristín Lárusdóttir og 
Guðbrandur Magnússon.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við eigum 2 börn; Svanhildi að verða 
16 ára og Lárus að verða 10 ára. Við 
eigum tíkina Heru frá Laugardælum 
og köttinn Snældu frá Keldudal.

Stærð jarðar? Jörðin er 4.200 ha.

Gerð bús? Sauðfjárbú og tamninga-
stöð.

Fjöldi búfjár og tegundir? 430 kind-
ur og um 20 hross.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Sex mánuði á ári byrjar dagurinn á 
gegningum, síðan er verið í hesthús-
inu allan daginn. Börnin segja að við 
séum í hesthúsinu alla daga. 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Öll bústörf mjög  
skemmtileg.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Mjög svipaðan.

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Höfum fylgst 
alltof lítið með félagsmálum bænda 
en erum mjög fegin að einhver vilji 
taka þau að sér.

Hvernig mun íslenskum land-
búnaði vegna í framtíðinni? Vel 
ef verslunin í landinu fær ekki öllu 
stjórnað í landinu og einokar ekki 
fjölmiðla og ef ríkið færi nú að aug-
lýsa allar eyðijarðirnar í Meðallandi 
til leigu þá yrði nú líf í kringum 
okkur. Það hefur orðið alveg ótrú-
legur dráttur á því og hver vísar á 
annan í þeim málum.
Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Höldum að það ætti að byrja á því 
að markaðssetja lambakjötið fyrir 
alla ferðamennina sem eru að koma 
til landsins.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? AB 
mjólk, undanrenna, fjörmjólk, ostur 
og smjör. Erum að reyna að styrkja 
beljubændurna.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Heimaslátrað lamba- og 
ærkjöt, grillað eða steikt.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Þegar Kristín var valin 
í landsliðið í hestaíþróttum og öll 
fjölskyldan fór til Danmerkur á HM 
til að fylgja henni og Þokka þar sem 
þau urðu heimsmeistarar í tölti. Það 
var geggjað gaman.

Líf og lyst
Bærinn okkar

Croque Monsieur,  asískar risarækjur og banana-töfraís
Croque Monsieur

Hvað gæti verið einfaldara  en 
að undirbúa þína eigin Croque 
Monsieur-samloku? Hún er best 
þegar hún er gerð frá grunni (eða 
á frönsku kaffihúsi), borðuð beint 
úr ofninum með smá fersku salati.
 › 8 sneiðar af brauði ( franskbrauð eða  

 gróft brauð ef á að bæta samviskuna)

 › 600 g ekta skinka

 › 600 g brauðostur, Frakkinn notar  
 Emmental-ost

Ostasósa

 › 160 ml sýrður rjómi

 › 120 g rifinn ostur

 › 200 g rifinn parmesan-ostur

 › 4 eggjarauður

 › Nýmalaður pipar

 › 40 g smjör til að smyrja brauðið

Aðferð
Skerið brauðið í 1 cm sneiðar.
Blandið saman í skál sýrðum rjóma, 
rifnum osti og parmesan. Bætið 
eggjarauðu við. Kryddið með pipar.

Smyrjið eina hlið af brauðsneiðinni, 
þá er sett sneið af skinku og sneið 
af osti á hverja samloku – og svo 
ostakremið á toppinn.

Samlokan er  ristuð undir grilli í heit-
um ofni í 2 mínútur.

Asískar steiktar risarækjur á 
baguette-brauði

Prófaðu að nota engifer, turmerik-
rót og hvítlauk í matreiðsluna. Þessi 
krydd eru víst allra meina bót og 

mjög bragðgóð, með risarækju eða 
fiski á grillið eða á pönnu.
 › 2 litlir hnúðar fersk turmerikrót (eða  

 2 tsk. duft), skræld og rótin hökkuð

 › 1 (1 cm) stykki ferskt engifer, skrælt  
 og hakkað

 › 2 hvítlauksgeirar, marnir eða saxaðir 

 › 3 msk. sojasósa 

 › 2 msk. ferskur lime-safi

 › 2 matskeiðar sykur

 › 1/4 bolli appelsínusafi eða (turmerik  
 safi sem fæst víða)

 › 100 g kalt smjör

 › 1/4 tsk. svartur pipar

 › 2 pakkar  stórar rækjur, skellausar en  
 með hala á til skrauts

Blandið saman turmerik, engifer, 
hvítlauk, soja, lime-safa, sykur í 
blandara (eða mortel) og blanda 
þar til slétt. Setjið rækju í stóra skál, 
hellið kryddlög  yfir og látið standa 
við stofuhita í 20 mínútur. Steikið 

við háan hita á pönnu eða grilli 
(setjið svo í pönnu ef rækjurnar eru 
grillaðar).  Bætið safa og smjöri við 
og hrærið vel saman. Kryddið með 
svörtum pipar og salti eftir smekk. 
Berið fram á baguette-brauði með 
fetaosti og agúrku og kryddjurtum 
að eigin vali, ef þess er óskað.

Banana töfraís

Ef þú átt gamla banana – til ham-
ingju!

Þú vissir kannski ekki að bananar 
geta breyst í stórkostlegan ís.
Frystur banani er góður dýfður í 
súkkulaði eða sem kúluís með aðeins 
tveimur aukaefnum eftir bragðsam-
setningum.

Pinnabanani 
Pinnabanana þekkja margir (fros-
inn banani settur á pinna og dýft í 
súkkulaði með möndluflögum til að 
mynda).
Og þetta er einungis grunnurinn.
Auðvelt er að gera tilraunir með 
því að bæta einu til tveimur inni-
haldsefnum við, til að gera banana 
að kúluís.
Til dæmis gæti það verið ein mat-
skeið af hnetusmjöri, matskeið af 
hunangi, maple-sírópi eða jafnvel 
Nutella. Einnig mætti hugsa sér  
kakóduft eða að bæta nokkrum  
jarðarberum við.
Frysta banana og (ber) í sneiðum í  
loftþéttum umbúðum.

Hægt er að borða ísinn strax, en best 
er að vinna hann saman í matvinnslu-
vél eða blandara og frysta aftur og 
borða eins og hefðbundinn ís.

Þú þarft:
 › 1–3 stk. stórir þroskaðir banananar

Aðferð
Afhýða banana og skera í sneiðar. 
Setja banana í loftþéttar umbúðir.
Frystið bananann í að minnsta kosti 2 
klukkustundir, en helst yfir nótt.
Skafið frystan banana ofan í mat-
vinnsluvél eða öflugan blandara: 
Skyndilega gerist það að þú sérð að 
ísáferð er að myndast. Þá er bragðefn-
um bætt við að eigin vali. 
Flytjið í fallega skál og frystið aftur 
þar til ísinn er orðinn harður. Hægt er 
að borða ísinn strax, en þá mun hann 
vera mjúkur eins og mjólkurhristingur. 
Passið að blandarinn ykkar sé nógu 
öflugur til að vinna frystan banana 
og klaka.

Matarkrókurinn – Bjarni Gunnar kristinsson MatreiðsluMeistari

Syðri-Fljótar

Croque Monsieur.

Bananaís í tveimur útgáfum.

Asískar steiktar risarækjur á baguette-brauði.
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Flott peysa á stráka
HANNYRÐAHORNIÐ  garn@garn.is

Hér er uppskrift að flottri peysu á 
stráka í boði Handverkskúnstar. 

Stærðir: 

8 (10) 12 ára.

Yfirvídd:

78 (82) 86 sm.

Lengd: 

55 (59) 63 sm.

Garn: 

Navia Duo (100% ull/50 g = 180 metrar): Garnið fæst 
hjá Handverkskúnst s: 587-6662.

• Aðallitur: 4 (4) 5 dokkur

• Munsturlitur: 1 (1) 1 dokka

• Peysan á myndinni er blá og grá

Prjónar:

• Hringprjónn 40 og 60 sm, nr. 3-3,5 og 4.

• Sokkaprjónar nr 3-3,5.

Prjónfesta: 21 lykkja = 10 sm í sléttu prjóni á 
prjóna nr. 3,5.

Bolur:  Fitjið upp 153 (159) 165 lykkjur á hring-
prjón nr 3 með munsturlit, tengið í hring og prjónið 
3 umferðir stroff (2 slétt, 1 brugðin). Skiptið yfir 
í aðallit og prjónið áfram þar til stroffið mælist 
4 sm. Skiptið yfir á hringprjón nr 3,5 og prjónið 
1 umferð slétt og jafnið um leið lykkjufjölda í 
164 (174) 182 lykkjur. Prjónið nú slétt prjón þar 
til bolurinn mælist 37 (40) 43 sm. Fellið af fyrir 
ermaopi þannig: Fellið af 4 lykkjur, prjónið 74 
(79) 83 lykkjur, fellið af 8 lykkjur, prjónið 74 (79) 
83 lykkjur, fellið af 4 lykkjur. Geymið bolinn og 
prjónið ermar.

Ermar:

Fitjið upp 33 (39) 42 lykkjur á sokkaprjóna nr 
3 með munsturlit tengið í hring og prjónið 3 
umferðir stroff (2 slétt, 1 brugðin). Skiptið yfir í 
aðallit og prjónið áfram þar til stroffið mælist 4 
sm. Skiptið yfir á sokkaprjóna nr 3,5 og prjónið 
1 umferð slétt og jafnið lykkjufjölda í 36 (42) 46 
lykkjur. Prjónið áfram slétt prjón en í 10. hverri 
umferð er aukið út í upphafi og enda umferðar 
þar til á prjóninum eru 56 (62) 66 lykkjur. Prjónið 
áfram þar til ermin mælist 39 (42) 44 sm. Fellið af 
fyrstu 4 lykkjurnar og síðustu 4 lykkjurnar. Geymið 
ermina og prjónið aðra ermi eins.

Laskúrtaka:

Sameinið bol og ermar á hringprjón nr 3,5 = 244 
(266) 282 lykkjur. Setjið prjónamerki við samskeyti 

erma og bols = 4 prjónamerki. Umferðin byrjar nú 
á milli ermar og vinstri hliðar bakstykkis. Prjónið 2 
umferðir slétt með aðallit og byrjið síðan á laskúrtöku 

þannig: *Prjónið 2 lykkj-
ur slétt saman, prjónið 
slétt þar til 2 lykkjur eru 
að prjónamerki, takið 1 
lykkju óprjónaða eins 
og prjóna eigi hana 
slétt, prjónið 1 lykkju 
slétt og steypið óprjón-
uðu lykkjunni yfir* 
Endurtakið frá *-* í allt 
4 sinnum. = 8 lykkjum 
færra á prjóninum eftir 
hverja úrtökuumferð. 
Skiptið yfir á hringprjón 
nr 4 og prjónið munstur 
eftir teikningu, haldið 
jafnframt áfram með 
laskúrtöku í annarri 
hverri umferð þar til 
11 (12) 13 úrtökur hafa 
verið prjónaðar. ATH: 
prjónið laskúrtökuna 
alltaf með aðallit. Setjið 
nú 15 (17) 19 lykkjur á 
miðju framstykki á þráð/
nælu. Umferðin byrjar 
nú á hægra framstykki 
og prjónað er fram og 
til baka. Prjónið áfram 
munstur og haldið 
áfram með laskúrtöku 
en jafnframt er fellt af 
við hálsmál 1, 1, 1 (1, 1, 
1, 1) 1, 1, 1, 1, 1 lykkja 
í annarri hverri umferð. 
Prjónið áfram þar til 
laskúrtökur eru í allt 19 
(21) 22.

Hálsmál:

Prjónið upp í hálsmáli 
með aðallit 114 (120) 124 lykkjur á prjóna nr 3. 
Prjónið 1 umferð slétt og jafnið lykkjufjölda í 81 (84) 
87 lykkjur. Prjónið 10 umferðir stroff (2 lykkjur slétt, 
1 lykkja brugðin) og 3 umferðir með munsturlit. Felli 
af í sléttum og brugðnum lykkjum.

Frágangur: 

Saumið saman undir ermum og gangið frá endum. 
Þvoið peysuna úr Navia ullarsápu og leggið til þerris.

Hönnun: Malan Steinhólm  

Þýtt með leyfi Navia  
af Guðrúnu Maríu Guðmundsdóttur.

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.

Létt

Þung

Miðlungs

3 9 6 5 8 7

3 2 5 4

2 7 8 3

8 4 3 9

1 6 7 3 4

4 6 8 2

5 1 6 7

4 3 8 9

2 7 3 9 6 8

Þyngst

3 6 9

4 8 9 6 3 7

5 8 3 2

6 2 4

4 9 5 7

8 3 1

4 1 7 6

1 7 8 9 4 5

5 8 2

2 4

7 3 6 2

1 3

1 5 7

8 1 5 3 9 4

6 9 4

9 5

3 6 2 8

6 1

6 1 2

2 3 7

8 7 5

8 5 4

2 9

1 4 6

9 8 6

7 6 5

9 5 3

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Ætla í sund, sumar-
bústað og að leika mér
Sebastian er í Salaskóla og hans 
fyrsta minning er af því þegar 
hann át skyr og dansaði. 

Nafn:  Sebastian Rómeó Jónsson.

Aldur: 8 ára.

Stjörnumerki: Meyja.

Búseta: Salahverfi, Kópavogi.

Skóli: Salaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast  
í skólanum? Stærðfræði.

Hvert er uppáhalds dýrið 
þitt? Hamstur.

Uppáhaldsmatur: Pitsa.

Uppáhaldshljómsveit: Michael 
Jackson.

Uppáhaldskvikmynd: Star Wars.

Fyrsta minning þín? Þegar ég var lítill 
að borða skyr og dansa.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á hljóð-
færi? Ég æfi fótbolta og fimleika.

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

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Fara út á götu.

Ætlarðu að gera eitthvað skemmti-
legt í sumar? Fara í sund, sumar-
bústað og leika mér.

Næst » Sebastian skorar á frænda sinn, Mikael 
Bergmann, að taka þátt næst.

Vantar þig íslenskan lopa?
Álafosslopi - Plötulopi - Léttlopi - Einband - Bulkylopi - Kambgarn

Heimasíðan gefjun.is
býður upp á lopa frá

Ístex á lægsta
fáanlega verði !

Sendum um allt land!

Bændablaðið 
Næsta blað kemur út 

9. júní
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Ég hefi spurt að þveranir fjarða til 
styttingar ferðaleiða sé fleinn í holdi 
norskra umhverfisverndarsinna 
og verið spurður um afstöðu mína 
til þeirra mála þar sem ég þekki 
til. Skal nú reynt að lýsa því að 
fengnum dæmum, sem komin eru.

Stefna sem nefnd hefur verið: 
„yfir firði, gegnum fjöll“, er mér að 
skapi, en það er hreint ekki sama 
hvernig farið er að, eða leiðir valdar.

Mannskepnan er nú einu sinni 
ein af tegundunum á jörðinni. Hún 
hefur skipulagsgáfu fram yfir flestar 
dýrategundir í sambúðinni og fer 
misvel með. Ekki skal lítið gert úr 
ráðdeild og hyggindum náttúrunnar.

Þveraðir hafa verið fjórir af 
innfjörðum Breiðafjarðar og í hyggju 
er að þeir verði fleiri.

Sumir þessara fjarða eru með 
berghöftum um þvert, þar er gott og 
traust vegarstæði. Innanvið þessi höft 
eru sumstaðar djúpir álar og pyttir. 
Hefur jafnvel verið skoðað að leggja 
veg þar um og er með ólíkindum.

Með ströndum þessara fjarða eru 
víða vogskornar fjörur lífríkar. Það 
sýnir fuglalíf og sýna gjöfulir staðir 
fyrir silunganet. Í fjarðabotnum 
vaðlar misstórir.

Þar sem vegir eru lagðir með 
ströndum eru víða skerðingar svona 
voga. Sýnist mér að stundum væri 
lífríkisskerðing minni með vegi 
þvert um vaðla. Dæmi um þetta er 
í Kollafirði.

Efni til svona þverana væri 
lýtaminnst að taka með gangnagerð 

gegn um fjöll. Fjöll eru misefnisgóð 
til gangnagerðar, veldur mýkt eða 
harka bergs, þetta held ég að nútíma 
tækni og þekking ráði við.

Göng eru dýr og því eru vegir 
lagðir og bættir yfir fjöll gegnum 
vetrarvítin sem göng mundu liggja 
framhjá. Þetta kostar stöðuga vinnu 
og kostnað við að forða slysum. 
Vegagerðarmenn leggja góða vegi. 
Kunna til verka. Göng á þessum 
stöðum mundu losa umferð við 
veðravítin (Klettsháls).

Vegir eru lagðir um náttúruvætti 
og spillt bæði þeim og sögulegum 
minjum um verkhyggni genginna 
kynslóða við að laga í lappirnar á 
sér miðað við aðstæður. Dæmi: 
Skálaneshraun.

Nú er harðast umdeilt og hefur 
lengi verið vegur um Teigskóg. 
Teigskógur er þó aðeins lítill hluti 
þess svæðis sem um er að ræða. 
Svæðið er alllöng hlíð, hvar með 
ströndinni eru vogskornar fjörur. 
Sögð er hún verða snjóþung ef svo 
háttar veðrum, en þá leysi hratt því 
hún snýr vel við sólinni, enda er 
þarna fallega gróið land séð frá sjó.

Um hana er auðvelt vegarstæði 
en mér þykir fagurt land ekki njóta 
sinna kosta best ef um það er komin 
hraðbraut.

Skemmdalitlir vegarslóðar bjóða 
betur upp á skoðun og vist. Þarna 
gæti orðið ágætt útivistarsvæði.

Stofnvegurinn til Vestfjarða þarf 
að vera hraðbraut. Til að hraðbraut 
standi undir nafni þarf hún að vera 

sem krókaminnst og ekki um hlöð 
eða tún þar sem mannlíf er helst 
blómlegt og von á búfé. Alkunn 
staðreynd. Þessa sjáum við dæmin 
á Norðurlöndum.

Norðmenn leggja óspart göng og 
ekki aðeins til að stytta leiðir heldur 
og til að komast framhjá snjóþyngsl-
um.

Þetta var tilgangurinn með þver-
un Kjálkafjarðar og Mjóafjarðar í 
Barðastrandarsýslu. Þannig var kom-
ist framhjá þekktum snjóþyngslum 
og lágmark skerðingar á vogskorn-
um ströndum. Hinsvegar var óhjá-
kvæmilegt að sprengja til efnis og 
valda þar landbreytingum. 

Gilsfjörður er gott dæmi um hvað 
vinnst eða tapast. Hann er nú lón 
hvar lítt gætir flóðs og fjöru innan 
stíflunnar og má af læra.

Stórar leirur hurfu undir lónið og 
var mest um talað tjón fyrir rauð-
brysting á vorin. Fróðlegt er að fylgj-
ast með þróun. Við það að Gilsfjöður 
var stíflaður kemur rennslið úr 
honum í mjórri á undan brúnni. Hætti 
að flæmast um þveran fjörð. Stórar 
fjöru mynduðust sem eru smám 
saman að safna á sig leir. Mestur 
virðist hann á flákanum við Stórholt 
þar sem voru einhverjar þekktustu 
sölvafjörur landsins áður. Leir hefur 
safnast á þær og rýrnar sölvafjaran. 
Það varð reyndar mikið af því að 
afrennsli Saurbæjar var þrengt og 
flæmist ekki lengur um sölvaflákann. 
Enn vantar samt mikið á að leirurn-
ar í Gilsfirði séu endurheimtar. En 
sölvafjaran er óneitanlega spillt.

Kolgrafafjörður var þveraður með 
fullum vatnaskiptum. Hann hefur 
orðið frægur síðan fyrir síldardauða.

Hinkra má hér við. Ég hefi séð 
í Grundarfirði háhyrningahóp með 
verkfræðilegri tækni og fjársmala-
verksviti smala síldinni að hafnar-
garðinum og standa þar að hjörðinni 
og éta eins og fé á jötu í þráðbeinni 
línu. Getur verið að háhyrningar 
reki síldina í Kolgrafafjörð og 
þaðan komist hún ekki aftur út fyrir 
háhyrningunum? Væri kannski skyn-
samlegast að slátra slatta af háhyrn-
ingum í matinn? Eru þeir komnir í 
óþurftarfjölgun og trufla jafnvægi 
náttúrunnar í skjóli af fyrirgreiðslu 
manna? Mennirnir eru alltaf að trufla 
jafnvægi náttúrunnar og standa ekki 
sína plikt í jafnvægisgæslunni.

Þá eru ónefndir Gufufjörður 
og Djúpifjörður sem stendur til að 
þvera báða um mynnið og verður 
væntanlega gert með fullum vatna-
skiptum og e.t.v. Þorskafjörð líka 
við Kinnarstaði, en á þessum þrem-
ur stöðum eru grynningar og harður 
botn hentugt vegarstæði.

Þessa firði gengur ekki síld í. Svo 
langt gengur hún ekki í Breiðafjörð.

Efnið í þessa garða yrði best tekið 
úr göngum gegnum Hjallaháls og 
Skálanesfjall eða Gufudalsháls.

Þetta ráð yrði mikil stytting á 
hraðbraut til Vestfjarða. Göng í 
gegnum fjöll eru dýr og því eru þau 
ekki gerð ef annars er kostur. Því er 
lagt á fjöllin. Þeim vegum hefur líka 
sýnt sig að vera dýrt að halda opnum 
(Klettsháls).

Verði þetta gert held ég að fljót-
lega kæmi krafan um göng í gegnum 
Klettsháls og leiðin yfir hann og hans 
veðravíti verða talin sóun sem ráðist 
var í, í bráðræði.

Hraðbraut að sunnan til Vestfjarða 
kalla ég nú komna að Kinnarstöðum 
eftir því sem föng eru skárst og að 
vestan að Skálmarnesseiði. Reyndar 
er margt ógert á þeirri síðarnefndu 
leið. Verði leiðin sem hér hefur verið 
rakin farin er komin besta leiðin. 
Hún er dýr, en hefðu ráðamenn haft 
djörfung til að ákveða hana áður en 
ráðist var í umbætur á Klettshálsi 
gæti hún verið komin nokkuð áleið-
is fyrir það fé sem farið er í hann á 
seinni árum. Að fara yfir firðina s.s. 
nefnt er kalla ég minni náttúruspjöll 
en að fara alltaf með ströndinni.

Þetta tekur að vonum tíma, en 
að vera alltaf að gera eitthvað til 
bráðabirgða er mjög til tafa á því 
besta. Bráðabirgðavegurinn yfir 
Ódrjúgsháls hefur nú verið farinn 
í 60 ár. Svo lengi sem þjóð byggir 
þetta land verða lagðir og bætti vegir. 
Vegagerðarmenn kunna til verka 
og hljóta að vera til ráðuneytis, en 
ákvörðunin pólitísk.

Í umræðunni um hvar vegur ætti 
að liggja var ein tillagan svonefnd 
A-leið. Hún er um Reykjanes og 
þveran Þorskafjörð í mynni hans. Þar 
er gott vegarstæði og tengist áður-
nefndum vegi um Skálaneshraun. 
Fylgjendum þessa ráðs þótti vitlaust 
það fálæti sem það fékk.

Ég er fálætismegin og sé ókosti.
Að fara út fyrir Reykjanes með 

hraðbrautina lengir hana.
Fari brautin ekkert um 

Hallsteinsnes og Djúpafjörð dæmir 
byggð í Djúpadal af.

Hraðbraut spillir friði sé hún of 
nærri: þ.e. Reykhólar og byggðin 
öll á Reykjanesi.

Sé hún of fjarri spillir það búsetu 
og nýtingu lands af þveröfugum 
ástæðum: Djúpidalur, Þorskafjörður.

Leiðin sem ég fyrr lýsti 
Kinnarstaðir – Skálmarnesseiði hefur 
alla kosti besta nefndra möguleika 
aðra en stofnkostnaðinn.

Hvers virði er það?
Ég svara: Það verður ekki metið 

til fjár. Það er best til lengri tíma 
litið. Það tekur tíma, en hver ósköp 
af tíma eru ekki komin í rifrildið um 
Teigskóg?

Hvað kostar að kaupa upp land 
sem þar þarf að fara um? Dómur féll í 
því máli, sem ekki er vegarstæði í vil.

Byggðareyðing á umræddu landi 
við norðanverðan Breiðafjörð er 
þekkt.

Byggðareyðing = vannýting. 
Vannýting = vanhirða. Þetta er 
félagslegur vandi. Um þetta mætti 
hafa margfalt fleiri orð. Að mörgu 
er að hyggja þegar umhirðu lands 
ber á góma. Forvinnu þarf mikla við 
vegalagningu. Ef hana vantar verða 
slys eins og samgönguháðungarnar 
Vaðlaheiðargöng og Landeyjahöfn.

Um hvað er að fást þegar 
skattaundanskot eru sem svarar 1stk. 
Landspítali á ári.

Mér virðist skyldleiki með 
umræðu um Landspítala, samgöngu-
bætur, umhirðu lands og lífríkis. 
Afskiptaleysi er vond stjórnarstefna 
sem alltof mikið er beitt.

Það kallast vondur bóndi sem 
stærri bústofn hefur en hann getur 
fóðrað sómasamlega, það er ekki látið 
afskiptalaust. Ég kalla það vonda 
sjávarútvegsstefnu að láta hvali 
fjölga sér óhindrað. (Háhyrningar, 
hnúfubakar.) Nær væri að slátra af 
þeim stofnum og nýta til manneldis. 
Maðurinn er að fljúgast á við þá um 
ætið í fæðukeðjunni, hvort sem hún 
er lengri eða skemmri. Nær væri að 
halda þeim stofnum við sleitur frem-
ur en að láta þá fjölga sér úr hófi. 
Hvalaskoðun er atvinna og stjórn-
endur á verði.

Væri það fráleitt að fræða hnýsna 
og fróðleiksfúsa gesti um gagnsemi 
þeirra fremur en að líta bara á þá 
sem leikföng? Mat sinn vilja bæði 
menn og hvalir án refja. Sama er um 
graslendið. Mikið er fárast um ofbeit 
og það réttilega. Minna er talað um 
vanbeit og nýtingu graslendis þar 
sem byggðir hafa eyðst.

Þar er víða komin óaðgengileg 
gróðurþvæla, sem betur færi á að 
væri nýtt. Góðir vegir mundu auð-
velda það.

Tófur fjölga sér óáreittar, það 
svarar ekki kostnaði að halda aftur 
af henni með fækkun. Fávís kaup-
staðabúinn virðist halda að hún éti 
ekki annað en sauðkindur og stendur 
á sama þó: „Raddir vorsins þagni“.

Þeir sem vit hafa á og þekkja, hafa 
spurt: „Hvers virði er fuglasöngur-
inn, miðað við það sem var?“ Það 
er margt sem ekki verður verðlagt. 
Þeir sem þekkja áorðna breytingu 
finna það.

Þar sem fuglalíf dalar vegna ætis-
skorts telja menn best að setja meira 
á í stað þess að slátra svolítið. Léleg 
búmennska það. Það skyldi nú vera 
að hvalurinn eigi þátt í þeim ætis-
skorti. 

Staðreynd er að breiðfiski 
landselsstofninn er hruninn. Sá hún-
vetnski er á niðurleið.

Upphaf hrunsins varð þegar nátt-
úrufirrtir náttúruunnendur gerðu 
með málflutningshernaði árás á 
selveiðar á norðurslóðum. Trúlega 
voru þeir studdir af samkeppnis-
iðnaði.

Til samanburðar: Hvernig færi 
fyrir landinu og sauðfénu ef við hætt-
um að smala?

Söluvaran af selnum (skinnin) 
verðféll og hefðbundnar veiðar lögð-
ust af. Stórtækari veiðar tóku við að 
drepa hann og nytjar og umhirða 
lögðust af.

Hlýnun sjávar og breytt lífríki 
þess vegna á vafalaust þátt í þessu og 
margur dómur um orsakir þess hefur 
fallið og er ekki mannskepnunni í vil.

Mannskepnan er nú einu sinni ein 
af tegundunum á jörðinni. Hún hefur 
skipulagsgáfu fram yfir flestar dýra-
tegundir í sambúðinni og fer misvel 
með. Ekki skal lítið gert úr ráðdeild 
og hyggindum náttúrunnar.

Jóhannes Geir Gíslason, 
fyrrv. bóndi í Skáleyjum 

Lesendabás

Landið og miðin

560 Varmahlíð 
453 8888
velaval.is
velaval@velaval.is

Rafgirðingarefni 
og hefðbundið.

Tindar, hnífar, dekk og slöngur 
fyrir flestar gerðir heyvinnuvéla

12 manns. Verð 40.000 þús 
kr. nóttin virka daga og 
45 þús kr. nóttin um helgar. 
Lágmark 2 nætur. 
Heitur pottur og sauna. 

Uppl. í síma 898 1598 
& ktsumarhus@gmail.com

Stórt sumarhús til leigu í Grímsnesi!

Leifs Æðardúnn
Óska eftir dúni til útflutnings

Á síðasta árið hef ég borgað út
kr. 190.860,-  214.929,- pr. kg nettó.

Oftast um 200.000,- nettó.
Hafið samband í síma: 8938554 eða +47 93037099

leifm@simnet.is

Jóhannes Geir Gíslason, fyrrverandi bóndi í Skáleyjum.  Mynd / HKr. 
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Ráðskona Bakkabræðra óskast! 
Bakkabræður óska eftir ráðskonu og 

-
-

-
sæll áfangastaður ferðamanna sem 

-

-

-

-

Premark (niður brenndar götu merk-

-

-

-

-

-

að ræða seint sprottna gæðafuru frá 

-

-

-

-

-

-

Verð:
Skilafrestur:

Sími: Netfang: Veffang:

Icetrack ehf. Sími 773 4334
mtdekk@mtdekk.is

www.mtdekk.is

TILBOÐ 

TA K M A R K A Ð M AG N
KR. 139.900

4x JEPPADEKK 265/70R17
MICKEY THOMPSON STZ 

175.60060665 001 000000175.6006065 00000000006

www.heimavik.is
Höfðabakki 1 - 110 Reykjavík

Sími 555 6090
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Hröð og góð þjónusta
Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON

á ÍSLANDI
MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur
Draupnisgata 6 / 603 Akureyri

Sími 535 3500
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Welger RP200
Rúlluvél, árgerð 1995.

Verð 350.000.- kr. án vsk.

Case RBX 343
Rúllusamstæða, árgerð 2005
Breiðsópa, söxunarbúnaður
Verð 2.700.000.- kr. án vsk.

John Deere 678
Rúllusamstæða, árgerð 2006
Breiðsópa, mjög gott ástand.
Verð 2.500.000.- kr. án vsk.

McCormick MTX135
Árgerð 2008, hestöfl 135, 

ámoksturstæki
Vst 2.150, fjaðrandi hús og hásing

Verð 6.690.000.- kr. án vsk.

Fella SM288
Diskaslátturvél, árgerð 2013

Vinnslubreidd 2,8m
Verð 690.000.- kr. án vsk.

CaseIH 4230
Árgerð 1998, hestöfl 84

Vst 6.500, Veto ámoksturstæki
Verð 1.990.000.- kr. án vsk.

Fella SM320
Diskaslátturvél, árgerð 2007

Vinnslubreidd 3,0m
Verð 590.000.- kr. án vsk.
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Næsta 
Bændablað  

kemur út
9. júní

VR Sumarhúsaþjónusta

Facebook: VR Sumarhúsaþjónusta
Netfang: ktsumarhus@gmail.com

Sumarhúsasmíði
Gestahús
Garðhús
Geymslur
Flutningur

Málningarvinna
Steypuvinna

Jarðvinna
Raflagnir

Pípulagnir

,
898 1598

Sérhæfum okkur í smíði 
á sumarhúsum/gestahúsum 
40m2mm og minni
Henta mjög ve
í alla ferðaþjónustu.

m/gestahúsum 
i.
el 
ónustu.

VR Pípulagnaþjónusta
Öll almenn
lagnavinna
Efnissala

, 898 1598
ktsumarhus@gmail.com

vrsumarhus@gmail.com

Cat M315C árg. 2005. Notkun 
7.300 vst.  2x skóflur og Arrowhead 
Fleygur. Verð kr. 8.000.000- án/vsk.

Hitachi Zaxis 210LC. Árg. 2007.  
Notkun 10.600 vst. Verð kr. 
7.600.000- án/vsk.

Hyundai Robex210LC, árg. 
2004.  Notkun 6.100 vst.   Verð kr. 
6.600.000- án/vsk.

JCB 3cx. Árg. 2006. Notkun 6.400 
vst.  Verð kr. 5.300.000- án/vsk.

Vélfang – Gylfaflöt 32 – Reykjavík 
Sími 580-8200 og 840-0827

www.velfang.is

Atvinnutækifæri-Afþreying. Boltar í 
vatni eða grasi. Sundlaug 6x10 og 
6 boltar, 14 fullorðins og 14 barna. 
Uppl. í síma 661-3700 og 820-2188.

Til sölu hjólhýsi Hobby 560 UKF 2005. 
Hjónarúm og 2 kojur eru fremst í hús-
inu. Hjólhýsið er vel útbúið. Aðeins 2 
eigendur. Uppl í síma 897-7802.

Hver á skilið glaðning eftir sauðburð? 
Eyrnamarkaplakötin frægu fást í 
Kastlanum, Eyravegi 5, Selfossi og 
á www.kastali.is.

Iveco Euro cargo 65E, árg. 1996 með 
krana og sturtupalli, ekinn 120 þús. 
Verðtilboð. Uppl í síma 860-5261.

Vara- og aukahlutir í flestar gerðir 
af kerrum. Sérpöntum ýmsa hluti. 
Sendum um land allt. Brimco ehf. 
Sími 894-5111 www.brimco.is. Opið 
frá kl.13.00-16.30.

Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir. 
Framleitt skv. reglum FEIF. Leitun 
að betra verði. 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.

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Kr. 8.485.- með vsk. G. 
Kvaran í Reykjavík, sími 824-7610. 
Búvís ehf. Sími 465-1332.

Kranzle þýskar háþrýstidælur í úrvali. 
Búvís. Uppl. í sími 465-1332.

Framleiðum krókheysisgrindur með 
eða án gámalása, sterkar og ódýrar. 
Verðdæmi: 6 m. löng án gámalása, 
grunnuð, kr. 280 þús.+vsk. Með 
gámalásum, máluð, kr. 380 þús+vsk. 
Vagnasmidjan.is - Eldshöfða 21, Rvk. 
Uppl.í símum 898-4500 og 894-6000.

Metar-Fact taðdreifari, 6 tonna. Búvís 
ehf. Sími 465-1332.

Taðklær. Breidd 150 cm, kr. 239.900.- 
án vsk. Breidd 180 cm, kr 269.000.- 
án vsk. Taðklær. Breidd 120 cm, 
væntanlegar fyrir áramót. Búvís ehf. 
Sími 465-1332.

Haughrærur galvaníseraðar með eik-
arlegum. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Weckman flatvagn/rúlluvagn. Verð kr. 
2.090.000,- með vsk. H. Hauksson 
ehf. Uppl. í síma 588-1130.

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 viðkvæm-
um rafbúnaði, t.d mjólkurþjónum, 
tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum o.fl. 
Hákonarson ehf. Uppl. í síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is.

Palmze rúlluvagn, lengd 8,02 m. Verð 
1.590.000 án vsk. Búvís ehf. Sími 
465-1332.

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 haughús-
um. Slöngubúnaður með hraðkúpl-
ingum, flatir barkar á frábæru verði, 
2” – 3” – 4”. Allur búnaður fyrir vökv-
un á ræktunarsvæðum. Haugdælur 
með vacuum búnaði. Aðrir aflgjafar : 
rafmagn, bensín / dísil, 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.

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan iðnað. 
Öflugar og vandaðar dælur á frábæru 
verði frá Comet, www.comet-spa.com 
- aflgjafar; rafmagn, Honda bensín, 
Yanmardísil, 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. Háþrýstislöngur allt að 
150 metrar á lengd, 3/8”, ½” , 5/8”, ¾” 
. Bensín / dísil, 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.

Háþrýstibúnaður fyrir heitt vatn. 
Þrýsingur allt að 500 Bar @ 30 l / 
min. Hákonarson ehf., netfang : hak@
hak.is, sími 892-4163, www.hak.is.

Patura spennar í úrvali. P1 er bæði 
fyrir 12 v. og 230 v. 5 km. drægni. 
Frábært verð aðeins kr. 29.900,- Mikið 
úrval af öðrum rafgirðingarvörum, 
skoðið Patura bækling 2015 á www.
brimco.is - Brimco ehf., Flugumýri 8, 
Mosf. Sími 894-5111. Opið kl.13.00-
16.30.

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0 mtr. í tveimur 
þéttleikum. Einnig fáanlegar í föstum 
lengdum. Allar lokur og lamir fylgja. 
Brimco ehf. Sjá á www.brimco.is 
Flugumýri 8, Mos. Sími 894-5111. 
Opið kl. 13.00-16.30.

G. Hippe norskar gæða kerrur. Búvís 
ehf. Uppl í síma 465-1332.

Innihrærur fyrir gripahús. Rafdrifnar 
: 7,5 kw, 9,2 kw, 11 kw glussa-
drifnar : 8 kw, 60 l / min., 120 bar. 
Vinnudýpt : 130 cm. Skrúfa : 200 mm. 
Hákonarson ehf. Uppl. í síma 892-
4163, hak@hak.is,www.hak.is.

Til sölu Mosa TS 400 a, dísil rafsuðu-
vél, 13 kw rafall. Ný vél og nýupp-
tekinn rafall. Tilboð. Uppl. í síma 
897-3154.

Úrval af viftum og þakblásurum í flest-
um stærðum og gerðum. Einnig úrval 
af stýringum. Íshúsið ehf., uppl. í síma 
566-6000, http://www.viftur. is.

Pallagafflar. Verð kr. 119.000,- með 
vsk. H. Hauksson ehf. Uppl. í síma 
588-1130.

Hornstrandabækurnar allar 5 í 
pakka. Tilboð 7.900 kr. Sending með 
Íslandspósti innifalin. Vestfirska for-
lagið, jons@snerpa.is, sími 456-8181.
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Uppl. í síma
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Komatsu PC340LC-7

Árg 2005, 10,200 tímar, fleyglagnir
Smurkerfi, hraðtengi og 2 skóflur.

Verð 8,8,00,000 + vsk

Hyundai R180LCD-7

Árg 2007, 3,900 tímar, Fleyglagnir.
Hraðtengi, tennt skófla, 

700mm spyrnur
Verð 8,000,000 + vsk

Hyundai R 180LC-7

Árg 2007, 8,200 tímar
Undirvagn 50%, 1000mm spyrnur

Hraðtengi og fleyglagnir.
Verð 6,500,000 + vsk

Komatsu PC 130-7

Árg 2004,  8,600 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi, 2 skóflur.

Verð 4,900,000 + vsk

Hyundai R 180LC-7

Árg 2006, 9,400 tímar
Undirvagn 50%, 1000mm spyrnur

Hraðtengi og fleyglagnir.
Verð 6,500,000 + vsk

Komatsu PC 160LC-7

Árg 2008, 5,200 tímar
Undirvagn 50%, 700mm spyrnur

Hraðtengi og fleyglagnir
Verð 6,900,000 + vsk

Manitou MLT 960

Árg 2015, 690 tímar
Hliðarfærsla á göfflum. Skófla.

Lyftigeta 6 tonn  
og lyftihæð 9 metrar. 

Verð  11,500,000 + vsk
Þessi vél er einnig til leigu

vallarnaut.is s.841-1200 & 841-7300.

Solis 90 hö., 4x4. Verð 3.990.000 
án vsk.

Solis 60 hö., 4x4. Verð 3.660.000 
án vsk.

Solis 50 hö., 4x4. Verð 2.350.000 án 
vsk. (án tækja). 

Solis 26 hö., 4x4. Verð 1.630.000 án 
vsk (án tækja og gröfubakkó). 

solis.is. Símar 841-7300 & 841-1200. 
solis@solis.is.

BELMAC ruddasláttuvél. Sláttubreidd 
167 cm. Aflþörf 40 hö. Verð 211.590 
án vsk.

Nugent Spirit 20, tveggja til þriggja 
hesta kerra. Verð 1,2 m. kr. án vsk.

Vélavagn, ber 16 tonn. Verð 
2.100.000 án vsk. Einnig 24 tonna í 
boði á þremur öxlum. Verð 2.560.000 
án vsk.

Jarðvegsvagnar með blaðfjörðum og 
beislisfjöðrum. Bera 12 til 15 tonn. 
Verð frá 2,7 m. kr. Einnig til vagnar 
á veltiöxlum.

Nugent rúllugreip, 5 gerðir til á lager. 

Belmac sjálfhleðlsuvagn með sláttu-
vél. Nýtist líka sem gjafavagn. Um 
27,5 m³. Aflþörf 90 hö. Verð 4,3 m. 
kr. án vsk.

Getum útvegað ámoksturstæki og 
frambúnað á flestar vélar á hagstæðu 
verði. Nánari upplýsingar á vallarnaut.
is, s. 841-1200 & 841-7300. Öll verð 
án vsk. 

Til sölu lokuð kerra. Ytri mál kassa 
(lxbxh) 262x150x163 cm. Innri mál 
kassa (lxbxh) 258x148x157 cm. 
Afturhurð (bxh) 137x152 cm. Verð: 
628.525 kr. + vsk. Búvís ehf, sími 
465-1332.

Helluskeifur auglýsa. Sendum frítt um 
allt land með póstinum ef teknir eru 
10 gangar. Alltaf besta verðið, vetrar-
skeifur 2300 kr. gangurinn og 2500 kr. 
pottaður, skaflar 75 kr. stykkið. Uppl. 
í síma 847-6616.

Hringgerði til að nota úti sem inni. 
Frábær við tamninguna. Engin 
verkfæri við uppsetningu. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, 270 Mosf., opið 
13-16.30, sími 894-5111, www.brim-
co.is.

Rafstöðvar með orginal Honda-
vélum. Eigum til nokkrar stærðir á 
lager. Stöðvarnar eru frá ELCOS 
Srl á Ítalíu, www.elcos.net. Eigum 
einnig hljóðlátar stöðvar fyrir ferða-
vagna. Við bjóðum upp á allar gerðir 
af rafstöðvum. Mjög hagstæð verð. 
Hákonarson ehf., www.hak.is, s. 892 
4163, netfang: hak@hak.is.

Til sölu hús á hjólum, 26 m². 2 
rúm í svefnherbergi. Staðsett á 
Egilsstöðum. Verð 3.500.000. Uppl. 
í síma 893-3444.

Weckman sturtuvagn, 6,5 tonn, ath! 
með neðri skjólborðunum. Stærð palls 
226x379 sm. Verð kr. 1.155.000,- 
með vsk (kr. 932.000,- án vsk). H. 
Hauksson ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Sami áburðardreifarar. 700 l. barka-
opnun. Verð kr. 349.000,- með vsk 
(kr. 282.000,- án vsk). H. Hauksson 
ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4,27 
m, hæð 1,10 m. Möskvastærð 10 x 15 
cm. Verð fyrir 1 stk. 24.900 auk vsk. 
Verð 2-4 stk 22.900 auk vsk. 5 stk 
eða fleiri 19.900 auk vsk. Uppl. í síma 
669-1336 og 899-1776, Aurasel ehf.

2 breskir frúarbílar til sölu. Range 
rover vogue super charged, árg.´06, 
ekinn 185 þús. Glæný sumardekk. 
Snyrtilegur og vel með farinn og í 
toppstandi. Jagúar S-type, árg.´03, 
vel með farinn, lítið notaður. Uppl. í 
síma 845-8528.

1.000 l tankar undan 96% spíra til 
sölu fyrir 10.000 kr stk. Uppl. gefur 
Alexander í síma 696-4423.

Lambamerki kr. 28.- án vsk ef pant-
aðar eru heilar raðir. Töng fylgir fyrstu 
pöntun. Sendum sýnishorn. Búvís 
ehf, sími 465-1332, www.buvis.is.

Fullur salur af bílum og 150 bílar á 
plani. Við getum látið ástandsskoða 
ökutækið hjá óháðum aðila fyrir ykkur. 
Kíkið á www.nyja.is eða hringið í síma 
567-2277 og við finnum ökutækið í 
sameiningu.

Weckman WS 150 sturtuvagn. 
Burðargeta 15 tonn. Verð kr. 
2.350.000,- með vsk (1.895.000,- 
án vsk ). H. Hauksson ehf. sími 588 
1130.

Til sölu Nyfti 140 körfulyfta, árg.´02. 
Uppl. í síma 894-9019.

Til sölu bílalyfta 2,5 tonn, kr. 150.000. 
Krosshjól KTM MCX 520, kr. 250.000. 
Pallalok á Dodge Ram styttri pall kr. 
20.000. Uppl. í síma Dagbjartur 896-
7336 og Jón 867-9786.

Polaris Sportsman 6x6, ekið aðeins 
2200 km. Hjólið hefur fengið gott 
viðhald og er í góðu lagi. Verð 
1.250.000. Uppl. í síma 844-4405.

Til sölu tveir kjarnfóðursniglar 3 og 7 
m langir ásamt mótorum og stýring-
um, einnig Weelink gjafakerfi einfalt, 
handfært, passar fyrir stór geldneyti, 
9 átpláss, lengd 4,80 m. (tilboð) og 
að lokum 6 hálskubbar og hálsbönd 
fyrir SAC (6.000 kr stk) Uppl. í síma 
693-4783 Rúnar eða 693-4780 Birna.

Kverneland Taarup 7655 stórbagga-
pökkunarvél, árg. 2002 til sölu. Alltaf 
geymd í hituðu húsi. Uppl. í síma 
893-8958.

Til sölu Palmse 1500, árg.´14. 
Hardox, 600x22,5 flotdekk, gafl og 
vör, lítið notaður. Burðargeta 16 tonn. 
Uppl. í síma 699-2032.
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Yanmar SV26 smágrafa
Ný til á lager
2,8 tonn
Upplýsingar í síma 660-6051

Bomag BW80 AD Valtari
1998 árg, 2,200 vst
1,55 tonn
Verð 880.000 + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Hamm HD10 VV valtari
2014 árg, 88 vst
Verð 2,95 mkr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Terex SKL 834 hjólaskófla
2005 árg, 5950 vst
Opnanleg skófla og gaflar
Verð 2,8 mkr + vsk.
Upplýsingar í síma 660-6051

Weber jarðvegsþjöppur og 
hoppara til á lager
Upplýsingar í síma 660-6051

Indeco vökvafleygar og 
aukahlutir á gröfur
Upplýsingar í síma 660-6051

Allu flokkurnarskóflur
Upplýsingar í síma 660-6051

Tsurumi dælur í miklu úrvali
Upplýsigar í síma 660-6050

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.

CLAAS Celtis, árgerð 2005, notkun 
5.500, Verð án vsk: 4.450.000 kr.

CLAAS Uniwrap 375 rúllusam-
stæða, árgerð 2012, notkun 11.850, 
verð án vsk. 5.950.000 kr.

CLAAS Uniwrap 455 rúllusam-
stæða, árgerð 2011, notkun 24000, 
verð án vsk. 5.900.000 kr.

Lely sláttuvélasett, árgerð 2008, 
vinnslubreidd 8,9 m, verð án vsk. 
2.500.000 kr.

Pöttinger Vitasem, árgerð 2009, 
vinnslubreidd 3 m, verð án vsk., 
590.000 kr.

CLAAS Disco 3450 sláttuvél, árg. 
2015, vbr. 3,4 m, 1000 sn., Verð án 
vsk: 1.190.000 kr.

Vélfang – Gylfaflöt 32 – Reykjavík 
Sími 580-8200 og 840-0827

www.velfang.is

Langendorf malarvagn, árg.´09, 11 
þús. km. Eins og nýr. Uppl í síma 
699-2032.

Íslenskur upphlutur í stærð 46/48 
ásamt skyrtu, svuntu og tveimur 
pilsum. Mitti: 90 cm, sídd: 100 cm. 
Víravirkið er gyllt. Uppl. veitir Björg 
í síma 860-5586, bskarp50@gmail.
com.

Hobby Landhaus 750 ásamt for-
tjaldi, palli, grillhúsi og geymsluhúsi. 
Staðsett á Laugarvatni. Uppl. í síma 
898-3169.

Mjög góður og lítið notaður gúmmí-
bátur með 8 hö. utanborðsmótor til 
sölu. Verð 480.000.- Uppl. í síma 
840-3733.

Til sölu vinnuskúr 15 m² með raf-
magnstöflu. Uppl hefti@simnet.is. 
Uppl. í síma 891-8853.

Skóbursti fyrir utan heimilið eða 
vinnustaðinn. Galv. grind með góðum 
burstum. Verðið er aðeins kr. 8.500 
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, Mosf., s. 894-5111, 
opið frá kl.13-16.30, www.brimco.is.

Kálfafóðurkassi. Hentugur og vinnu-
sparandi kassi fyrir fóðrun kálfa með 
stillanlegri opnun. Verð kr. 63.000,- . 
Mikið úrval af öðrum vörum í fjósið. 
Skoðið Patura bækling 2016 á www.
brimco.is. Brimco ehf., Flugumýri 8, 
Mosf., s. 894-5111. Opið kl.13-16.30.

Pontiac Fiero, árg. '86, 4 cyl. en 6 cyl. 
vél fylgir. Bíllinn er á númerum. Uppl 
í síma 894-7337.

Einangrar með skrúfgangi og dropa-
vörn. Fljótlegt að setja á staurinn 
með hettu og borvél. Fata með 150 
stk. aðeins kr. 5.500,- . Mikið úrval af 
öðrum rafgirðingarvörum frá Patura. 
Skoðið Patura bækling 2016 á www.
brimco.is. Brimco ehf., Flugumýri 8, 
Mosf., s. 894-5111. Opið kl.13-16.30.

Ford Econoline 150 4,9 bensín, árg. 
'88 húsbíll, 44 tommu dekk og annar 
óslitinn 44 tommu gangur á felgum 
fylgir. Uppl. í síma 894-7337.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Til sölu Yard-man frá MTD sláttutrakt-
or, með 20 hp., 2 cylindra þrýstis-
murðum Briggs&Straton mótor, sláttu-
breidd ca 107 cm. Salan fer fram á 
bilauppbod.is Uppl. í síma 898-2823.

Baggagreip fyrir 2 rúllur. Verð kr. 
340.000,- með vsk (275.000 án vsk). 
H. Hauksson ehf., Sími 5881130.

Sími: 892 0016.

Polaris Sportsman, árg.´06, vel með 
farið, ekið 3700 km. 516 vst. Hlaðið 
aukahlutum. Verð kr. 1.100.000 þús. 
Uppl. í síma 895-2417.

Til sölu grafa Jcb 8026 Cts, árg. 2013 
m/3 skóflum. Vélin er 2760 kg, notuð 
1060 vst. og er staðsett í Reykjavík. 
Verð 4,6+vsk. Uppl. í síma 692-2132 
eða á sjonni73@gmail.com.

Partasala Vesturlands Stykkishólmi 
auglýsir. Erum að rífa eftirtalda bíla: 
Susuki Vitara ´94, Renault Megane 
´05, Skoda Octavia 4x4 ´03, Skoda 
Octavia ́ 01, Toyota Yaris ́ 05, Subaru 
Legacy´99 og ´00, Subaru Impreza 
´01, Nissan Terrano ´00, dísil og 
bensín, Ford Fiesta ´03, Hyundai 
Santafe ´02, VW Passat ´00, VW 
Golf ´98, MMC Lanser ´97. Erum að 
uppfæra heimasíðu partvest.is, sím-
inn er 893-7050.

Samlokueiningar. Eigum til á lager 
um 540 m² af 40 mm sléttum PIR-
einingum í rústrauðum lit (lengdir 
3,11 m. og 2,30 m.). Einnig um 1300 
m² af PIR-einingum með trapizubáru 
40/72mm í hvítum lit (lengdir 11,59 m 
og 10,48 m). Fæst á mjög góðu verði. 
Landstólpi ehf. – Sími 480-5600.

Bens Sprinter, árg.´05. Ekinn 290 
þús. með kassa og lyftu, ssk., bakk-
myndavél. Verð 1.750.000 + vsk. 
Uppl. í síma 846-8400.

20 feta gámagrind til sölu. Verð 600 
þús + vsk. Uppl. í síma 846-8400.

Til sölu Ford 3000 traktor, árg. '67. 
Mikið endurnýjaður, ný bretti, nýr 
startari, nýr dinamor og margt fleira. 
Öryggisgrind ásamt ámoksturstækj-
um og sjótönn fylgja með. Verðtilboð 
kr. 700.000.- Uppl. í símum 867-1923 
eða 566-6591 Steindór.
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Erum að flytja og ætlum því að selja 
töluverðan hluta af lager okkar á 
mjög hagstæðu verði. Þrýstimælar, 
vökvadælur, lokar, rafmótorar og 
fl. Vökvatæki ehf 561-2209, www.
vokvataeki.is.

Pace American kerra, ca. 5,2 m. að 
innanmáli. Innréttuð fyrir 6 hross, frá-
bær í alls kyns aðra flutninga. Verð 
1.100 þús. Uppl. í síma 893-3070.

Vinnuvélanámskeið á netinu. www.
vinnuvelaskolinn.is.

Nissan Patrol 3 lítra, ssk., árg. '01, 
ekinn 150 þús. Læstur framan og 
aftan, auka olíutankur. Breyttur fyrir 
42", geta fylgt f. rétt verð. Uppl. í síma 
846-8400.

Til sölu
Til sölu varahlutir 6,5 l GM dísil vél, 
hásingar Dana 61 aftur og 44 fram-
hásing báðar með 4:10 hlutföll og no 
spin læsingar, 205 millikassi og C6 
sjálfskipting. Óska eftir fjórhjóli eða 
sexhjóli. Uppl. í síma 893-4560.

Til sölu bílskúrshurð 4 x 2,65 m., 
árg. ´09, kanadísk garage, keypt í 
Húsasmiðjunni. Uppl. í síma 891-
8853 eða hefti@simnet.is.

Ford Transit T300, húsbíll, árg.´03 
dísil, vél 2000. Svefnpláss f. 2+1, 
ekinn 72 þús. Miðstöð, topplúga, 
markísa, vaskur, 2 hellur, ísskápur, 
ferða wc. Verð 1.850 þús. Uppl. í síma 
898-2128.

Til sölu ýmis tæki fyrir efnalaugar; 
þurrhreinsivél,  buxnapressa, 
buxnatoppur, gufustrauborð og jakka-
blásari og fl. Uppl. í síma 435-1388.

Bása- og drenmottur, nótuð plast-
borð, girðingastaurar og plastprófilar, 
margar stærðir. Útileiktæki, girðingar, 
gervigras og heildarlausn á leiksvæð-
um. Uppl. á vefsíðu Johannhelgi.is, 
eða í sími 820-8096.

Weckman þak- og veggjastál.  
0,5 mm galv., verð 1.190 m².  
0,5 mm aluzink, verð kr. 1.250 m². 
0,6 mm galv., verð kr. 1.490 m².  
0,45 mm litað, verð kr. 1.520 m².  
0,5 mm litað, verð kr. 1.720 m². 
Stallað stál litað, verð kr. 2.450 m².  
Öll verð með virðisaukaskatti. 
Afgre iðs lu f restur  4-6  v ikur.  
H. Hauksson ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Chevrolet Venture, árg. '03, ekinn 200 
þús., vél 3,2, ssk., skoðaður, 7 manna. 
Verð 400 þús. Uppl. í síma 898-2128.

Volvo 40, árg. '07, vél 2,5 turbo, ekinn 
155 þús, ssk. Verð staðgr 1.200 þús. 
Uppl. í síma 898-2128.

Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkassar, 
olíu- og fituskiljur, olíugeymar, frá-
veitubrunnar, sandföng, vatnslása-
brunnar, fráveiturör, tengibrunnar fyrir 
ljósleiðara og lagnir í jörð, línubalar, 
fiskiker, sérsmíði. Allt íslensk fram-
leiðsla. Borgarplast, sími 561-2211 
eða á borgarplast.is.

Honda santa fe, árg.´04, vél 2000, 
bsk., ekinn 160 þús. Ný tímareim og 
vatnsdæla og nýlegir demparar að 
framan. Verð staðgr. 450 þús. Uppl. 
í síma 898-2128.

Hyundai H1, 8 manna dísil, árg. 
'00. Smágrafa, árg. '08, vst 920. 
Vagnaöxlar, hjólbarðar stærð 1300-
22,5. Uppl. í síma 891-7300.

Til sölu Honda ZRV, árg.´04, ekin 
165 þús. Verð 900 þús. Uppl. í síma 
895-7958.

Til sölu hjólhýsi Dethleffs Camper, 
árg.´07, breidd 2,3 m., lengd 6,79 m. 
Eigin þyngd 1.092 kg. Uppl. í síma 
696-4512.

Til sölu gott sexhjól, Polaris 
Sportsman, árg. 2005, skrnr. LO 119, 
ekið um 3.900 km. Verð 890.000. 
Nánari uppl. veitir Eyjólfur Árni í síma 
842-3013.

Notaðar iðnaðarhurðar til sölu. 3 
hurðar 4x4 m og 2stk sem eru 4x2 
(bxh). Ein hurðin er með gönguhurð. 
Hurðarnar þarfnast smá viðhalds. 
Uppl. í síma 895-9905.

Til sölu 9 stk bækur eftir Davíð 
Stefánsson frá Fagraskógi. Uppl. í 
síma 868-3379.

Þrefaldur skápur frá Ikea með 2 renni-
hurðum til sölu úr eikarharðplasti, 240 
cm breiður, einnig ónotaður svefnsófi. 
Uppl. í síma 690-6367 og 555-0964.

Tilboð óskast í 100 ærgildi (bein-
greiðslur frá 1. janúar 2017). Heimilt 
að gera tilboð í hluta ærgildanna. 
Tilboð sendist í tölvupósti á netfangið 
gha@rml.is fyrir 10. júní næstkom-
andi.

Vandað girðingaefni frá Bretlandi. 
5 strengja túnnet, verð kr. 9.900 rl. 
Iowa gaddavír, verð kr. 6.300 rl. Motto 
gaddavír, verð kr. 3.800 rl. Þanvír, 
verð kr. 7.700 rl. Ath! öll verð með 
vsk. H. Hauksson ehf., sími 5881130.

Til sölu John Deere 6420S m/
ámoksturstækjum, Massey Ferguson 
MF165, Massey Ferguson MF35X. 
Heyhleðsluvagnar. Rafskutlur. 
Róbotryksugur. Galloper í varahluti. 
Uppl. í síma 861-8663.

Óska eftir
Óska eftir kamínu eða viðareldavél 
gefins eða fyrir lítið fé. Má þarfnast 
viðgerðar. Uppl. í síma 898-9983 eða 
843-3956.

Óska eftir íslenskri gestrisni. 
Barnafjölskylda óskar eftir nokkurra 
daga sveitavist á sveitabæ í júlí. Uppl. 
veitir Guðjón í síma 421-4408/655-
1443.

Sex hjóla vörubíll með palli og fram-
drifi óskast. Uppl. í síma 893-6770.

Sturtuvagn óskast helst á Vesturlandi 
eða Norðvesturlandi. Aldur og upp-
runi aukaatriði en þarf að vera í not-
hæfu ástandi. Uppl. í síma 822-7805 
Hilmar.

Lumar þú á mótorhjóli eða skellinöðr-
um í skúrnum? Jafnvel bara einhverj-
um pörtum úr hjóli (vél, felgur, grind) 
og væri til að leyfa öðrum að njóta. 
Allar ábendingar vel þegnar valur@
heimsnet.is, sími 896-0158.

Kaupi allar tegundir af vínylplöt-
um. Borga toppverð. Sérstaklega 
íslenskar. Vantar 45 snúninga 
íslenskar. Staðgreiði líka vínylplötu-
söfn. Uppl. gefur Óli í síma 822-3710 
eða á netfangið olisigur@gmail.com.

Óska eftir samastað í sveit fyrir ein-
stæðan faðir með unglingsstrák, 
nokkur hross og einn kött. Uppl. í 
síma 892-8842.

Óska eftir mjólkurbrúsum og öðrum 
gömlum mjólkur/skyrgerðar tengdum 
hlutum vegna opnunar á Skyrgerðinni 
gömlu í Hveragerði. Vinsamlegast 
hafið samband við Elfu í síma 852-
6677 eða á elfa@frostogfuni.is.

Atvinna
29 ára karlmaður frá Slóveníu er 
að leita að vinnu í a.m.k. 4 mánuði 
á bóndabýli. Er í góðu líkamlegu 
formi, áreiðanlegur og vanur að 
vinna útivinnu. Með bílpróf. Talar 
ensku og smá þýsku. Nánari uppl.: 
igzebedze@gmail.com.

Ung stúlka frá Póllandi leitar eftir 
vinnu í sumarfríinu sínu m.a. á bónda-
býli, getur byrjað í júlí, gott væri ef 
svefnaðstaða fylgdi. Nánari uppl.: 
gosiakoczur96@gmail.com.

Tek að mér afleysingar. Er 19 ára með 
mikla reynslu. Er bæði með bílpróf 
og vinnuvélaréttindi. Hægt er að hafa 
samband í síma 895-8848.

Óskum eftir starfsmönnum við lóða-
framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. 
Góð laun fyrir duglega starfsmenn. 
Uppl. í síma 899-1335.

Verknámskennarar í vélvirkjun/málm-
smíði. Menntaskólann á Ísafirði vant-
ar vélvirkja og/eða málmiðnmeistara 
og vélfræðing, samtals tvær stöður. 
Íbúð fylgir á mjög góðum kjörum. 
Umsækjendur skulu hafa löggild 
réttindi í viðkomandi iðngrein og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi 
sbr. lög nr. 87/2008. Umsóknum skal 
skila til skólameistara eigi síðar en 9. 
júní 2016 á netfangið jon@misa.is. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 
2016. Nánari uppl. gefur skólameist-
ari auk aðstoðarskólameistara í 
síma 450-4400 á skrifstofutíma en 
í síma 896-4636 utan þess tíma. 
Skólameistari.

Steypustöðin Dalvík ehf vantar bif-
vélavirkja eða laghentan mann helst 
með meirapróf og vinnuvélaréttindi 
sem allra fyrst. Við höfum húsnæði 
í boði fyrir einstakling eða fjölskyldu 
sem vill flytja á Dalvík. Nánari uppl. í 
síma 895-7915.

27 ára kona og 23 karlmaður, náms-
menn frá Portúgal óska eftir starfi frá 
9. júlí til lok september. Dugleg og 
traust. Hafa unnið við landbúnaðar-
störf í Frakklandi o.fl. Nánari uppl.: 
cristinapinto.simoes@gmail.com og 
fabioreigas@gmail.com.

Starfsmaður óskast á kúabú á 
Suðurlandi. Laun skv. kjarasamn-
ingum Bændasamtakanna og 
Starfsgreinasambandsins, auk þess 
húsnæði í boði fyrir einhleypa og 
afnot að bíl á móti öðrum starfsmanni. 
Áhugasamir sendi umsóknir á net-
fangið: arnar@landstolpi.is.

30 ára franskur karlmaður óskar 
eftir vinnu í sumar, hefur margvís-
lega starfsreynslu t.d. á bóndabýli 
í Ástralíu, framkvæmdastjóri á far-
fuglaheimili o.fl. Er með góð með-
mæli. Nánari uppl.: g.carbonneau@
hotmail.fr.

Dýrahald
Getum tekið hross í sumarbeit í 
Borgarfirði. Uppl. í síma 699-7566 
og 699-7569.

Jarðir
Til leigu er jörðin Þóreyjarnúpur í 
V-Hún. Á jörðinni er 40 hesta hús 
með innangengt í reiðaðstöðu. 
Áhugasamir hafi samband við Halldór 
á netfangið halldor@halldorgg.com.

Sumarhús
Kona um fertugt óskar eftir sumar-
húsi til leigu vegna sumarvinnu við 
Hvolsvöll, Hellu eða Fljóthlíð. Má vera 
í dreifbýli. Öruggar greiðslur og góð 
meðmæli. Áhugasamir hafið sam-
band við Kolbrúnu í síma 555-8888.

Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkass-
ar, olíu- og fituskiljur, olíugeymar, 
fráveitubrunnar og fráveiturör. Allt 
íslensk framleiðsla. Borgarplast, sími 
561-2211 eða á borgarplast.is.

Veiði
Áreiðanlegir veiðimenn óska eftir 
kornakri til leigu með gæsaveiði í 
huga á Vestur- eða Suðurlandi. Uppl. 
í síma 898-7684.

Þjónusta
Tek að mér viðgerðir á flestum 
tegundum sjálfskiptinga. Hafið sam-
band í síma 663-9589 til að fá uppl. 
og tilboð. HP transmission Akureyri, 
email einar.g9@gmail.com, Einar G. 

Alhliða bókhaldsþjónusta þ.m.t. 
launavinnsla, skattskil, reikninga-
gerð, ráðgjöf og fl. fyrir einstaklinga, 
félög og fyrirtæki. Mundakot ehf 
Bókhaldsstofa, sími 482-2774 og 
691-2774, bokmundakot@gmail.com. 
Margrét Ingþórsdóttir, viðurkenndur 
bókari.

Getum tekið að okkur nokkur hross 
í sumar- og haustbeit í Grímsnesi. 
Um klst. akstur frá Reykjavík, fallegar 
útreiðaleiðir. Góð aðstaða bæði fyrir 
hross og menn. Nánari uppl. í síma 
699-5905.

Húsnæði
Hjón, 46 ára sjómaður og 41 ára kona 
óska eftir einbýlishúsi eða sumarhúsi 
til leigu á Suðurlandi sem fyrst, helst 
við Hvolsvöll, Hellu eða í Fljótshlíð, 
má vera í dreifbýli. Vel kemur vel 
til greina að leigja við Selfoss eða 
Hveragerði. Örruggar greiðslur og 
mjög góð meðmæli frá fyrri leigjanda 
er til staðar. Vinsamlegast hafið sam-
band í síma 662-5320 eða á email 
kolla.magg@icloud.com.

Ert þú barngóð/ur í leit að húsnæði á 
höfuðborgarsvæðinu? Hentar vel t.d. 
ungum aðila á leið í nám. Nánari uppl. 
ellabjorg@hotmail.com.

Ókeypis timbur, stálvaskar og 
bárujárn. Þetta er úr sumarbústað, 
plankar og battingar og má sækja 
að Frostafold 24 Rvk þó ég sé ekki 
heima. Jón G Guðlaugsson.

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Til sölu
Komatsu smágrafa

og Ifor Williams kerra

Komatsu PC15R, árgerð 1999. 
Vélin er með fleyglagnir, 3 

skóflur og 2.200 vinnustundir.

Ifor Williams kerra, árgerð 
2005. Heildarþyngd 2600 kg, 

burðargeta 1900 kg, lengd 
3800mm x breidd 1560 mm.

Tilboð fyrir bæði saman
2.450.000.- kr. án vsk.

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Varahlutir - Viðgerðir

sérhæfum okkur í JCB Hydrema Iveco New 
Holland og Case

Vélavit
Oftast ódýrastir!

JCB

HUMBAUR álkerrur. 

Bændur og verktakar !
erum að fá sendingu af þessum vinsælu 2,5 tonna 

álkerrum. Mál innan 3.0x1.5m.
Verð 560.000 m/vsk og skráningu.

Erum að taka við pöntunum í aðrar gerðir af 
Humbaur kerrum.t.d. sturtu,véla,bíla og flatvögnum.



48 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 6. febrúar 2014

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500

Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

New Holland T6.175
- með 154/175 hestafla FPT 6 strokka mótor með aflauka
- með vökvavendigír og 17x16 vökvaskiptum gírkassa með 

sjálfskiptimöguleika
- með 3ja hraða aflúttaki 
- með 4 vökvaventlum og 113 ltr/mín vökvadælu
- með rúmgóðu og fjaðrandi ökumannshúsi og loftkælingu
- með rafstýribeilsi með stjórnun úti á brettum
- með vökvaútskotinn dráttarkrók
- með flotmiklum hjólbörðum

Junkkari sturtuvagnar
Til afgreiðslu í júní

10 tonna sturtuvagn á kr. 1.280.000- án vsk.
(kr. 1.587.200- með vsk.)

13 tonna sturtuvagn á kr. 1.680.000- án vsk.
(kr. 2.083.200- með vsk.)

Aukabúnaður: Upphækkanir á skjólborð.

Slátturvélar, verðdæmi:

Gerð Vinnslubreidd Verð í kr. án vsk. Verð í kr. með vsk.

Fella SM288 2,8 mtr 870.000 1.078.800

Fella SM320 3,0 mtr 1.150.000 1.426.000

Fella SM350 3,5 mtr 1.250.000 1.550.000

Heyþyrlur, verðdæmi:

Gerð Vinnslubreidd Verð í kr. án vsk. Verð í kr. með vsk.

Fella TH5204 5,2 mtr 790.000  979.600

Fella TH790H 7,7 mtr 1.290.000 1.599.600

Fella TH800 Trans 7,7 mtr 1.690.000 2.095.600

Rakstravélar, verðdæmi:

Gerð Vinnslubreidd Verð í kr. án vsk. Verð í kr. með vsk.

Fella TS426 4,2 mtr 820.000 1.016.800

Fella TS671 5,8-6,6 mtr 1.990.000 2.467.600

Fella TS801 6,8-7,6 mtr 2.380.000 2.951.200

Reynsla, gæði og verð gera frábær kaup

Fella heyvinnuvélar

Tveir góðir frá New Holland

New Holland T4.105
- með 107 hestafla FPT 4 strokka mótor
- með vökvavendigír og 24x24 gírkassa
- með 2ja hraða aflúttaki 
- með 2 vökvadælum með 100 ltr/mín.
- með rúmgóðu ökumannshúsi og loftkælingu
- með rafstýribeilsi með stjórnun úti á brettum
- með flotmiklum hjólbörðum
- með Alö Versa X36 ámoksturstækjum með dempurum

Fáanlegur viðbótarbúnaður í T6.175:

• Framfjöðrun og 50 km/klst ökuhraða Verð kr. 600.000- án vsk. (669.600- með vsk)

• Framlyfta og framaflúttak með miðjusettum
 vökvaventli og tveim vökvalögnum fram.
 4 rafstýrðir vökvaventlar Verð kr. 1.100.000- án vsk. (kr. 1.364.000- með vsk.)

• 540/65R28 og 650/65R38 dekk Verð kr.    150.000- án vsk. (kr. 186.000- með vsk.)

• Alö Q56 ámoksturstæki Verð kr. 1.820.000- án vsk. (kr. 2.256.800- með vsk.)

Á aðeins
kr. 9.960.000- án vsk.

(kr. 12.350.400- með vsk.)

Á aðeins
kr. 7.990.000- án vsk.

(kr. 9.907.600- með vsk.)




